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AGROFORESTRY AS AN EFFECTIVE MEANS OF PROTECTION WATER BODIES AGAINST
POLLUTION BY NITRATES FROM AGRICULTURAL SOURCES: INSTITUTIONAL
PRECONDITIONS AND FINANCIAL MECHANISMS FOR AUGMENTATION

У статті розкрито вагому природоохоронну та відтворювальну роль агролісомеліорації у забезпеченні високо6
продуктивного та невиснажливого сільськогосподарського виробництва, нарощенні асиміляційного потенціалу те6
риторій та охороні водотоків і замкнутих водойм від цілого комплексу антропогенних та техногенних забруднень.
Виявлено можливості агролісомеліорації у попередженні забруднення водних об'єктів нітратами із сільськогоспо6
дарських джерел.

Проаналізовано досвід Європейського Союзу в питаннях стимулювання процесів заліснення фермерами сільсько6
господарських угідь, в тому числі і здійснення агролісомеліоративних заходів. Обгрунтовано доцільність запозичен6
ня європейського досвіду стосовно фінансової підтримки нарощення масштабів заліснення та агролісомеліорації в
контексті імплементації Директиви 91/676/ЄЕС, спрямованої на охорону вод від забруднення, спричиненого нітра6
тами з сільськогосподарських джерел. Виявлено відмінності між регіонами України щодо обсягів внесення азотних
добрив під урожай сільськогосподарськими підприємствами, а також встановлено наявність висхідної тенденції у
більшості адміністративно6територіальних одиниць.

Запропоновано напрями удосконалення інституціонального та інвестиційного забезпечення реалізації проектів
збільшення площі агролісомеліоративних робіт через інституціоналізацію сучасних форм підприємницької діяль6
ності на основі угод державно6приватного партнерства та диверсифікацію джерел позабюджетного фінансування
агролісомеліоративних заходів для прискорення процесів реальної імплементації Директиви 91/676/ЄЕС.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Використання мінеральних та органічних доб&
рив у сільськогосподарському виробництві, фун&
кціонування тваринницьких комплексів за заста&
рілими технічними і технологічними регламента&
ми та нерозвинена виробничо&технічна база скла&
дування кормів призводять до попадання у водні
об'єкти значних обсягів азотовмісних сполук, що
є причиною поширення різноманітних захворю&
вань серед мешканців населених пунктів, де відбу&
вається процес виробництва сільськогосподарсь&
кої продукції.

Особливою складністю відзначаються пробле&
ми попередження попадання нітратів із сільсько&
господарських джерел у водні об'єкти в зоні ак&
тивного ведення землеробства, де інтенсивно про&
ходять ерозійні та дефляційні процеси, які спри&
яють разом із змивом родючого шару грунту по&
траплянню у водойми азотистих сполук. Ефектив&
ним засобом укріплення агроландшафтів та обме&
ження ерозійних процесів є агролісомеліорація,
яка є багатофункціональним протиерозійним за&
ходом постійної дії, що сприяє затриманню і ре&
гулюванню стоку талих і зливових вод, забезпе&
чує ефективне регулювання гідрологічного режи&
му території, захищає грунти від змиву та розми&
ву і передбачає здійснення робіт щодо розширен&
ня площ лісових насаджень.

In the article weighty environmental and reproductive role of agroforestry in ensuring highly productive and
sustainable agriculture, increasing assimilation potential of territories and protection of watercourses and inland
reservoirs against a complex of anthropogenic and technogenic pollution are disclosed. Possibilities of agroforestry in
the prevention pollution of water bodies by nitrates from agricultural sources are revealed.

The European Union experience on issues of stimulation processes of afforestation agricultural land by farmers,
including the implementation of agroforestry measures are analyzed. The feasibility of borrowing European experience
regarding financial support of augmentation the scale of afforestation and agroforestry in the context of the implementation
of Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural
sources is substantiated. The differences between the regions of Ukraine regarding the volume introducing of nitrogen
fertilizers for crop by agricultural enterprises are detected and the presence of a rising trend in most administrative units
is established.

Directions of improvement institutional and investment maintenance of projects increasing the area of agroforestry
measures due institutionalization of contemporary forms of business activity on the basis of agreements of public6private
partnerships and diversification of extrabudgetary funding agroforestry measures for acceleration of real implementation
of Directive 91/676/EEC are proposed.

Ключові слова: агролісомеліорація, водні об'єкти, сільськогосподарські джерела, нітрати,
державно8приватне партнерство.

Key words: agroforestry, water bodies, agricultural sources, nitrates, public8private partnerships.

Агролісомеліорація розглядається як необхі&
дний засіб попередження попадання з поверхне&
вими стічними водами із сільськогосподарських
територій у відкриті водойми азотних добрив.
Проблема захисту водойм від стічних вод, які над&
ходять до них через берегову лінію з усієї поверхні
водозбору, є надзвичайно складною, оскільки для
її вирішення потрібно об'єднати комплекс різно&
манітних заходів, зокрема агролісомеліоратив&
них. При цьому надзвичайної ваги набуває фор&
мування інституціональних передумов та фінан&
сових механізмів здійснення агролісомеліоратив&
них заходів, особливо в найбільш уразливих зо&
нах попадання азотистих сполук у водотоки та
замкнені водойми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Формуванню інституціональних передумов та
вибору джерел фінансового забезпечення розши&
рення площ агролісомеліорації присвячена знач&
на кількість наукових праць вітчизняних вчених
[5—7], зокрема розглядається роль агролісомел&
іоративних заходів у забезпеченні ведення висо&
коефективного сільськогосподарського вироб&
ництва як у сприятливих кліматичних зонах, так і
в зонах ризикового землеробства; пропонуються
сучасні інституціональні форми активізації
підприємницької діяльності щодо здійснення аг&
ролісомеліоративних заходів як важливої складо&
вої лісогосподарської діяльності в цілому та як
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чинника нарощення асиміляційного потенціалу
територій; обгрунтовуються пріоритети збіль&
шення обсягів лісових смуг як необхідної переду&
мови укріплення берегів водотоків та замкнутих
водойм.

Проте в латентному стані перебувають дослі&
дження, які розглядають агролісомеліорацію як
ефективний засіб прискореної імплементації при&
родних та природоохоронних директив, передба&
чених Угодою про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Особливою актуальністю
відзначається проблема стимулювання розширен&
ня масштабів агролісомеліоративних робіт в кон&
тексті імплементації Директиви 91/676/ЄЕС сто&
совно охорони вод від забруднення, спричинено&
го нітратами з сільськогосподарських джерел.
Тим більше затяжна економічна криза аграрного
сектора, яка мала місце в 90&их роках минулого
століття і супроводжувалася демонтажем колгос&
пно&радгоспної системи господарювання, призве&
ла до недотримання новоствореними агроформу&
ваннями та особистими селянськими господар&
ствами науково обгрунтованого комплексу вимог,
які забезпечують невиснажливе та високопродук&
тивне сільськогосподарське виробництво.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями даної публікації є розкриття доціль&

ності збільшення масштабів агролісомеліорації як
важливого чинника попередження попадання
азотистих сполук із сільськогосподарських тери&
торій у водотоки і замкнуті водойми, визначення
здатності лісових насаджень у різних конфігура&
ціях обмежувати попадання нітратів у наближені
до сільськогосподарських джерел водні об'єкти,
оцінка динаміки використання сільськогоспо&
дарськими підприємствами азотних добрив у
розрізі адміністративних областей України, вив&
чення передового європейського досвіду стосов&
но фінансової підтримки процесів заліснення
фермерами сільськогосподарських угідь, зокрема
в частині здійснення агролісомеліоративних за&
ходів, обгрунтування напрямів створення сприят&
ливих інституціональних передумов та викорис&
тання джерел фінансового забезпечення реалі&
зації проектів здійснення агролісомеліоративних
робіт як важливої складової відновлювальної си&
стеми землеробства та необхідної передумови
імплементації Директиви 91/676/ЄЕС стосовно
охорони вод від забруднення, спричиненого
нітратами з сільськогосподарських джерел.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із проявів глобальних еколого&еконо&
мічних проблем на національному рівні є масш&
табна деградація родючих грунтів у комплексі із
проблемами малих річок та лісових насаджень в
плані не тільки і не стільки зміцнення сировинної
бази сільськогосподарського виробництва, а як

стабілізуючого фактора навколишнього природ&
ного середовища. Сприяти суттєвому зменшенню
та послабленню дії наслідків ерозійних процесів
здатна система лісових захисних смуг, які в ме&
жах свого впливу забезпечують збереження
грунтів від ерозії та накопичення в них вологи, в
першу чергу затримання твердих опадів (сніг)
тощо, тобто в цілому покращення показників
мікрокліматичних умов.

Захисне лісорозведення — це невід'ємна скла&
дова частина наукової системи ведення сільсько&
го господарства, що застосовується з метою по&
передження негативного впливу природно&антро&
погенних факторів на польові угіддя та водні дже&
рела. Таку систему слід розглядати не лише як
фактор певного підвищення родючості грунту, а
в ширшому сенсі — як фактор науково обгрунто&
ваного землеустрою та організації оптимального
ведення сільськогосподарського виробництва та
інших видів діяльності.

Під впливом полезахисних насаджень змен&
шується й ризик загибелі озимих сільськогоспо&
дарських культур, чого не вдалося запобігти, в
тому числі через недостатність лісових захисних
насаджень, наприклад, у 2003 році, коли за різни&
ми оцінками від заморозків було втрачено до 35—
45% посівів озимих культур (показник близький
до катастрофічного). Полезахисні насадження
мають здатність запобігати також перетворенню
родючих земель на неугіддя в ерозійно небезпеч&
них місцях (стримування утворення та росту ярів).

Агролісомеліоративні заходи (створення во&
дорегулювальних лісових смуг та захисних лісо&
насаджень вздовж берегів водойм) відносяться до
групи заходів з регулювання поверхневого стоку
та захисту грунтів від водної ерозії. Головне при&
значення водорегулювальних лісових смуг поля&
гає у регулюванні стоку талих та дощових вод,
трансформації поверхневого стоку у внутрішнь&
огрунтовий і кольматація твердого стоку. До ком&
плексу захисних заходів входить також створен&
ня лісонасаджень у прибережних зонах річок та
інших водойм. Основна функція таких насаджень
полягає у запобіганні замулення водойм, поперед&
женні розмиву берегів, зменшенні випаровуван&
ня з водної поверхні та підвищенні якості у водой&
мах. Для захисту підводних та надводних берего&
вих схилів використовують біотехнічні методи з
поєднанням водних рослин і деревно&кущової
рослинності. Для закріплення берегів висаджують
вербові породи дерев, які відповідають особливо&
стям даної місцевості і забезпечують життєздатні
і довгострокові зарослі [4, с. 34].

Треба враховувати, що агрохімічні засоби
формують джерела надходження хімічних речо&
вин у грунт і річкову воду: речовини з добрив, які
постійно застосовуються для підживлення рослин
і підвищення родючості грунтів; речовини хі&
мічних меліорантів, які епізодично застосовують&
ся для усунення надлишкової кислотності або
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лужності грунтів; пестициди, які використовують&
ся для боротьби з бур'янами та шкідниками в рос&
линності і речовинами неприродного походжен&
ня. Основний процес формування хімічного скла&
ду поверхневого стоку — це розчинення сільсько&
господарських хімікатів, які є в грунтах. Зокре&
ма, у басейні Дніпра за рахунок виносу добрив з
сільськогосподарських угідь формується майже
7% річного стоку нітратів [8].

Механізм очистки води вищими водними рос&
линами від забруднюваних речовин полягає як у
безпосередній асиміляції біогенних елементів і
мінеральних сполук акумуляції їх в тканинах рос&
лин і подальшій трансформації, так і опосередко&
вано (коренева система макрофітів є субстратом
для заселення мікроорганізмами&деструкторами).
Вищі водні рослини є одним із найефективніших
споживачів мінеральних сполук, зокрема різних
форм азоту і фосфору. Найбільш ефективно ути&
лізацію мінерального азоту здійснює комиш озер&
ний (94%) і тростина звичайна (78%). Ступінь очи&
стки стічних вод від сполук азоту становить 96&
99% (без макрофітів — до 80%). Системи очистки
з використанням біоценозів макрофітів можуть
функціонувати без заміни субстрату близько 50&
ти років. У Європі в системах очистки забрудне&
них вод найчастіше використовують тростину зви&
чайну, очерет і різні види осоки, а з плаваючих
рослин — водний гіацинт і різні види ряски.

Важливою складовою попередження потрап&
ляння азотистих сполук із сільськогосподарських
джерел у поверхневі водойми є впровадження си&
стем відновлювального землеробства. Основним
принципом відновлювальної системи землероб&
ства є її гармонійне входження в басейн малої
річки з виділенням вже апробованих наукою і ви&
робництвом технологічних груп земель, зокрема,
постійного залуження та заліснення земель. Ба&
сейнова модель передбачає рівноправність при&
родних біоценозів і агроценозів в землекористу&
ванні, оскільки вони повинні функціонувати як
цілісні екосистеми [4, с. 36].

Здійснення агролісомеліоративних заходів у
відповідності з природно&економічними умовами
сприятливо впливає на показники підвищення
еколого&економічної ефективності виробництва
продукції рослинництва. Агролісомеліорація ви&
ступає суттєвим резервом підвищення загальної
врожайності без розширення посівних площ, що
актуально для України у сучасних соціально&еко&
номічних умовах. Вирішення даної проблеми по&
требує цілеспрямованого системного вивчення
впливу агролісомеліорації на якість сільськогос&
подарської продукції, зокрема, взаємозв'язку за&
гальної та полезахисної лісистості з якісними па&
раметрами отримуваної продукції.

На даний час пріоритетом світової сільсько&
господарської науки і практики, крім виробницт&
ва екологічно чистої продукції, є також зменшен&
ня витрат на отримання одиниці продукції. З цією

метою рослинництво поступово переводиться на
технології точного землеробства. При цьому ос&
новним шляхом підвищення економічного ефек&
ту вважається оптимізація технологічних норм
внесення добрив та засобів захисту рослин. За да&
ними літературних джерел, середня ціна однієї
норми мінеральних добрив та засобів хімічного
захисту рослин складає від 10—15 доларів на гек&
тар при потребі 4—5 — кратного внесення за се&
зон вегетації [3]. Такі норми визначаються для
конкретних ділянок на основі результатів агро&
хімічного аналізу, засміченості бур'янами, фаз
розвитку фітопатологій, пошкодження посівів
шкідниками, фізіологічного стану рослин.

У цьому плані агролісомеліорація як цілісна
система лісогосподарських заходів спроможна
стати суттєвим фактором покращення грунтово&
гідрологічних умов, забезпечення більш високо&
го рівня еколого&економічної ефективності агро&
промислового комплексу, в тому числі за рахунок
підвищення якості та врожайності сільськогоспо&
дарських культур. Можна стверджувати, що серй&
озних технічних проблем із розвитком захисного
лісорозведення (агролісомеліорації) на даний час
практично не існує. Натомість існує реальна по&
треба вивчення стану конкретних польових кон&
турів щодо забезпеченості посівних площ лісови&
ми насадженнями, в тому числі з урахуванням
процесів урізноманітнення форм власності на
землі сільськогосподарського та лісогосподарсь&
кого призначення, подрібнення землеволодінь та
перспектив розвитку комунальної власності.

У теперішніх умовах агролісомеліорація має
забезпечити виконання ще одного надзвичайно
актуального завдання — зменшення попадання
азотних добрив із сільськогосподарських угідь у
водні джерела. Нарощення масштабів сільсько&
господарського виробництва в останні роки,
особливо в корпоративному секторі, де основним
засобом виробництва виступають орендовані
сільськогосподарські угіддя, призвело до збіль&
шення обсягів внесення мінеральних добрив, в
тому числі й азотних. Продовжується також
інтенсивне використання сільськогосподарських
угідь особистими селянськими господарствами,
які застосовують більшою мірою органічні доб&
рива, які також містять азотисті сполуки.

Недотримання і першою, і другою категорією
сільськогосподарських виробників вимог еколо&
гічно безпечного сільськогосподарського вироб&
ництва, проявом чого є відсутність здійснення не&
обхідного обсягу агролісомеліоративних робіт,
призводить до значних масштабів водної ерозії,
що сприяє збільшенню надходжень азотистих ре&
човин у водні об'єкти, які знаходяться поблизу
сільськогосподарських угідь, котрі використову&
ються у продуктивному господарському обороті.

Якщо порівняти обсяги внесення азотних доб&
рив під урожай сільськогосподарськими підприє&
мствами у 2009 та 2012 роках, то чітко прослідко&
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вується тенденція зростання внесення даного виду
добрив по більшості регіонів України, за винят&
ком Автономної республіки Крим (рис. 1). Особ&
ливо інтенсивно обсяги внесення азотних добрив
у 2012 році порівняно з 2009 роком зросли у регі&
онах, які відзначаються значними площами над&
звичайно родючих угідь і де функціонують
сільськогосподарські підприємства, які входять у
вертикально та горизонтально інтегровані
підприємницькі об'єднання холдингового типу.
До таких регіонів належать Черкаська, Полтавсь&
ка, Кіровоградська та Вінницька області. Тобто ці
області входять в групу регіонів із найвищим
рівнем ризику забруднення водних об'єктів нітра&
тами із сільськогосподарських джерел (мова йде
про забруднення водних об'єктів, що знаходять&
ся поблизу сільськогосподарських угідь, які пере&
бувають у продуктивному обороті, в першу чергу
ріллі).

У названих регіонах, які сьогодні є локомоти&
вами нарощення потенціалу аграрного сектора
країни в цілому, необхідною передумовою ефек&
тивної імплементації Директиви 91/676/ЄЕС сто&
совно охорони вод від забруднення, спричинено&
го нітратами з сільськогосподарських джерел, є
проведення відповідної консультативної роботи
з представниками агрохолдингових формувань.

З однієї сторони, це спрощує завдання впро&
вадження сучасної системи моніторингу за по&

паданням азотистих сполук у водні об'єкти, ос&
кільки можна чітко ідентифікувати джерела попа&
дання таких сполук, а з іншої — вимагає залучен&
ня органів державної влади, місцевого самовря&
дування та громадських організацій з метою фор&
мування інституціональних передумов для впли&
ву на великих сільськогосподарських виробників
в напрямі дотримання ними вимог природоохо&
ронних директив, які передбачені Угодою про асо&
ціацію між Україною та Європейським Союзом.

Найменші обсяги внесення сільськогоспо&
дарськими підприємствами азотних добрив у 2009
та 2012 роках спостерігалися у Чернівецькій,
Рівненській, Львівській, Івано&Франківській, За&
карпатській та Волинській областях, де сільсько&
господарські підприємства не відіграють вирі&
шальної ролі по виробництву більшості видів
сільськогосподарської продукції, особливо тру&
домісткої. Тут і надалі домінують особисті се&
лянські господарства. Тобто в цій групі областей
ризик значного збільшення масштабів забруднен&
ня водних об'єктів із сільськогосподарських дже&
рел, які належать сільськогосподарським підприє&
мствам, є значно меншим порівняно з регіонами
чорноземної зони.

При цьому саме в цих регіонах є найкращі
можливості збільшення площ агролісомеліора&
тивних робіт, оскільки завдяки високому рівню
лісозабезпеченості тут функціонують найбільш
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Рис. 1. Внесення азотних добрив під урожай сільськогосподарськими підприємствами
у перерахунку на 100% поживних речовин, за областями, тис. ц (за даними Державної служби

статистики України)
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потужні державні лісогосподарські підприємства,
які, внаслідок ведення активної госпрозрахунко&
вої діяльності, мають можливості здійснювати мо&
дернізацію виробничо&технічної бази проведен&
ня агролісомеліорації. Тобто сільськогоспо&
дарські виробники, органи місцевого самовряду&
вання мають виступати замовниками проведення
агролісомеліоративних робіт державними лісо&
господарськими підприємствами, що дасть мож&
ливість знизити рівень змиву родючого шару землі
внаслідок водної ерозії і відповідно зменшити об&
сяги попадання азотистих сполук у водні об'єкти,
які знаходяться поблизу сільськогосподарських
угідь, що відведені під ріллю.

Досліджуючи заходи в межах реалізації норм
Директиви 91/676/ЄЕС стосовно охорони вод від
забруднення, спричиненого нітратами з сільсько&
господарських джерел, слід відзначити окремі
акти Ради ЄС щодо регулювання заліснення на
сільськогосподарських землях.

Уряд Європейського Союзу, розглядаючи
проблематику стимулювання заліснення на
сільськогосподарських землях, акцентує увагу на
таких аспектах: 1) заліснення таких земель може
здійснюватися фермерами, для яких сільськогос&
подарське виробництво є основним видом діяль&
ності; 2) окрім фермерів, заліснення земель
сільськогосподарського призначення може
здійснюватися приватними особами, яким може
надаватися додаткова підтримка; 3) заліснення
земель сільськогосподарського призначення
може здійснюватися органами державної влади,
зокрема, місцевими, і вони також потребують
підтримки й посилення стимулювання заліснен&
ня. З особливим наголосом відмічається, що залі&
снення земель швидкоростучими породами, на
основі короткого циклу рубок, як правило, є до&
сить вигідним. Однак фермери, для яких сільсько&
господарське виробництво є основним видом
діяльності, все ж потребують компенсації витрат
на заліснення.

У постанові Ради ЄС № 2080/92 [1] від 30 чер&
вня 1992 року про заснування схеми допомоги
Співтовариства на здійснення лісогосподарських
заходів у сільському господарстві відмічається, що
існуючі схеми допомоги для сприяння заліснення
сільськогосподарських земель фермерами є недо&
статніми; темпи заліснення сільськогосподарсь&
ких земель, виведених із сільськогосподарського
виробництва в останній період, є незадовільними.

Постанова Ради ЄС № 2328/91 від 15 липня
1991 року про підвищення ефективності сільсько&
господарських структур передбачає реалізацію
заходів, які забезпечують ефективніше стимулю&
вання заліснення земель сільськогосподарського
призначення. Збільшення обсягів заліснення зе&
мель сільськогосподарського призначення є та&
кож засобом сприяння досягненню цілей спільної
сільськогосподарської політики і передбачає ком&
пенсацію втрати доходів, понесених фермерами

протягом невиробничого періоду функціонуван&
ня лісонасаджень на сільськогосподарських зем&
лях.

Схема допомоги Співтовариства на лісогоспо&
дарські заходи у сільському господарстві частко&
во фінансується поручительським підрозділом
Європейського сільськогосподарського керівниц&
тва і фонду гарантування (the Guarantee Section
of the European Agricultural Guidance and
Guarantee Fund (EAGGF) і спрямована на:

— удосконалення правил організації ринку;
— сприяння поліпшенню лісових ресурсів;
— сприяння організації форм господарюван&

ня у сільській місцевості більш сумісних з еколог&
ічними нормами;

— боротьба з глобальними змінами клімату й
стимулювання пулів поглинання вуглекислого
газу.

Схема, запропонована у постанові Ради ЄС №
2080/92 від 30 червня 1992 року, повинна сприя&
ти: залісненню в якості альтернативного вико&
ристання сільськогосподарських земель; розвит&
ку лісового господарства на фермах.

Фінансова допомога може надаватися у таких
випадках: 1) покриття витрат на заліснення; 2)
річна премія на 1 гектар лісонасаджень для по&
криття витрат на технічне обслуговування протя&
гом перших п'яти років; 3) щорічна премія за 1 гек&
тар — компенсація втрати доходу в результаті за&
ліснення земель сільськогосподарського призна&
чення; 4) інвестиційна допомога для поліпшення
лісових масивів шляхом створення захисних смуг,
протипожежних смуг, водних джерел і лісових
доріг, а також для поліпшення насаджень корко&
вого дуба.

Допомогу, зазначену в пункті 1 і 2, може бути
надано будь&якій фізичній або юридичній особі на
заліснення земель сільськогосподарського при&
значення. Витрати на заліснення покриваються
фермерам, які займаються сільським господар&
ством в якості основного виду зайнятості, у разі
вирощування швидкоростучих порід на основі ко&
роткого циклу рубок і за умови, що такі насад&
ження адаптовані до місцевих умов навколишнь&
ого середовища.

Допомога, зазначена в пункті 3, надається
фермерам, які беруть участь у схемі раннього ви&
ходу на пенсію у сільському господарстві, а також
іншим юридичним чи фізичним особам. Не по&
криваються витрати на вирощування новорічних
ялинок. Допомога, зазначена у пункті 4, надаєть&
ся виключно для фермерів або їх об'єднань. Дер&
жави&члени ЄС втілюють схему надання наведе&
них виплат за допомогою національних або регі&
ональних багаторічних програм, що охоплюють
цілі, визначені Постановою Ради ЄС № 2080/92
від 30 червня 1992 року.

Суми та термін надання фінансової допомоги
визначаються на основі фактичних витрат на за&
ліснення і підтримку життєдіяльності насаджен&
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ня або на основі втрати доходу. Держави&члени
ЄС також можуть розробляти зональні плани за&
ліснення, виходячи з різноманітності екологічних
ситуацій, природних умов і сільськогосподар&
ських структур. Постанова Ради ЄС № 2080/92
від 30 червня 1992 року не виключає можливості
держав&членів ЄС реалізовувати додаткові захо&
ди з надання допомоги.

Моніторинг реалізації схеми фінансування
відповідно до постанови Ради ЄС № 2080/92 від
30 червня 1992 року протягом лише 1993—1996 рр.
показав, що в цілому заліснено більше 500 000 га
земель; найвища лісистість у регіоні спостері&
гається у Іспанії — більше 200 000 га; крім Іспанії,
Великобританія, Ірландія і Португалія створили
насадження площею понад 50000 га; у більшості
випадків допомогу для покриття витрат на заліс&
нення (98%) отримали приватні особи [2].

Враховуючи досвід Європейського Союзу,
який передбачає надання суттєвої допомоги фер&
мерам у проведенні ними заліснення земель, в
тому числі й агролісомеліоративних заходів, у
вітчизняній практиці регулювання процесів агро&
лісомеліорації необхідно застосувати комплекс
фінансових підойм та інституціональних форм,
які сформують необхідні передумови нарощення
агролісомеліоративних робіт як спеціалізовани&
ми лісогосподарськими підприємствами (пост&
ійними лісокористувачами), так і суб'єктами аг&
рарного підприємництва — сільськогосподарсь&
кими підприємствами, фермерськими та особис&
тими селянськими господарствами. Реалізація цих
заходів ускладнюється тим, що можливості дер&
жави, окремих регіонів та територіальних громад
стосовно фінансування агролісомеліоративних
робіт є обмеженими у зв'язку тривалою економі&
чною кризою, зумовленою світовою фінансовою
кризою 2008 року та загостренням військового
протистояння в деяких східних областях нашої
країни.

Тобто, в першу чергу, необхідною є інституц&
іоналізація позабюджетних джерел фінансуван&
ня агролісомеліоративних робіт через залучення
коштів підприємницьких структур, які функціо&
нують у сфері сільськогосподарського виробниц&
тва, підприємств по переробці сільськогоспо&
дарської сировини, які входять у вертикально
інтегровані аграрні формування, державних
лісогосподарських підприємств, суб'єктів приват&
ного лісогосподарського підприємництва. Врахо&
вуючи необхідність імплементації Директиви 91/
676/ЄЕС, яка стосується охорони вод від забруд&
нення спричиненого нітратами з сільськогоспо&
дарських джерел, землекористувачі, які викори&
стовують сільськогосподарські угіддя, наближені
до водних об'єктів будуть змушені здійснювати
комплекс заходів стосовно виконання вимог даної
Директиви.

Одним із таких заходів має стати агролісоме&
ліорація, яка дозволить сформувати разом з на&

рощенням потенціалу вищих водних рослин необ&
хідний субстрат для поглинання азотистих спо&
лук, а також зменшення їх попадання у водні об&
'єкти. При цьому держава, обласна влада та тери&
торіальні громади мають забезпечити належне
інституціональне та фінансове підгрунтя стиму&
лювання суб'єктів аграрного підприємництва до
нарощення обсягів здійснення агролісомеліора&
тивних робіт. Враховуючи те, що переважна
більшість суб'єктів аграрного підприємництва не
володіють необхідною техніко&технологічною
базою здійснення процесів заліснення та агро&
лісомеліорації, необхідно залучити до реалізації
вказаних заходів спеціалізовані лісогосподарські
підрозділи — державні лісогосподарські підприє&
мства.

Співпраця суб'єктів аграрного підприємницт&
ва, які виступають забруднювачами водотоків та
замкнутих водойм нітратами із сільськогоспо&
дарських джерел, та державних лісогосподарсь&
ких підприємств може відбуватися двома шляха&
ми: 1) на основі комерційного розрахунку (коли
замовником виступає суб'єкт аграрного підприє&
мництва, а лісогосподарське підприємство вико&
нує необхідний комплекс робіт); 2) на умовах дер&
жавно&приватного партнерств (коли замовником
виступає держава чи територіальна громада, а ви&
конавцем є суб'єкт лісогосподарського підприє&
мництва). Укладання угод державно&приватного
партнерства щодо здійснення агролісомеліора&
тивних заходів стане можливим, якщо агролісо&
меліорація буде віднесена до сфери застосування
такого роду партнерських відносин, а це вимагає
внесення змін в Закон України "Про державно&
приватне партнерство".

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Збільшення площі проведення агролісомеліо&

ративних робіт виступає важливою передумовою
охорони вод від забруднення спричиненого нітра&
тами із сільськогосподарських джерел, оскільки
змив грунту та інші екологодеструктивні проце&
си в землекористуванні призводять до забруднен&
ня водотоків та замкнутих водойм азотистими
сполуками. Збільшення площі лісових смуг та зал&
існення окремих уразливих стосовно міграції азо&
тистих сполук зон в комплексі з іншими агротех&
нічними заходами дасть можливість сформувати
надійний субстрат для поглинання нітратів із
сільськогосподарських територій.

Прискорення процесів збільшення обсягів
агролісомеліоративних робіт знаходиться в
прямій залежності від ефективної імплементації
європейського досвіду стимулювання заліснен&
ня сільськогосподарських земель у вітчизняну
практику. Необхідно запозичити досвід щодо
надання суб'єктам аграрного підприємництва
фінансової допомоги на покриття витрат на за&
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ліснення, покриття витрат на технічне обслуго&
вування протягом перших 5&ти років, компен&
сацію втрат доходу зв'язку з виводом сільсько&
господарських угідь з продуктивного обороту
для подальшого їх заліснення, формування інве&
стиційної бази для поліпшення лісових масивів
шляхом створення захисних та протипожежних
смуг.

У зв'язку з перманентним фінансовим де&
фіцитом, який відчувають держава, регіони та те&
риторіальні громади, необхідно розширити
спектр форм фінансового забезпечення розши&
рення площ агролісомеліоративних робіт через
залучення коштів суб'єктів аграрного підприєм&
ництва, державних лісогосподарських підпри&
ємств, переробних підприємств, які входять до
вертикально інтегрованих підприємницьких об&
'єднань, у зв'язку з необхідністю дотримання ви&
мог, які передбачені Директивою про охорону вод
від забруднення нітратами із сільськогосподарсь&
ких джерел.

Важливою інституціональною передумовою
нарощення масштабів агролісомеліорації є дер&
жавно&приватне партнерство, при якому держа&
ва та територіальні громади виступають замовни&
ками необхідного обсягу проведення агролісоме&
ліоративних робіт, а спеціалізовані лісогоспо&
дарські підприємства є виконавцями даного ком&
плексу робіт. З огляду на сказане агролісомеліо&
рація має бути віднесена до сфер застосування
державно&приватного партнерства через внесен&
ня відповідних змін в Закон України "Про держав&
но&приватне партнерство".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сільському господарстві України зерно&

вий комплекс є однією з найбільш вагомих його
складових. Так, у 2013 р. частка зернових у ва&
ловій продукції сільського господарства стано&
вила 26,5%, а в рослинництві 38,1% [8, с. 47—
48].

Дослідження зернового комплексу охоп&
лює широке коло питань: техніко&технологіч&
ної оснащеності, відтворення родючості грун&
тів, різних аспектів виробництва, збереження,
транспортування, переробки й реалізації зер&
на, напрями його використання. Нині головний
з них — експорт, тобто зерновий комплекс Ук&
раїни є експортоорієнтованим. Частка експор&
ту зерна у загальному його виробництві в ос&
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танні роки становить понад третину від його
валового збору. Продовольча безпека у сфері
виробництва й споживання зерна в Україні по&
вністю забезпечена. При цьому природно&ре&
сурсний потенціал зернового комплексу здат&
ний істотно збільшити обсяги виробництва зер&
на за рахунок використання нереалізованих
можливостей і зменшення втрат при збиранні
зернових. Але це потребує належної техніко&
технологічної оснащеності зернового вироб&
ництва, тобто істотних інвестицій, яких поки
що Україна не має.

Попри значення експорту зерна слід зважи&
ти на доцільність для України збільшення об&
сягів використання зерна, на внутрішні потре&
би, на корм і виробництво біопалива зокрема.
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Адже тваринницька галузь на сьогодні далеко
не забезпечує внутрішні потреби населення
країни за науково обгрунтованими нормами.

Важливо підкреслити, що в умовах подо&
рожчання нафти та нафтопродуктів зростає
попит на біопаливо й, відповідно, на сировину
для його виробництва. В Україні організація ви&
робництва біопалива можлива на регіонально&
му і навіть господарському і міжнародному
рівнях.

Усе це придає особливу актуальність питан&
ням вибору кращих варіантів використання ви&
робленого зерна зверх фонду його споживан&
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику різних аспектів зернового
комплексу висвітлюють багато науковців, зок&
рема В.І. Бойко, Ю.Є. Кирилов, О.В. Ковален&
ко, О.Є. Литвин, Л.Ю. Мельник, П.Т. Саблук,
Р.П. Саблук та багато інших. Попри значну ува&
гу до даної проблеми, не вирішеними залиша&
ються деякі питання і насамперед, пов'язані з
пошуком оптимальних напрямів використання
виробленого зерна. Йдеться про ті з них, що
враховували б інтереси як виробників зерна,
так і національні інтереси.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження основних на&

прямів використання зерна за останні роки,
визначення концептуальних засад щодо раціо&
нальних змін його структури.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сільське господарство в Україні має один

із кращих виробничих потенціалів в Європі.
Йдеться передусім про земельні ресурси як го&
ловний незамінний специфічний виробничий
ресурс аграрного виробництва. Земля — важ&
лива складова національного багатства нашої
країни. До складу земель сільськогосподарсь&
кого призначення належало на кінець 2013 р.
41,5 млн гектарів, з них 32,5 млн гектарів орні
землі [9, с. 79]. За землезабезпеченістю в роз&
рахунку на одного жителя Україна займає ліди&
руючі позиції в Європі. На кожного українця
припадає близько 0,7 га сільськогосподарських
угідь, що утричі більше, ніж у середньому в
світі.

Практично загальновизнаним положенням
серед вітчизняних науковців є те, що аграрний
потенціал здатний забезпечити продовольчу
безпеку країни на найвищому рівні. Вважаєть&
ся, що країна знаходиться у стані продоволь&

чої безпеки, "… якщо вона здатна забезпечити
достатнє харчування всіх громадян за нормаль&
них умов та мінімально необхідне — за надзви&
чайних обставин… Основним критерієм продо&
вольчої безпеки визнана здатність держави за&
безпечувати достатнє харчування всім грома&
дянам незалежно від їх доходів в основному за
рахунок сільськогосподарської продукції" [9,
с. 165; 172].

Оскільки в Україні природно&кліматичний
аграрний потенціал оцінюється високим балом
(родючі грунти та сприятливі кліматичні умо&
ви), то "… питання про гарантування продо&
вольчої безпеки взагалі не повинно стояти на
порядку денному" [4, с. 4].

У першу чергу йдеться про землеробство і
таку важливу його складову як зерновиробниц&
тво. Відносно його потенціалу, то у більш відда&
леній перспективі сільське господарство Украї&
ни здатне виробляти близько 100 млн т зерна.

Національним проектом "Зерно України"
перед сільськогосподарським виробництвом
поставлено відповідальне завдання досягти
протягом найближчих п'яти років валового ви&
робництва зерна на рівні 80 млн т щорічно [9, с.
120]. В 2014 р. — одержано рекордний за всі
роки урожай зерна 66 млн т. На сьогодні загаль&
новідомим є той факт, що Україна далеко не в
повній мірі використовує потенціал зернового
комплексу. Зокрема, урожайність основних
культур приблизно в 2,5 рази менша, ніж у США
та ЄС, хоча якість українських грунтів на по&
рядок вища, ніж в інших країнах світу [9, с. 97].

Питання щодо проблем неповного викори&
стання виробничого потенціалу зернового ком&
плексу і засобів їхнього вирішення потребує
окремого дослідження. В контексті тематики
статті розглядається його інший аспект, а саме:
збалансованість обсягів виробництва зерна з
потребами національної економіки. У ринкових
умовах господарювання йдеться насамперед
про відповідність пропозиції "товарної" част&
ки зерна і попиту на нього з боку покупців. При
цьому важливо наголосити, що виробництво
певного продукту, у т. ч. зерна, можуть пере&
вищувати потреби внутрішнього споживання.
В умовах відкритої економіки "залишки" зерна
традиційно вивозилися за межі України. Зро&
зуміло, що експорт зерна має здійснюватися на
прибутковій основі, як мінімум не меншій, ніж
внутрішня реалізація. Іншими словами, у еко&
номічному плані головними питаннями є досяг&
нення такого рівня прибутковості виробницт&
ва зерна, який би забезпечував розширене від&
творення на інтенсивно&інноваційних засадах.
При цьому в умовах економічної самостійності
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кожний виробник зерна зважає на кон'юнкту&
ру того ринку, на якому він має намір здійсни&
ти його реалізацію, включаючи світовий ринок.

Зрештою, головна мета кожного товарови&
робника — максимізувати прибуток. Останній,
як відомо, за даних витрат визначається розм&
іром ринкових цін. І якщо вони вищі на зов&
нішніх ринках у порівнянні з внутрішніми, то
це буде стимулювати експорт певного товару.
Крім того, у тій чи іншій країні нерідко вироб&
ляються товари понад внутрішні потреби у ньо&
му і це також стимулює їхній експорт. Таким
товаром для України є зерно, про що свідчать
дані балансу зерна (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, зерновий комп&
лекс України є експортоорієнтованим. В окремі
роки питома вага експорту зерна сягає понад
третини його валового збору, у середньому за
2010—2013 рр. 41,7%, а в 2012 р. понад полови&
ну. За ці роки експорт зерна в розрахунку на
рік становив 21,5 млн т.

Таким чином з набуттям незалежності, тоб&
то з початку 90&х років XX ст., Україна висту&
пає вагомим і самостійним економічним суб&
'єктом на світовому ринку зерна, переважно як
його експортер. Інакше кажучи, зерновий ком&
плекс України є "… стратегічним та експорто&
орієнтованим, що за своїми потенційними об&
сягами здатний впливати на світову продоволь&
чу безпеку. Коливання пропорцій світового
виробництва зерна викликає напругу не лише в
галузях аграрної сфери, але й соціальної, що
вимагає постійного моніторингу динаміки змін
його обсягів й аналізу тенденцій розвитку
ринків зерна окремими країнами&виробника&
ми" [7, с. 84].

Узагальнення літературних джерел, по&
глядів і пропозицій різних вчених щодо сучас&
них обсягів експорту зерна і на перспективу дає
підстави сформулювати на власне бачення низ&
ки проблем притаманних експорту зерна.

Слід наголосити, що проблемі світового
ринку зерна у цілому і його обсягів та кон'юн&
ктури, географії, місця у ньому України при&
свячено чимало наукових праць вітчизняних

економістів&аграрників [1; 2; 3; 4; 7]. Як прави&
ло, вони підкреслюють, що загострення продо&
вольчої проблеми у світовому масштабі
(збільшення населення і зменшення посівних
площ), проблемність вирощування генномоди&
фікованих зернових, нестабільність кліматич&
них умов тощо, дають підстави стверджувати,
що Україна може і в подальшому розраховува&
ти та більш&менш стабільний попит на вітчиз&
няні зернові. Зрозуміло, що найбільш важли&
вим чинником, який буде сприяти "ефектив&
ності" експорту зерна є його конкурентоспро&
можність на світовому ринку. А це, в першу чер&
гу, собівартість та якість зерна. У цьому зв'яз&
ку вкажемо на те, що, за оцінками експертів,
до 2025 р. населення планети збільшиться до 8
млрд, а отже, виникне глобальна продовольча
проблема за умови майже вичерпаних земель&
них, гідрологічних, кліматичних і матеріально&
технічних ресурсів. І 10% населення залишати&
муться на межі недоїдання. А тому (за не&
змінності інших умов) попит на всі види сіль&
ськогосподарської продукції, в першу чергу на
зернові, буде зростати. Особливо це стосуєть&
ся несприятливих за погодними умовами років.
За деякими даними, дефіцит зерна на світово&
му ринку очікується близько 60 млн т.

У цьому зв'язку науковці і практики очіку&
ють підвищення зовнішніх цін на зерно в пла&
нетарному масштабі. Цьому буде сприяти та&
кож відмова розвинутих країн&членів СОТ від
субсидування експорту зерна. Набуття член&
ства асоційованого члена ЄС відкриє для Ук&
раїни додаткові можливості доступу до ринків
цих країн. Саме тому Україна й надалі може
відігравати провідну роль на світовому ринку
зерна. На сьогодні попит на українське зерно
наявний з боку багатьох країн світу, у тому
числі країн ЄС. У 2012 р. вони закупили 7 млн т
зерна на суму 1,9 млрд грн. Освоєння світово&
го ринку зерна, змінення позицій України на
ньому є важливим фактором економічного зро&
стання зерновиробництва.

У зв'язку з цим для України актуальною
проблемою є пошук надійних і стабільних зов&

Показники 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Виробництво,  
млн т 

33,9 24,5 38,0 39,3 56,7 46,2 63,1

Експорт,  
млн т 

0,8 1,3 12,6 14,2 14,8 27,8 27,8

Питома вага 
експорту до 
валового 
збору, % 

4,2 5,4 33,2 36,2 26,1 60,2 44,1

Таблиця 1. Співвідношення обсягів виробництва зерна
і його експорту по Україні

Джерело: розраховано за даними [8, с.  159].
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нішніх ринків збуту зерна. А це потребує дос&
лідження сучасної їх кон'юнктури і можливих
змін. Ретельний її аналіз дасть Україні змогу
свідомо прогнозувати і навіть планувати та ре&
гулювати експорт зернових, забезпечити його
достатню прибутковість [2].

Разом з тим важливо наголосити, що при&
хильниками експортоорієнтованості вітчизня&
ного зернового комплексу практично не ста&
виться питання щодо вигідності експорту зер&
на його виробникам, які, як правило, реалізу&
ють його посередникам.

Зазначимо, що для ринкової економіки на&
явність посередників — типове явище. Як відо&
мо, таку роль виконує практично уся торгівля,
що у свій час уособилась від промисловості. І
це вигідно обом галузям та їхнім первинним
структурам. Для аграріїв більш вигідно спеціа&
лізуватися на безпосередньому виробництві, а
такі функції, як транспортування, зберігання,
переробка й реалізація виробленої продукції,
які потребують коштів й часу, певного профес&
іоналізму, передати спеціальним посередниць&
ким структурам. Останні до того ж мають мож&
ливість одержати "ефект масштабу", оскільки
обслуговують багатьох агровиробників, мають
можливість досконало вивчити ринкову кон'&
юнктуру, використовувати маркетингові струк&
тури тощо.

Для безпосередніх агровиробників головне
— одержати справедливу ціну за свою продук&
цію. Але натомість в Україні посередники дик&
тують їм ціни, тобто встановлюють монополь&
но низький їх рівень.

Більшість науковців у цьому зв'язку звину&
вачують зернотрейдерів у експлуатації зерно&
виробників через механізм закупівельних цін на
зерно (монопольно низькі ціни). Інакше кажу&
чи, ситуація на ринку зерна України поки що є
сприятливою для всіх зернотрейдерів, у тому
числі експортерів зерна і несприятливою для
його виробників.

Зрештою експорт зерна не є вигідним його
виробникам. Надприбутки одержує обмежене
коло зернотрейдерів. А оскільки вони прода&
ють зерно нерідко за цінами, нижчими від світо&
вих, — то ще й країни&імпортери зерна.

Безперечно, має місце перерозподіл дода&
ної вартості у зерновиробництві на користь
зернотрейдерів. У якій пропорції — офіційні
дані відсутні. Але можемо зробити висновок
про потребу змінити економічні відносини зер&
новиробників і зернотрейдерів. Якщо все зали&
шити так, як є сьогодні, то дії останніх призве&
дуть до того, що нічого буде експортувати.
Вони, образно кажучи, рубають гілку, на якій
сидять самі. Про це свідчать дані щодо рівня
прибутковості зернових культур у його вироб&
ників. Держкомстат України публікує щорічні
дані щодо рівня рентабельності зернових і зер&
нобобових культур. У 1990 р. він становив
275,1% і був найбільш високим щодо інших ос&
новних видів продукції рослинництва в сіль&
ськогосподарських підприємствах. За період
1991—2013 рр. цей показник досяг піку у 1993 р.
— 361,1% і мінімальним був у 1998 р. — 1,9%. За
останні п'ять років цього періоду (2009—2013
рр.) в розрахунку на рік рівень рентабельності
зернових становив 13,3%, а у 2013 р. лише 2,4%
і істотно поступався насінню соняшника у цьо&
му році (28,2%) [8, с. 65].

Рівень рентабельності зернових близько
15%, зрозуміло, не забезпечує розширене
відтворення зерновиробництва, а тим більше на
інноваційних засадах. За розрахунками нау&
ковців, тільки рентабельність на рівні 40—50%
є оптимальною для нагромадження і розшире&
ного відтворення [10].

Низька прибутковість сільського господар&
ства в цілому, зерновиробництва зокрема — це
найгостріша проблема галузі. Вона породжує
її стагнацію, неможливість розширеного від&
творення на інноваційних засадах, неповне ви&
користання природного потенціалу земельних
угідь, істотні втрати вже вирощеного урожаю.
Дослідження цього питання потребує окремо&
го аналізу. В контексті запропонованої статті
розглянемо таку його важливу складову як
збільшення обсягу використання зерна на
внутрішні потреби. За таких умов посилиться
конкуренція між посередниками — зернотрей&
дерами в процесі закупівлі зерна у його вироб&
ників. Останні зможуть продавати його на ком&
бікормові і виробляючі біопаливо заводи. Іна&

Показники 1995 2000 2005 2010 2013 2013 у % 
до 1995 

Фонд споживання 8850 7748 7750 6808 6578 74,3 
Витрачено на корм 18527 11056 13817 14787 16183 87,3 
Витрачено на посів 4600 3597 3294 3222 2890 62,8 
Переробка на нехарчові цілі 876 100 670 1650 1367 157,7 
Усього: 32853 22501 25531 26467 27018 82,2 

Таблиця 2. Основні напрями внутрішнього споживання зерна
(тисяч тонн)

Джерело: [8, с. 159].
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кше кажучи, реалії сьогодення дають підстави
підкреслити, що віддаючи належне експорту
зерна і вирішенню притаманних йому проблем,
вважаємо за доцільне розглянути дилему, що
вигідніше для України: нарощувати експорт
зерна чи збільшувати обсяги його використан&
ня в Україні?

Вихідною умовою дослідження цього пи&
тання є аналіз динаміки основних напрямів
внутрішнього використання зерна (табл. 2).

Вищенаведені статистичні дані динаміки
основних напрямів внутрішнього споживання
зерна за період 1995—2013 рр. свідчать, що в
цілому і по всім позиціям відбувалося зменшен&
ня обсягів використання зерна. Виключенням
є лише переробка на нехарчові цілі.

Фонд споживання і в подальшому буде
зменшуватися оскільки щорічно зменшується
споживання хлібних продуктів на одну особу.
В 1990 р. 141 кг., а в 2013 р. — 108 кг (на 23, 4%)
і скорочується кількість населення.

Не слід очікувати істотних змін і щодо та&
кого напряму використання зерна як "витраче&
но на посіви".

На сьогодні найбільша складова внутрішнь&
ого використання зерна — витрачено на корм
— у 2013 р. — 59,9% (у 2000 р. — 49,1%, 1995 р.
— 56,4%). Тобто близько половини обсягу внут&
рішнього споживання зерна — це кормова база
тваринництва. Саме цей напрям використання
зерна є динамічним і його обсяги безпосеред&
ньо залежать від розвитку тваринництва. За
2011—2013 рр. обсяг зерна за цим напрямом був
практично стабільним — у 2013 р. — 16,1 млн, у
2011 р. — 16,3 і в 2012 р. — 16,1 млн т. Наймен&
шим він був у 2011 р. — 11,1 млн т.

Чи є потреба істотно збільшити використан&
ня зерна на корм? У практичному плані це пи&
тання можна розглянути в першу чергу в кон&
тексті збалансованості структури сільського
господарства, а саме: двох його основних га&
лузей — рослинництва і тваринництва. Як відо&
мо, сформованій і функціонуючій ринковій
моделі вітчизняного аграрного сектора прита&
манна низка гострих проблем.

Одна з них — розбалансованість сільсько&
го господарства в аспекті оптимального по&
єднання двох його головних галузей — рослин&
ництва та тваринництва. В Україні за роки її
незалежності відбувся занепад, і навіть руйна&
ція галузі тваринництва, особливо в секторі
сільськогосподарських підприємств.

З макроекономічних позицій розбалансо&
ваність сільського господарства як цілісної
економічної сфери, що споконвіку охоплює
галузі рослинництва і тваринництва має такі

негативні наслідки для суспільства і аграрного
виробництва зокрема:

1. Наявність продовольчої небезпеки по
продуктах тваринництва. Якщо врахувати, що
рівень споживання м'яса на особу в рік за рац&
іональними нормами має бути 80 кг, а фактич&
не споживання у 2013 р. 56,1 кг, то індикатор
достатності споживання цього продукту стано&
вить 70,1%, молока та молочних продуктів
відповідно 58,1%.

2. Тваринництво — це постійна й рівномір&
на зайнятість селян, джерело їхнього постійно&
го доходу впродовж року, можливість вироб&
ляти органічні добрива, біогаз.

3. Тваринництво, як правило, поєднуються
з вирощуванням багаторічних трав, що сприяє
збереженню і поліпшенню родючості грунтів.

4. Від розвитку тваринництва значною
мірою залежить стан та розвиток таких суміж&
них йому видів виробництва, як виробництво
комбікормів і органічне (біологічне) землероб&
ство.

Не потрібні особливі розрахунки, щоб зро&
бити висновок про те, що нам вигідніше було б
значну частку експортованого фуражного зер&
на направляти на розвиток власного тварин&
ництва.

Причини, які зумовили розбалансованість
у співвідношенні виробництва рослинницької і
тваринницької продукції, відомі. Головні з них
— низькі ринкові ціни на останню і низька
дієвість аграрної політики держави. У цьому
зв'язку можна виділити такі основні напрями
державного регулювання й підтримки галузі
тваринництва:

1) цінова політика щодо продукції тварин&
ництва;

2) кредитна політика, пов'язана, перш за все,
із доступністю довгострокових кредитів для
сільськогосподарських підприємств цільового
призначення (державні кредити з низькою
ставкою відсотка або компенсація відсотків
державою комерційним банкам);

3) сприяння держави матеріально&технічно&
му забезпеченню тваринництва.

Посилення державного регулювання
співвідношення двох галузей в сільськогоспо&
дарських підприємствах — це не обмеження
їхнього ринково&підприємницького сувереніте&
ту. Навпаки, зрештою таке регулювання і під&
тримка тваринництва відповідає як їхнім, так і
суспільним інтересам.

Заслуговує на увагу збільшення обсягів зер&
на за такими напрямом, як "переробка на не&
харчові цілі". Відносно перспектив, то йдеться
насамперед про використання зерна на вироб&
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ництво біоетанолу. П.Т. Саблук у зв'язку з цим
називає цифру 8—18 млн т [5]. Такі розрахун&
ки є цілком реальними і головне вигідними для
зерновиробників і сільського господарства.

Важливо підкреслити, що таке пальне як біо&
дизель виробляють із олійних культур, пере&
важно з ріпаку, а біоетанол — із зерна. Загаль&
новідомо, що ріпак істотно виснажує грунт,
принаймні набагато інтенсивніше, ніж зернові.

Науковцями НАН ІАЕ підраховано ефек&
тивність 1 т зерна переробленого на біоетанол.
Собівартість 1 т біоетанолу становитиме 1777 грн.,
а бензину — 7000 грн. Отже, економія стано&
витиме 5223 грн., переробка зерна на біоетанол
набагато ефективніша, ніж реалізація зерна на
ринку. Якщо при собівартості 1 т зерна 800 грн.
і реалізаційній ціні 1200 грн. буде одержано 400
грн. прибутку, то при переробці його на біое&
танол економія буде 1900 грн. Щоб вирішити
питання виробництва біоетанолу і біодизелю,
уряд має дозволити сільськогосподарським
підприємствам та їхніх кооперативним форму&
ванням створювати цехи з виробництва біоета&
нолу.

Біоетанол можна використовувати як 25—
30% добавку до бензину, виробленого з нафти.
Розвивати цей напрям виробництва конче не&
обхідно. Це пояснюється тим, що в Україні
збільшуватиметься виробництво зерна. Перед&
бачається у 2020 році довести його валовий збір
до 80 млн т, а в подальшому і до 100 млн т. Про&
те при цьому постане проблема з використан&
ням зерна, надлишок якого збільшуватиметь&
ся [3].

ВИСНОВКИ
Зерновий комплекс України займає пріори&

тетне місце в землеробстві. В 2012—2014 рр. ва&
ловий збір зерна перевищував 60 млн т.

У науковій економічній літературі практич&
но загальновідомо, що природний потенціал
вітчизняного зернового виробництва один з
найкращих у світі. Але використовується він
поки що далеко не повною мірою. В Україні
зерна на гектар ріллі виробляється значно мен&
ше, ніж у країнах з однаковою родючістю грун&
ту і навіть тих, у яких вони гірші.

Тобто резерви зростання обсягів виробниц&
тва зерна в Україні є значними (до 80—100 млн
т), за умови виходу зернового комплексу Ук&
раїни хоча б на сучасні рубежі розвинених
країн у техніко&технологічному та організа&
ційному (особливо використання наукового
менеджменту) аспектах.

Віддаючи належне питанням підвищення
продуктивності й ефективності виробництва

зерна, варто підкреслити, що не менше значен&
ня має дослідження напрямів його використан&
ня і насамперед реалізації. У цьому зв'язку
більшість науковців вважають, що оскільки по
зерну в Україні досягнута повна продовольча
безпека, то подальше зростання валових зборів
зерна пов'язують із збільшенням обсягів його
експорту. Тобто, якщо виходити із реалій сьо&
годення, то є підстави сподіватися, що обсяги
експорту зернових у подальшому будуть зале&
жати, у першу чергу, від валового збору.

І раніше, і нині експорту зерна притаманно
чимало проблем. Головна з них — наявність на
вітчизняному аграрному ринку численних по&
середників, які монополізували "рух" аграрної
продукції від її виробника до кінцевого спожи&
вача. Як наслідок, аграрії не в змозі одержати
належний прибуток, нерідко й компенсувати
витрати, а споживачі купують продукцію за
високими цінами.

Розв'язання цієї проблеми вбачається за
двома напрямами. По&перше, бо це є типовим
для більшості країн світу, а саме: об'єднання аг&
ровиробників з метою створення різних коопе&
ративів для здійснення спільної постачальниць&
кої, збутової і переробної діяльності. А це дасть
їм змогу якщо і не витіснити посередників, то
конкурувати з ними. Зазначимо, що вітчизня&
на аграрна економічна наука вже напрацювала
рекомендації щодо розвитку заготівельно&збу&
тової обслуговуючої кооперації, біржової тор&
гівлі, оптових ринків, запровадження системи
складських свідоцтв і розрахунково&кліринго&
вого обслуговування. В Україні вже започат&
коване будівництво оптових продовольчих
ринків, створені агроторгові доми тощо [6].
Держава, нарешті, має активно сприяти подаль&
шому розвитку цих процесів. По&друге, держа&
ва хоча б частково мала б взяти на себе роль
посередника. Напевне, слід погодитися з тезою
науковців, згідно з якою аграрне виробництво
має здійснюватися недержавними структура&
ми. Водночас держава могла б частково взяти
на себе функції сучасних посередників, особ&
ливо щодо зберігання, транспортування і екс&
порту зерна, його реалізацію переробним
підприємствам. Зрозуміло, що держава на
відміну від приватних посередників задоволь&
нялась би нормальним прибутком, а не одер&
жанням надприбутку.

Поряд із вирішенням проблем експорту зер&
на його вигідності зерно виробникам, важливо
особливо підкреслити, що в Україні є мож&
ливість і потреба збільшення обсягів викорис&
тання зерна на кормові цілі і сировини для ви&
робництва біопалива. Очевидним є той факт,
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що в Україні за роки її незалежності відбувся
занепад, фактично руйнація галузі тваринниц&
тва, особливо в секторі сільськогосподарських
підприємств. Відповідно склалася загрозлива
ситуація щодо забезпечення населення вітчиз&
няними продуктами тваринництва. З її ураху&
ванням необхідно забезпечити передусім внут&
рішню потребу країни в продуктах тваринниц&
тва на рівні раціональних норм, по можливості
сформувати експортний потенціал. Однією із
умов вирішення цього питання є розширення
кормової бази тваринництва, збільшення для
цього обсягів використання зерна.

Водночас вітчизняні науковці не звертають
належної уваги на доцільність збільшення та&
ких напрямів використання зерна як "витраче&
но на корм" і "переробка на нехарчові цілі", в
першу чергу виробництво біоетанолу (насампе&
ред із зерна кукурудзи). Фактично йдеться про
шляхи більш ефективного використання зерна
на господарському та міжнародному рівнях, що
буде сприяти вирішенню низки соціально&еко&
номічних проблем (вирішення продовольчої
безпеки, збільшення зайнятості і т.п.).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із основних принципів земельного

законодавства відповідно до статті 5 Земель&
ного кодексу України [3] є забезпечення ра&
ціонального використання та охорони земель.
У Законі України "Про охорону навколишньо&
го природного середовища" зазначено, що не&
від'ємною умовою сталого економічного та
соціального розвитку України є раціональне
використання природних ресурсів [2].

У науковій літературі зустрічаються різні
поняття раціонального використання земель.
Зокрема в економічній енциклопедії за редак&
цією С.В. Мочерного констатується, що "сис&
тема раціонального землекористування перед&
бачає виробничий (корисний, ефективний), ре&
сурсозберігаючий, відтворювальний і приро&
доохоронний аспекти". Сохнич А.Я., Андрі&
їшин М.В. дають наступне визначення: раціо&
нальне використання земель — це забезпечен&
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ня всіма землекористувачами в процесі вироб&
ництва максимального ефекту для здійснення
мети землекористування з урахуванням охоро&
ни земель і оптимальної взаємодії з природни&
ми чинниками [1].

А.М. Третяк дає таке визначення: "Раціо&
нальне використання землі — це діяльність по&
в'язана з ефективним використанням земель&
них та інших природних ресурсів з екологічної
і економічної точок зору, що відповідає су&
спільним, територіальних громад та приватним
інтересам".

Крім недосконалого визначення раціональ&
ного використання земель, у актах земельного
спрямування міститься низка неузгоджень, а
саме: чинний Земельний кодекс України [1] в
статтях 91, 96 та Закон України "Про оренду
землі" в статті 22 серед обов'язків власників
земельних ділянок, землекористувачів та орен&
дарів не закріпили обов'язковість їх раціональ&
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ного використання, вказавши лише на обов'яз&
ковість їх цільового використання, що є нега&
тивним, оскільки поняття раціонального вико&
ристання землі значно ширше, ніж цільове їх
використання [5]. Тому, відсутність чіткого
визначення раціонального використання землі
в земельному законодавстві потребує аналізу
наукових розробок з цього важливого питан&
ня.

Економічний механізм у сфері природоко&
ристування має істотні недоліки, основним з
яких є його орієнтованість на безплатне вико&
ристання природних ресурсів і на переважно
адміністративні методи управління. У резуль&
таті та шкода, що завдається природно&ресур&
сному потенціалу і навколишньому середови&
щу, істотно не позначається на фінансовому
становищі підприємств [6].

Суть проблеми полягає в тому, що приро&
доохоронна діяльність в Україні у переважній
більшості випадків не має ринкового характе&
ру, бо є об'єктивно неприбутковою, особливо
з пункту бачення приватного підприємця, якщо
тільки природоохоронні заходи для нього не
пов'язані із специфікою виробництва його про&
дукції. Тому регулювання природоохоронної
діяльності об'єктивно повинно бути прерогати&
вою держави і одним із пріоритетних напрямів
її господарської політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання раціонального використання
та охорони земель висвітлено у працях таких
провідних вчених: Д.С. Добряк, Й.М. Дорош,
Л.М. Новаковський, В. М. Трегобчук, А.М. Тре&
тяк та інших. Однак ця проблема досі зали&
шається невирішеною, оскільки багато питань
знаходиться у площині правового поля. Неуз&
годженість між собою діючих законодавчих та
нормативно&правових актів, велика їх кількість
та не повністю визначений економічний ме&
ханізм раціонального природокористування,
безвідповідальність господарюючих суб'єктів
лише породжує коло проблем, які, на превели&
кий жаль, спричиняють екологічні загрози.

ЦІЛІ СТАТТІ
Розкрити основні характеристики еконо&

мічного механізму раціонального природокори&
стування. Вказати на недосконалість визначен&
ня раціонального використання земель у актах
земельного спрямування. Проаналізовати стан
і проблеми сучасного економічного механізму
природокористування. Висвітлити недоліки
чинних правових норм охорони середовища.

Обгрунтувати необхідність формування дійо&
вих економічних механізмів раціонального при&
родокористування. Запропоновати шляхи сти&
мулювання охорони природного середовища і
раціонального природокористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досягнення високих темпів соціально&еко&
номічного прогресу держави на засадах зрівно&
важеного розвитку її регіонів вимагає перехо&
ду від усталеної економічної парадигми, згідно
з якою ефективність господарського комплек&
су і охорона навколишнього середовища де&
факто розглядаються як окремі незалежні про&
блеми, до цілісного соціально&еколого&еконо&
мічного підходу, за яким природа, суспільство
і економіка розгладаються у системній єдності
і взаємному зв'язку. Визначальною рисою та&
кого підходу є те, що рішення господарського
характеру повинні або давати позитивний еко&
логічний ефект, або бути хоча б екологічно ней&
тральними, забезпечуючи при цьому подвійний
виграш — економічний і екологічний. З ураху&
ванням цього особливого практичного значен&
ня набуває вивчення проблем ефективного за&
стосування спеціальних еколого&економічних
механізмів, безпосередньо спрямованих на до&
сягнення цілей зрівноваженого розвитку [4].

Негативні тенденції функціонування націо&
нальної системи природокористування, безпе&
речно, свідчать про еколого&економічну не&
ефективність природокористування, а також
засобів, методів і форм регулювання супереч&
ливої взаємодії суспільства і природи. Голов&
ною причиною цього є те, що економічний ме&
ханізм природокористування в Україні перебу&
ває у стадії становлення. Окремі його підсис&
теми та елементи мають різні ступені розвине&
ності та практичної реалізації. Тому особливо
важливого значення набувають оперативні на&
укові експертні оцінки стану сучасного еконо&
мічного механізму природокористування та
перспективності (або. навпаки, неефектив&
ності) діючих регуляторів еколого&економічної
поведінки суб'єктів господарювання.

Функціонування низки економічних інстру&
ментів процесу природокористування започат&
кував Закон "Про охорону навколишнього&
середовища". Базовими елементами діючого
економічного механізму природокористування
та природоохоронної діяльності є:

— збори за використання природних ре&
сурсів;

— збори за забруднення навколишнього
природного середовища;
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— екологічне оподаткування;
— система фінансування природоохорон&

них заходів;
— екологічне страхування;
— екологічне програмування;
— система економічного стимулювання при&

родоохоронних заходів;
— механізм відшкодування збитків, запо&

діяних внаслідок порушення законодавства про
охорону довкілля.

Основні позитивні результати чинного еко&
номічного механізму природокористування
полягають у тому, що, по&перше, завдяки йому
були опрацьовані основи платного природоко&
ристування, і, по&друге, притаманний економі&
чний інструментарій є засобом, що забезпечує
надходження фінансових ресурсів, необхідних
для ліквідації імення навколишнього природ&
ного середовища [6].

У діючій системі економічного механізму
природокористування фактично не функціо&
нує механізм кредитування природоохорон&
них заходів, пільгового оподаткування та
цінового заохочення екологоконструктивної
діяльності.

Основні недоліки діючого економічного
механізму природокористування, полягають у
тому, що він:

— не набув необхідного розвитку;
— не спроможний зацікавити суб'єктів гос&

подарювання у проведенні природоохоронних
заходів;

— не кореспондує з іншими економічними
показниками та підоймами господарської діяль&
ності;

— недостатньо оперативно й ефективно
реагує на динаміку економічних і екологічних
процесів у державі [6].

Така прогресуюча недооцінка екологічної
складової, будучи чинником деформації ціно&
вих співвідношень на всіх рівнях господарюван&
ня, стає перепоною на шляху ресурсозбережен&
ня, екологоконструктивної структурної пере&
будови економіки, екологізації національного
господарства.

Проведений аналіз сучасного економічно&
го механізму природокористування в Україні
дає можливість виявити деякі, на жаль, нега&
тивні, тенденції його функціонування, зокре&
ма:

— довготривалий процес формування цьо&
го механізму, що не відповідає еколого&еконо&
мічним потребам розвитку національного гос&
подарства та гальмує розв'язання низки про&
блем, пов'язаних з переходом економіки на
шлях сталого розвитку;

— відставання, розвитку економічного ме&
ханізму екологічного регулювання від темпів та
потреб руху національних продуктивних сил;

— відсутність комплексності та нерівно&
мірність формування підсистем економічного
механізму екологічного регулювання, що ап&
ріорі закладає зниження вихідного "коефіціє&
нта корисної дії" цього механізму.

Будучи нездатним запобігти нагромаджен&
ню і загостренню еколого& економічних супе&
речностей, такий механізм провокує подаль&
ший розвиток екологічно невиваженої антро&
потехногенної діяльності, руйнацію природно&
ресурсної бази суспільного виробництва. Через
відсутність моделі налагодженого, ефективно&
го економічного механізму природокористу&
вання та природоохоронної діяльності зазнає
збитків суспільне виробництво.

Слід виявити зв'язок між збитками від забруд&
нення навколишнього середовища і забрудню&
вальною діяльністю підприємства. Важливо виз&
начити гранично допустимі викиди, за переви&
щення яких підприємства і його керівники по&
винні нести матеріальну відповідальність. Плата
за забруднення, що знімається з підприємства,
повинна бути такою, щоб спонукати його до по&
вного використання як коштів, які виділяються
централізовано, так і коштів самого підприєм&
ства. Плата за забруднення природного ресурсу
повинна бути досить високою, виходячи зі
збитків, які завдаються народному господарству.

Стимулювання є засобом пробудження
інтересів, формою реалізації економічних
відносин між людьми в процесі виробництва і
розподілу матеріальних благ, сукупністю роз&
роблюваних суспільством заходів і засобів
щодо приведення у відповідність результатів
виробництва і винагороди за ці результати.

Чинні правові норми охорони середовища
не відповідають сучасним вимогам. Штрафні
санкції не вирішують проблеми, — підприєм&
ствам часто вигідніше платити штрафи, ніж
споруджувати очисні споруди, оскільки суми
штрафів покриваються фінансуванням з дер&
жавного бюджету і не позначаються суттєво
на показниках роботи підприємств. Плата за
забруднення природного ресурсу повинна
бути досить високою, виходячи зі збитків, які
завдаються народному господарству. Штраф&
ні санкції не вирішують проблеми, — підприє&
мствам часто вигідніше платити штрафи, ніж
споруджувати очисні споруди, оскільки суми
штрафів покриваються фінансуванням з дер&
жавного бюджету і не позначаються суттєво
на показниках роботи підприємств. Суттєвим
недоліком штрафних санкцій є також обмеже&
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ний характер їх дії, оскільки застосовуються
вони в екстремальних випадках, а не як еле&
мент регулювання поточної діяльності
підприємства.

Створення госпрозрахункового механізму
охорони природи вимагає не лише забезпечен&
ня матеріальної зацікавленості та відповідаль&
ності, а й обліку, контролю, самоокупності й
рентабельності витрат на охорону навколиш&
нього середовища, розширення і підвищення
ефективності природоохоронної діяльності.
Ціноутворення повинно взаємодіяти з іншими
економічними важелями управління — госпо&
дарським розрахунком, фінансуванням, еконо&
мічним стимулюванням. Потрібна система
різних форм, що залежать від характеру вироб&
ництва, ресурсів галузі, підприємств, елементів
природного середовища, в якому функціонує
підприємство.

Завдання полягає в тому, щоб створити
гнучкий, мобільний господарський механізм,
здатний максимально використати всі ресурси,
в тому числі й природні. Активна природоохо&
ронна діяльність вимагає екологізації показ&
ників основного виробництва, а не винайдення
нових. Це допоможе рахуватися з екологічни&
ми витратами і підпорядкувати діяльність тру&
дових колективів принципам дбайливого став&
лення до природи, основне виробництво і при&
родоохоронну діяльність зв'язати в один гос&
подарський механізм.

ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день в Україні назріла по&

треба встановлення екологічно безпечної мо&
делі ринкових відносин, насамперед через роз&
будову економічного механізму раціонально&
го природокористування, що вимагає форму&
вання і реалізації такого економічного механі&
зму екологічного регулювання, який би гнучко
й ефективно впроваджував екологічну складо&
ву в ринкову модель розвитку національного
господарства. шляхом розробки, прийняття і
реалізації необхідних законів та нормативно&
правових актів.

Під раціональним використанням землі за
сучасних умов розвитку земельних відносин в
Україні необхідно розуміти найефективніший,
з точки зору задоволення потреб суспільства,
варіант її цільового та функціонального вико&
ристання, організований, у свою чергу, най&
ефективнішим для конкретних умов простору
і часу способом відповідно з об'єктивно існую&
чими принципами взаємодії суспільства і при&
роди. З метою економічного стимулювання гро&
мадян та юридичних осіб, які за власні кошти

здійснюють заходи з питань раціонального ви&
користання та охорони земель, Податковим
кодексом України необхідно розширити
відповідні податкові і кредитні пільги.
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FINANCIAL AND ECONOMIC FUNDAMENTALS OF INFLUENCE INTELLECTUAL CAPITAL
TO INCREASE THE VALUE COMPANY

Фінансово6економічні передумови впливу інтелектуального капіталу на зростання вартості компанії грунтуються на
сукупності фінансово6економічних властивостей даного економічного ресурсу, а також на перевагах та вигодах, які мо6
жуть отримувати в результаті його ефективного використання у внутрішній і зовнішній середовищах економічні суб'єкти, а
також суспільства і держави в цілому. Фінансово6економічні властивості інтелектуального капіталу і його компонентів
являють собою приховані можливості і умови для зростання вартості компаній та їх розвитку.

Інтелектуальний капітал і його компоненти також володіють такими загальними властивостями: актуальність (важ6
ливість компонентів інтелектуального капіталу для справжнього моменту, їх існування і прояв у т. ч. в економічній дійсності);
достовірність (віддзеркалення інтелектуальним капіталом реального стану навколишнього, в т.ч. економічної, дійсності);
адекватність (відповідність інтелектуального капіталу реальному об'єктивному стану дійсності, що виявляється в якісних і
кількісних характеристиках інтелектуального капіталу); доступність (можливість неодноразового використання інтелек6
туального капіталу необмеженим колом осіб); оперативність (скорочення тимчасового інтервалу на вирішення проблем і
завдань в результаті ефективного функціонування інтелектуального капіталу); надмірність (створення і функціонування
продуктів інтелектуальної діяльності, які не впливають на стан і властивості інтелектуального капіталу в цілому); об'єктивність
(неупередженість, неупередженість інтелектуального капіталу, його існування як окремого об'єкта); повнота (охоплення
інтелектуальним капіталом всіх необхідних складових (сфер) суспільного життя, в тому числі економічної теорії і практи6
ки); селективність (виділення інтелектуальним капіталом пріоритетів); впорядкованість (чітка структуризація складових
компонентів та елементів інтелектуального капіталу); спрямованість (характеризується наявністю мети, на досягнення якої
спрямоване функціонування інтелектуального капіталу — в нашому випадку в якості мети виступає зростання вартості
компанії).

Financial and economic conditions influence the intellectual capital to increase the company's value based on the totality of
the financial and economic characteristics of economic resources as well as the advantages and benefits that can receive as a
result of the effective use of internal and external environments, economic actors and society and the state as a whole. Financial
and economic characteristics of intellectual capital and its components are hidden opportunities and conditions for growth in the
value of companies and their development.

Intellectual capital and its components also have the following general properties: the relevance (importance of intellectual
capital components for a true moment of their existence and manifestation in t. H. In economic reality); reliability (intellectual
capital reflection of the real state of the environment, including economic, true); adequacy (compliance with intellectual capital
real objective state of reality, which is in qualitative and quantitative characteristics of intellectual capital); accessibility (possibility
of repeated use of intellectual capital unlimited number of persons); efficiency (reducing time interval to solve problems and
challenges as a result of the effective functioning of intellectual capital); redundancy (establishment and functioning of intellectual
products that do not affect the state capital and intellectual property in general); objectivity (impartiality, neutrality intellectual
capital, its existence as a separate object); completeness (coverage intellectual capital of all necessary components (spheres) of
social life, including economic theory and practice); Selectivity (intellectual capital allocation priorities); ordering (a clear structure
for the components and elements of intellectual capital); orientation (characterized by objective, which is aimed at achieving a
functioning intellectual capital — in our case, serving as a goal the rising cost of the company).

ВСТУП
Фінансово&економічні передумови впливу інте&

лектуального капіталу на зростання вартості ком&

Ключові слова: фінансово8економічні властивості інтелектуального капіталу, вартість
компанії, компоненти інтелектуального капіталу, продукти інтелектуальної праці, неціно8
ва конкуренція інтелектуального капіталу.

Key words: financial and economic characteristics of intellectual capital, cost of components of
intellectual capital, the products of intellectual work, intellectual capital non8price competition

панії грунтуються на сукупності фінансово&еко&
номічних властивостей даного економічного ре&
сурсу, а також на переваги та вигоди, які можуть
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отримувати в результаті його ефективного вико&
ристання у внутрішній і зовнішній середовищах
економічні суб'єкти, а також суспільства і держа&
ви в цілому.

Фінансово&економічні властивості інтелек&
туального капіталу і його компонентів являють
собою приховані можливості і умови для зрос&
тання вартості компаній та їх розвитку. Пере&
раховані вище властивості продуктів творчої
праці визначають їх високу прибутковість, яка
може бути досягнута в результаті ефективного
введення в господарський оборот продуктів
інтелектуальної діяльності. Так, експертне опи&
тування 124 провідних фахівців 37 українських
підприємств різних галузей показав, що серед&
ня прибутковість використання об'єктів інте&
лектуальної власності вище в порівнянні з ма&
теріальними активами в 2,4 рази, індекс прибут&
ковості результатів інтелектуальної діяльності
на підприємствах важкої промисловості — 1,42,
для суб'єктів малого підприємництва — 3,46 [3,
с. 71].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
формуванні наукових уявлень про інтелек&
туальний капітал та потенціал суспільства вагомий
внесок належить Дж. Грейсону, П. Друкеру, М. Пор&
теру, Й. Шумпетеру, Б. Твиссу, Х. Хекхаузену,
Т. Шульцу, Г. Беккеру, Л. Едвінссону, М. Мелоу&
ну, Ч. Хансену, В.Л. Іноземцеву та іншим зарубі&
жним вченим. Серед українських дослідників про&
блему використання та розвитку інтелектуального
капіталу з різною мірою глибини вивчали О.І. Амо&
ша, С.І. Бандур, Л.К. Безчасний, Н.Л. Гавкалова,
В.М. Геєць, О.А. Грішнова, A.M. Колот, І.С. Кале&
нюк, Е.М. Лібанова, Н.С. Маркова, В.В. Онікієнко,
І.Л. Петрова, Л.І. Федулова, А.А. Чухно та ін. Про&
те зазначена проблема все ще залишається невир&
ішеною та недостатньо дослідженою, що потребує
продовження наукових пошуків

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Наукове обгрунтування фінансово&еко&

номічні основи впливу інтелектуального капіта&
лу на збільшення вартості компанії у системі
стратегічного управління розвитком підприєм&
ствами.

РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансово&економічні властивості інтелекту&

ального капіталу являють собою сукупність фінан&
сово&економічних якостей (особливостей) і ознак
(показників) його елементів, які складають
відмінну особливість інтелектуального капіталу як
економічного ресурсу. Серед яких можна виділи&
ти:

1) абсолютний характер прав фізичних та
юридичних осіб на результати інтелектуальної
діяльності. Творець продуктів творчої діяль&
ності володіє правами, які діють проти будь&
якого суб'єкта, охочого скористатися ними без
його дозволу. Правова охорона об'єктів інте&

лектуальної праці захищає правовласника від
використання результатами творчої праці кон&
курентами;

2) винятковий характер прав фізичних та
юридичних осіб на результати інтелектуальної
діяльності. Він передбачає отримання виключ&
них прав, а не речових, т. б. здобувається не річ
як фізичний предмет, а право, тому використан&
ня продуктів творчої праці може здійснюватися
третіми особами тільки за згодою правовласни&
ка;

3) обмежений термін дії прав фізичних та юри&
дичних осіб на деякі результати інтелектуальної
діяльності. Наприклад, термін дії патентів на об&
'єкти промислової власності становить 10 років для
корисних моделей, 15 років для промислових
зразків, 20 років для винаходів;

4) територіальний характер прав фізичних та
юридичних осіб на результати інтелектуальної
діяльності. Як правило, дія прав на продукти твор&
чої праці має територіальне обмеження, тобто
вони дійсні в країні або групі країн, де пройшли
реєстрацію та їм була надана охорона. В даний час
існує можливості отримання правової охорони
об'єктів інтелектуальної власності одночасно в ряді
держав завдяки функціонуванню Мадридської
системи з міжнародної реєстрації товарних знаків,
системи міжнародного депонування промислових
зразків, регульованою Гаазькою угодою, Догово&
ру про патентну кооперацію, системи міжнарод&
ної реєстрації найменувань місць походження, ре&
гульованою Лісабонською угодою. Вищевказані
системи значно спрощують процедуру запиту на
отримання правової охорони на продукти інтелек&
туальної діяльності та її отримання у великому
числі країн;

5) особливості документального оформлення
майнових прав на результати інтелектуальної
діяльності при їх введенні в господарський оборот
в виду наявності трьох суб'єктів прав — автора,
правовласника, покупця. При використанні еле&
ментів інтелектуального капіталу третіми особа&
ми необхідно юридичне оформлення угоди про
передачу прав або дозволу на користування об&
'єктами, ліцензійного договору. В іншому випадку
застосування продуктів інтелектуальної праці тре&
тіми особами без дозволу правовласника є неза&
конним і "піратським";

6) обов'язкова наявність в продуктах інтелек&
туальної праці новизни, винахідницького рівня,
оригінальності, промисловій придатності та ефек&
тивності, що дозволяють втілювати ефект науко&
во&технічного прогресу;

7) наявність конкретних індивідуальних вла&
стивостей (зовнішня форма, склад, призначення,
техніко&економічні характеристики та тощо), що
дозволяють компонентам інтелектуального ка&
піталу значно розрізнятися і розділятися на рин&
ку;

8) універсальність продуктів творчої праці і їх
органічний зв'язок з усіма галузями виробництва.
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Чим значніше і більше рівень новизни або "піо&
нерність" компонентів інтелектуального капіталу,
тим ширший і універсальніший зв'язок з іншими
галузями виробництва. Постійно зростаюче чис&
ло науково&технічних досягнень, розосереджених
між багатьма власниками винаходів, — товарна
маса ринку ліцензійних угод;

9) можливість неодноразового використання
результатів інтелектуальної діяльності фізичними
та юридичними особами;

10) можливість одночасного застосування ком&
понентів інтелектуального капіталу в ряді випадків
необмеженим колом осіб. Наприклад, невиключ&
на ліцензія дозволяє одночасно використовувати
як ліцензіару, так і ліцензіату результати інтелек&
туальної діяльності;

11) участь у господарському обороті елементів
інтелектуальної праці (знання, досвід, ноу&хау)
разом з матеріалізованими предметами (прилади,
машини, речовини);

12) опосередкована (а не натуральна, речова)
форма передання об'єктів творчої діяльності від
продавця до покупця у вигляді технічної докумен&
тації, технічної допомоги;

13) розгалуженість по власникам продуктів
інтелектуальної праці, які мають за своїм призна&
ченням суто індивідуальний характер;

14) "віяловий" характер продажів (можливість
неодноразової продажу товару об'єкта інтелек&
туального капіталу у вигляді прав з отриманням
кожного рази грошової винагороди). Реалізація
компонентів інтелектуального капіталу — висо&
коефективна форма досягнень науки і техніки для
продавців і покупців. В умовах гострої конку&
ренції стає неминучим прагнення до продажу
власних результатів інтелектуальної праці для
зміцнення своїх позицій на ринку, отримання до&
даткового прибутку, покупці "чужих" компо&
нентів для економії часу і коштів на власні роз&
робки;

15) надання стимулюючого впливу на науко&
во&технічний прогрес. Науково&технічні досяг&
нення і досвід активно впливають на створення
додаткової вартості, але вони в силу своїх спе&
цифічних характеристик потребують правового
захисту;

16) накопичування інтелектуального капіталу
у вигляді знань, умінь, навичок, досвіду, мож&
ливість їх удосконалення;

17) множинність (потенційного) володіння
майнових прав на продукти інтелектуальної діяль&
ності;

18) секретність в ряді випадків результатів
творчої праці;

19) залучення в товарообмін особливого то&
вару (науково&технічних досягнень) і сприян&
ня активному технологічному обміну [4, с. 65—
67].

Інтелектуальний капітал і його компоненти
також володіють такими загальними властивостя&
ми:

— актуальність (важливість компонентів інте&
лектуального капіталу для справжнього момен&
ту, їх існування і прояв у т. ч. в економічній
дійсності);

— достовірність (віддзеркалення інтелек&
туальним капіталом реального стану навколишнь&
ого, в т.ч. економічної, дійсності);

— адекватність (відповідність інтелектуально&
го капіталу реальному об'єктивному стану
дійсності, що виявляється в якісних і кількісних
характеристиках інтелектуального капіталу);

— доступність (можливість неодноразового
використання інтелектуального капіталу необме&
женим колом осіб);

— оперативність (скорочення тимчасового
інтервалу на вирішення проблем і завдань у резуль&
таті ефективного функціонування інтелектуально&
го капіталу);

— надмірність (створення і функціонування
продуктів інтелектуальної діяльності, які не впли&
вають на стан і властивості інтелектуального кап&
італу в цілому);

— об'єктивність (неупередженість, неуперед&
женість інтелектуального капіталу, його існуван&
ня як окремого об'єкта);

— повнота (охоплення інтелектуальним капі&
талом всіх необхідних складових (сфер) су&
спільного життя, в тому числі економічної теорії і
практики);

— селективність (виділення інтелектуальним
капіталом пріоритетів);

— впорядкованість (чітка структуризація скла&
дових компонентів та елементів інтелектуального
капіталу);

— спрямованість (характеризується наявні&
стю мети, на досягнення якої спрямоване функц&
іонування інтелектуального капіталу — в нашо&
му випадку в якості мети виступає зростання вар&
тості компанії) [6, с. 101—102]. Кожен з трьох
компонентів інтелектуального капіталу володіє
власними фінансово&економічними властивостя&
ми.

Таким чином, інтелектуальний капітал має низ&
ку властивостей, облік яких може сприяти більш
раціональному введенню в господарський оборот
економічними суб'єктами та отриманню різних
вигод і переваг, які можна умовно розділити на 3
групи [1, с. 12]. Одна з груп, це конкурентні пере&
ваги від створення і використання компонентів
інтелектуального капіталу представлені такими
позиціями, як:

— контроль ринку;
— активне освоєння ринків;
— зростання цін на вироблену продукцію, ви&

конані роботи, надані послуги як наслідок поліп&
шення якості товарів; створення принципово но&
вих продуктів і продуктів, більшою мірою відпові&
дають запитам споживачів; підвищення престиж&
ності продукції;

— збільшення обсягу продажів і швидкості
обігу грошових коштів;
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— скорочення витрат на маркетинг і загальне
зниження витрат (при більшому обсязі продажів
відбувається зниження величини витрат на одини&
цю продукції);

— скорочення вартості експлуатації продукту
(на відміну від більшості товарів, що вимагають
здійснення нових витрат у процесі їх експлуатації,
при зменшенні витрат при експлуатації продуктів
інтелектуальної діяльності виробник зменшує вит&
рати споживачів);

— зниження ризику виготовлення неякісного
кінцевого продукту, що дозволяє зменшити вит&
рати на ремонт;

— зміцнення конкурентних позицій і досяг&
нення наміченого рівня прибутковості в резуль&
таті ефективної реалізації продуктів творчої
праці;

— захист у разі жорсткої цінової конку&
ренції.

Досягнення конкурентних переваг відбуваєть&
ся за рахунок використання у зовнішньому сере&
довищі підприємства створених людським капі&
талом і відповідних, завдяки структурному капі&
талу, вимогам ринку товарів, робіт або послуг.
Через створення та реалізацію нових продуктів
відбувається формування нових ринкових ніш.
Завдяки структурному капіталу досягається
відповідність якостей продуктів останнім вимо&
гам ринку[5, с. 67]. В результаті впровадження
продуктів з кращими якісними характеристика&
ми формується клієнтська база (клієнтський ка&
пітал), яка у разі ефективного розвитку структур&
ного капіталу може отримати постійний харак&
тер. Крім того, виключні права на результати інте&
лектуальної діяльності дають можливість захис&
тити свій сегмент ринку, не допустивши на нього
конкурентів, а також отримати цінові премії [1,
с. 13].

ВИСНОВКИ
Необхідно відзначити, що в даний час доко&

рінно змінилися форми конкуренції. Якщо до&
недавна переважала цінова конкуренція, то те&
пер особливу роль стала грати її нецінова фор&
ма. В умовах сучасної високорозвиненої еконо&
міки різко ускладнюються запити споживачів,
в результаті чого на ринку досить просто роз&
містити численні і різноманітні варіації товарів.
Відповідно необхідним стає залучення спожи&
вачів шляхом поліпшення якості продукції. Вит&
рати на нецінову конкуренцію при правильно&
му підході обходяться фірмі набагато дешевше,
ніж витрати на цінову форму. Як показує прак&
тика, в реальності зниження цін нижче опти&
мального рівня призводить до зниження при&
бутку (більше сильного зменшення при більшо&
му скорочення цін). Взаємозв'язок між неціно&
вої конкуренцією і прибутком виявляється
більш складною. Наприклад, дріб'язкова і не&
дороге зміна конструкції товару може підвищи&
ти його зручність для споживача, що в свою чер&

гу може сприяти зростанню конкурентоспро&
можності. Форми нецінової конкуренції більш
різноманітні, і в цьому простір для людського
капіталу. В цілому реалізація нецінової конку&
ренції здійснюється завдяки інтелектуальному
капіталу, особливо його людському компонен&
ту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головні проблеми, які гальмують розвиток

інноваційної діяльності, полягають у невідпо&
відності механізму регулювання інноваційних
процесів, частому прийнятті недоцільних
рішень щодо створення інноваційних структур
на найвищому рівні. Це можна пояснити част&
ково відсутністю в державних структурах знань
щодо ролі, значення, особливостей діяльності
різних інноваційних одиниць, а також рівня
відповідальності існуючих органів управління
за результати інноваційної діяльності підпри&
ємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Регулювання і його вплив на інноваційний
розвиток машинобудівних підприємств Украї&
ни розглядалося в працях Л. Федулової, М. Ми&
китюка, С. Ілляшенка та ін. Проте недостатньо
досліджено роль регулювання в умовах кризи.
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У статті аналізується інноваційний розвиток машинобудівних підприємств України і стан його державного регу6
лювання. Авторами запропоновано методи державного регулювання, які в подальшому вплинуть на інноваційний
розвиток машинобудівних підприємств України і підвищення їх конкурентоспроможності.
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condition of their state regulation. The authors offer methods of state regulation, which will affect the innovative
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз регулювання іннова&
ційної діяльності машинобудівних підприємств
та його вплив на результати діяльності маши&
нобудівних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Прагнучи посісти провідне місце серед роз&
винених країн, українське машинобудування не
відзначається своїм технічним, технологічним
і науковим досягненням, але, звичайно, за ви&
нятком деяких видів продукції.

Тому інтеграція машинобудування України
до глобальної економіки значними темпами і
без зменшення техніко&технологічних розбіж&
ностей може призвести до численних негатив&
них наслідків, серед яких ризик увійти до скла&
ду країн третього світу, де економіка є недо&
статньо розвиненою.
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Вивчаючи ризики й глобальні, виклики в
інноваційній політиці головне й першочергове
значення набуває утвердження моделі іннова&
ційного розвитку машинобудування.

На сьогодні відомо три моделі економічно&
го процесу:

а) ресурсна модель (без високотехнологіч&
ного виробництва): природні ресурси > вироб&
ництво > гроші;

б) інноваційна модель (направлення інвес&
тицій у сферу інтелектуальних досліджень):
знання > трансформація знань у майстерність
працівників та інновації > перетворення інно&
вацій у товар > гроші;

в) інтелектуально&донорська модель (ско&
рочений варіант моделі "б").

Світовий досвід показує, що країни з різни&
ми рівнями та ефективністю провадження інно&
ваційних технологій у свої практиці частіше
використовують другу модель економічного
процесу. Проте в Україні сьогодні домінують
перша і третя моделі; тобто ресурсна без висо&
котехнологічного виробництва та інтелек&
туально&донорська.

На нашу думку, вищеперераховані моделі
в майбутньому застосовуватись не будуть, ос&
кільки вони спричиняють виснаження ресурсів
галузі, призводять до витоку факторів вироб&
ництва машинобудівних підприємств за межі
країни і не дають можливості підвищити жит&
тєвий рівень населення.

Сучасний етап економіки України, погіршен&
ня внутрішніх і зовнішніх умов, вимагають негай&
ного початку реалізації інноваційної стратегії
економічного зростання на основі активізації
інноваційних процесів у машинобудуванні. Не&
зважаючи на кризовий стан економіки, пробле&
ми галузі і окремих машинобудівних підприємств,
відсутність значних фінансових ресурсів, необх&
ідно запроваджувати інноваційну модель розвит&
ку машинобудівних підприємств.

Методологічною основою запровадження
інноваційної моделі розвиту машинобудівних
підприємств має бути:

— створення умов для зростання ринково&
го попиту на інновації;

— сприяння розвитку конкурентного сере&
довища;

— надання пріоритетної підтримки розвит&
ку науки й освіти;

— забезпечення захисту інтелектуальної
власності;

— поліпшення якості робочої сили та зрос&
тання її вартості.

Перехід до інноваційної моделі розвитку
повинен здійснюватися на основі ефективного

використання наявного науково&технічного
потенціалу країни, створення економічних,
інфраструктурних та інституційних передумов
для досягнення стабілізації та сталого розвит&
ку всіх галузей економіки, насамперед маши&
нобудування, який є ключовим в інноваційній
стратегії економічного зростання країни.
Йдеться про прискорений розвиток машинобу&
дування, здатного створювати конкуренто&
спроможну продукцію, посилення експортно&
го рівня продукції, покращення технологічних
характеристик машинобудівних підприємств,
застосування досягнень науково&технічного
прогресу.

Факторами, які стримують ефективність
інноваційної трансформації машинобудівних
підприємств, є:

— недостатнє державне регулювання та
підтримка інноваційного розвитку;

— відсутність на державному, обласному й
територіальному рівнях необхідної інфра&
структури;

— недостатнє залучення банківської систе&
ми до довгострокового кредитування іннова&
ційних проектів підприємств;

— ослаблення управління інноваційною
діяльністю на всіх рівнях;

— відсутність ефективного механізму залу&
чення до довгострокового фінансування інно&
ваційних проектів банківської системи;

— недостатня керованість інноваційними
процесами на державному і територіальному
рівнях;

— слабкий розвиток ринкових механізмів
науково&технічної діяльності;

— слабкість впливу на розвиток науково&
технічної діяльності;

— неефективне використання існуючого
науково&технічного потенціалу.

За умови використання машинобудівним
комплексом досягнень науково&технічного про&
гресу Україна може стати високотехнологічною
країною з інноваційною моделлю розвитку.

Подолати суттєве відставання галузі щодо
продуктивності праці, оновити основні засоби,
впровадити енерго& та матеріалозберігаючі тех&
нології можна тільки на основі новітніх досяг&
нень цивілізації. Безперечно, це вимагатиме
значних фінансових ресурсів.

Фінансування інноваційної діяльності в
провідних країнах світу відбувається за раху&
нок державно&приватного партнерства. За цих
умов активна взаємодія держави і приватного
бізнесу у фінансовій підтримці науково&техні&
чного розвитку створює передумови для стрім&
кого розвитку національної економіки [1].
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Високі досягнення в інноваційній сфері про&
відних країн світу (США, Японії, Великобри&
танії, Ізраїлю та Німеччини) забезпечили три
фактори розвитку: ефективна інноваційна по&
літика; розвиток інноваційної інфраструктури;
удосконалення стратегічного потенціалу інно&
ваційного розвитку. Саме активізація інновацій
є умовою структурного оновлення суспільно&
го капіталу та його позитивної динаміки. До
речі, частка вітчизняної наукомісткої продукції
на світовому ринку високотехнологічної про&
дукції менше ніж 0,1 %, тоді як частка США —
близько 36 %, Японії — 30%, Німеччини — 17%,
Росії — 0,5% [2].

Характерною ознакою сьогодення є транс&
формація традиційного менеджменту до нової
парадигми управління, що заснована на вико&
ристанні науково&інтелектуальних ресурсів
підприємства, його знань, винахідницької та
раціоналізаторської діяльності.

Інноваційно&активними підприємствами
машинобудівної галузі Вінницької області є
ПАТ "Могилів&Подільський машинобудівний
завод", ПАТ "Барський машинобудівний за&
вод", ПрАТ "Калинівський машзавод". Дані
підприємства і були обрані об'єктами дослід&
ження та діагностики їх готовності переходу
до нової парадигми управління. Основою до&
слідження стала інформація управлінських,
організаційних, правових документів під&
приємств, їх статистичної та фінансової звіт&
ності за останні п'ять років.

Однією з проблем, що існує на всіх дослід&
жених підприємствах, є відображення інтелек&
туального капіталу в бухгалтерській та фінан&
совій звітності, в статті "нематеріальні активи".
У балансі суму нематеріальних активів відоб&
ражають у складі необоротних активів за за&
лишковою вартістю і сумою накопиченої амор&
тизації.

Таким чином, до скла&
ду нематеріальних ак&
тивів машинобудівного
підприємства включаєть&
ся та частина інтелекту&
ального капіталу, яка
представлена правами на
результати інтелектуаль&
ної діяльності.

Автор аналізував не&
матеріальні активи маши&
нобудівного підприєм&
ства за допомогою аналі&
зу динаміки даних у часо&
вому просторі; аналізу
обсягу та відповідності

нормативам (порівняння фактичних показників
із плановими); вертикального аналізу (по&
рівняння фактичних даних різних видів нема&
теріальних активів підприємства); конкурент&
ного аналізу (порівняння фактичних даних з
даними галузі та підприємств&конкурентів).

За результатами даного аналізу керівницт&
во підприємства отримує інформацію щодо
управління нематеріальними активами та їх ви&
користання, ліквідації, впливу на економічну
діяльність підприємства, доцільності придбан&
ня або створення. Аналіз частки основних за&
собів та нематеріальних активів у активі балан&
су машинобудівних підприємств Вінницької
області представлено у таблиці 1.

Як видно з табл. 1 частка основних засобів
коливається в межах від 24,91% (ПАТ "Барсь&
кий машинобудівний завод") до 71,35% (ПАТ
"Могилів&Подільський машзавод ім. С. М. Кіро&
ва"). Загалом частка нематеріальних активів у
балансі підприємств Вінницької області скла&
дає лише десяту або соту частину відсотка.

Основною проблемою машинобудівних
підприємств є не відсутність нематеріальних
активів, а їх вибіркова оцінка та складність
ідентифікації. Достовірна оцінка інтелектуаль&
ного капіталу машинобудівного підприємства
та відображення нематеріальних активів у ба&
лансі надасть можливість для збільшення рин&
кової вартості підприємства, залучення нових
інвесторів та партнерів.

На досліджених підприємствах (ПАТ "Мо&
гилів&Подільський машзавод ім. С. М. Кірова",
ПАТ "Вінницький дослідний завод", ПАТ "Бар&
ський машинобудівний завод", ПрАТ "Калині&
вський машзавод") оцінка нематеріальних ак&
тивів проводиться за допомогою витратного
підходу.

Аналіз використання нематеріальних ак&
тивів (НМА) на підприємстві зроблено за таки&

Таблиця 1. Аналіз частки основних засобів та нематеріальних
активів у активі балансу машинобудівних підприємств Вінницької

області (2009—2014 рр.)

№
 п

.п
. 

Назва підприємства 
Актив 
балансу, 
тис. грн. 

Основні 
засоби, 
тис. грн. 

Частка 
осн. 

засобів в 
підсумку 
активу 

балансу, % 

Немате-
ріальні 
активи, 
тис. грн. 

Частка 
нематер. 
активів у 
підсумку 
активу 
балансу, 

% 

1 
ПАТ «Могилів-
Подільський машзавод 
 ім. С. М. Кірова» 

36375 25952 71,35 188 0,52 

2 ПАТ «Вінницький 
дослідний завод» 17328 5174 29,86 1 0,006 

3 ПАТ «Барський 
машинобудівний завод» 41440 10324 24,91 155 0,37 

4 ПрАТ «Калинівський 
машзавод» 41440 13721 33,11 134 0,32 
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ми показниками, як частка основних засобів
(ОЗ) у вартості підприємства, частка немате&
ріальних активів у вартості підприємства,
коефіцієнт амортизації (КА) нематеріальних
активів, коефіцієнт рентабельності (КР) нема&
теріальних активів, коефіцієнт придатності
(КП) нематеріальних активів, коефіцієнт ви&
робничої віддачі (КВВ) нематеріальних активів.
Результати аналізу даних показників щодо дос&
ліджених підприємств за 2009—2014 роки на&
дано у таблиці 2.

З таблиці 2 видно, що на досліджених ма&
шинобудівних підприємствах за період 2009—
2014 років частка нематеріальних активів
збільшилася, але все ж залишається непомірно
малою, що є досить негативним показником.

Також існує тенденція інтелектуального
старіння машинобудівних підприємств за раху&
нок невикористання інформаційних та промис&
лових технологій — систем автоматизованого
проектування, засобів автоматизованого управ&
ління виробництвом. Тільки 10 % машинобуді&
вних підприємств впроваджують та ефективно
використовують систему автоматизованого
проектування (САПР). Виявлено ряд причин,

що стримують запровадження нової парадиг&
ми управління на машинобудівних підприєм&
ствах: економія витрат на інвестиції в інтелек&
туальний та людський капітал; загальне мо&
ральне старіння кадрів та спеціалістів — "пра&
цівників знань"; відсутність індивідуального
підходу до працівника, програм професійного
кар'єрного росту; відсутність науково&інже&
нерних розробок; невміння організувати робо&
ту в колективі і у групі; неефективне впровад&
ження та використання інформаційних техно&
логій.

Можна зробити висновок, що на досліджу&
ваних машинобудівних підприємствах викори&
стовується "індустріальний підхід" щодо управ&
ління науково&дослідною роботою, процесами
навчання, підвищення людськими ресурсами
кваліфікації працівників. Але, поступово, дана
ситуація змінюється. Дослідження показали,
що на підприємствах готові до освоєння та по&
ступового переходу до інтелектуального забез&
печення управління знаннями та інтелектуаль&
ним капіталом, що буде інтегрувати процеси
роботи з інформацією та знаннями в єдину си&
стему господарської діяльності підприємства.

Таблиця 2. Аналіз використання нематеріальних активів (НМА) машинобудівними
підприємствами Вінницької області за період 2009—2014 рр.

Рік 

Показник 

Частка НМА у 
підсумку активів 
підприємства, % 

Частка ОЗ у 
підсумку 
активів 

підприємства, % 

Коефіцієнт 
амортизації 

НМА 

Коефіцієнт 
придатності 

НМА 

Коефіцієнт 
рентабе- 

льності НМА 

 
Коефіцієнт 
виробничої 
віддачі НМА 

 

ПАТ «Могилів-Подільський машзавод ім. С.М. Кірова» 
2005 0,007 72,33 0,8 0,2 -1255,00 11759,33 
2006 0,006 79,26 0,8 0,2 -1552,33 7742,00 
2007 0,005 72,21 0,87 0,13 -1872,00 12827,50 
2008 0,005 71,15 0,87 0,13 -1567,00 17097,00 
2009 0,52 71,35 0,07 0,93 -10,44 286,59 

ПАТ «Вінницький дослідний завод» 
2005 0,002 17,59 0,96 0,04 3654,00 124428,00 

2006 0,002 26,88 0,96 0,04 7937,00 230138,00 

2007 0,008 42,12 0,7 0,3 1183,91 25009,10 

2008 0,007 42,12 0,8 0,2 -374,00 19835,00 

2009 0,006 29,86 0,8 0,2 1491,00 31922,00 

ПАТ «Барський машинобудівний завод» 
2005 0,018 28,83 0,9 0,1 234,93 7113,09 

2006 0,023 30,56 0,86 0,13 206,65 6303,01 

2007 0,006 34,31 0,96 0,04 573,65 20589,83 

2008 0,01 28,25 0,94 0,06 450,00 16478,75 

2009 0,37 24,91 0,32 0,68 5,00 394,27 

ПрАТ «Калинівський машзавод» 
2005 0,07 19,58 0,69 0,31 29,55 879,28 

2006 0,05 20,62 0,79 0,21 14,00 1637,54 

2007 0,025 21,58 0,88 0,12 69,94 3750,38 

2008 0,32 32,11 0,49 0,51 8,42 614,86 

2009 0,33 32,71 0,50 0,52 8,55 671,22 
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Слід також звернути увагу на необхідність
внесення змін на державному рівні в аморти&
заційну політику. Амортизаційні кошти нале&
жать до цільових, тому вони повинні в повно&
му обсязі залишатися на підприємстві. Крім
того, незрозумілим з економічної точки зору є
прийняття за базу для нарахування амортизації
залишкової, а не первинної вартості основно&
го капіталу. Такий спосіб виплати амортизації
уповільнює обіг коштів підприємства.

Кошти на технічне оновлення вважаються
фінансовою компенсацією підприємству ре&
сурсів, витрачених на засоби виробництва.
Особливо гострою ця проблема є для приватних
підприємств, де амортизаційні кошти зарахову&
ються до поточного обігу як обігові кошти.

Одним із чинників, від яких залежить інно&
ваційний розвиток машинобудівних підпри&
ємств є національна політика оподаткування
прибутків. Світова практика передбачає отри&
мання додаткових пільг в оподаткуванні
коштів, витрачених на амортизацію. Для сти&
мулювання інноваційної діяльності в Україні
потрібно залучити банки та інвестиційні фон&
ди до інвестування інноваційного розвитку ма&
шинобудівних підприємств. Натомість ці фінан&
сові структури звільнялись від оподаткування.

Проблему оподаткування частини прибутку
підприємства, що інвестується в інноваційну
діяльність, можна розглядати як самостійну.
Цей прибуток необхідно звільнити від оподат&
кування, оскільки вкладання коштів у іннова&
ційний розвиток підприємства сприяє економі&
чному зростанню держави. Однак звільняти від
оподаткування можна тільки ту частину інвес&
тованого в інновації прибутку, що перевищує
розмір нарахованої амортизації на останню
звітну дату. Держава повинна контролювати, як
використовуються на підприємстві аморти&
заційні кошти: необхідне дотримання вимог по&
вного використання нарахованої амортизації
згідно з цільовим призначенням, оскільки за
існуючих умов підприємства використовують
амортизаційні кошти для поповнення обігових.

У машинобудуванні виділяють 5—7 пріори&
тетних напрямів розвитку інноваційної діяль&
ності, які в сукупності охоплюють всі можливі
сфери діяльності. На наш погляд, така практи&
ка щодо формування пріоритетів є неефектив&
ною, оскільки це призводить до розпорошення
державних коштів без належної віддачі: жод&
на із представлених проблем не вирішується
остаточно. Тому при розробці стратегії інно&
ваційного розвитку галузі на макрорівні необ&
хідно зосередитись на розв'язанні в повному
обсязі хоча б однієї, найважливішої, з держав&

ної точки зору, проблеми. Тільки після її вирі&
шення обрати наступну проблему, вирішення
якої є реальним завданням на певному етапі
економічного розвитку. Проте реалії українсь&
кої економіки такі, що декілька нагальних про&
блем треба вирішувати негайно. Першою такою
проблемою, яку треба вирішувати, на нашу дум&
ку, є те, що українська економіка є однією з
найбільш енергоємних у світі: на виробництво
одиниці ВВП витрачається у 3—5 разів більше
енергії, ніж у країнах Європи. Це призводить
до зростання навантаження на державний бюд&
жет за рахунок необхідності субсидування за&
купівлі надлишкової кількості енергоресурсів,
у тому числі газу, збільшення викидів в атмос&
феру й створює проблеми для конкурентосп&
роможності національної економіки та ін. Тому
головним завдаванням інноваційної діяльності
машинобудування є проведення планомірної і
технологічної модернізації електроенергетич&
ного сектора.

Другою проблемою, яку треба нагально ви&
рішувати за допомогою інноваційної діяльності
машинобудівних підприємств, є те, що, маючи
великі природні запаси вугілля, українська ву&
гільна галузь перебуває в стані стагнації.

Основними проблемами галузі є:
— низька продуктивність праці і висока со&

бівартість вугілля, що найчастіше перевищує
ціну імпортного;

— застаріле гірничошахтне обладнання і
низька якість нового;

— низькі темпи технічної модернізації шахт.
Наступною проблемою, яку треба вирішу&

вати негайно, є модернізація нафтогазового
сектора України. Інноваційні машинобудівні
підприємства разом з науковцями повинні взя&
ти на себе розробку і випуск нового обладнан&
ня для розвідки і видобутку власних запасів
вуглеводів, обладнання для модернізації на&
фто& і газотранспортних мереж, обладнання
для модернізації нафтопереробних потужнос&
тей.

Інноваційне машинобудування повинне та&
кож взяти активну участь у прискоренні техні&
чного переоснащення й підвищення ресурсо& й
енергоефективності житлово&комунального
господарства країни. Інноваційні машино&
будівні підприємства повинні залучатися до
модернізації транспортної інфраструктури, що
є каталізатором економічного зростання.
Відсутність уваги держави привело до значно&
го зносу основних фондів. Наприклад, у заліз&
ничному транспорті знос складає 85%. Облад&
нання морської і річкової інфраструктури по&
требує посиленої уваги держави.
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Модернізація агропромислового комплек&
су вимагає інноваційного розвитку вітчизняно&
го сільськогосподарського машинобудування.
Сучасний його стан характеризується як деп&
ресивний. Реалізація вищеперерахованих пріо&
ритетних напрямів інноваційної діяльності ма&
шинобудівних підприємств вимагає від держа&
ви значних фінансових ресурсів, яких країна,
на жаль, не має. Тому модернізація інфраструк&
тури та базових секторів економіки на основі
інноваційної діяльності галузі вимагає викори&
стання державно&приватного партнерства.

На нашу думку, підтримка машинобудуван&
ня державою має спиратися на політику про&
текціонізму, розвинуте конкурентне середови&
ще, враховуючи внутрішньоекономічну й зов&
нішньоекономічну ситуацію, а також потужні
джерела генерування інновацій.

Єдина загальнодержавна система підтримки
галузі повинна бути органічною складовою
єдиної загальнодержавної системи соціально&
економічного прогнозування та планування і
передбачати: стабільність законодавства, про&
зорі та уніфіковані правила змін; ефективне еко&
номіко&правове середовище на мікрорівні; сис&
тему компенсацій за ризик суб'єктам господа&
рювання, які виконують інноваційні проекти;
індикативну політику стимулювання інновацій&
ної діяльності, яка б відповідала загальнодер&
жавним пріоритетам та передбачала пільгове
оподаткування і кредитування інноваційних
проектів, що розробляються або реалізуються
в руслі загальнодержавних пріоритетів; надан&
ня державних гарантій під найперспективніші
програми; створення системи заохочення
найбільш продуктивних інноваторів і т. д.

Інноваційна політика щодо розвитку маши&
нобудівних підприємств має бути спрямована
також на прискорену амортизацію основного
капіталу. Вона повинна мати не директивний, а
лише індикативний характер. Це пов'язано з тим,
що на внутрішньому ринку не багато є зразків
вітчизняної техніки з достатнім ступенем над&
ійності й оптимальним співвідношенням ціна/
якість. Директивне введення прискореної амор&
тизації змусить більшість вітчизняних підпри&
ємств закуповувати дорогу імпортну техніку, що
значно послабить або взагалі підірве їх фінан&
сові позиції. Норми ж прискореної амортизації,
крім індикативного характеру, повинні жорст&
ко диференціюватися по галузі машинобудуван&
ня залежно від строку "життєвого циклу" тех&
ніки та частоти інновацій.

Інноваційний процес не можливий за від&
сутності потужних джерел генерування інно&
вацій як у зовнішньофірмовому, так і у внутрі&

шньофірмовому середовищі. Для збереження
джерел інновацій у зовнішньофірмовому сере&
довищі, перш за все, необхідно не допустити
приватизації науково&дослідних установ, хоча
таке питання ставиться на порядок денний в
останні роки. Приватизація призведе до пере&
профілювання більшості науково&дослідних
установ, оскільки за рахунок інноваційної
діяльності вони не зможуть окупити вкладені в
них кошти. Це призведе до втрати вже накопи&
ченого інтелектуального капіталу та більшості
інтелектуальних продуктів і назавжди позба&
вить Україну одного з основних джерел гене&
рування нових ідей.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Стратегія державного регулювання іннова&

ційної діяльності машинобудівних підприємств
повинна грунтуватися на чіткому визначенні
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
спрямованих на розв'язання найважливіших
державних проблем.

Реалізація запропонованих заходів сприя&
тиме створенню дієвого економічного механі&
зму державної підтримки інноваційної актив&
ності, підвищенню конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств, що приведе до соці&
ально&економічного піднесення країни, підви&
щення добробуту населення.

Удосконалення регулювання інноваційного
розвитку машинобудівних підприємств потре&
бують подальшого дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ
ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Аграрний сектор економіки, що займає про&
відне місце в життєдіяльності людини і суспіль&
ства через незамінність сільськогосподарської
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Метою статті є дослідження структури розміщення цінних паперів підприємств аграрного сектору України на
зарубіжних фондових ринках та оцінка його впливу на розвиток аграрного сектору економіки України. У статті
проаналізовано обсяги залучення зовнішнього фінансування підприємствами аграрного сектору економіки України
на зарубіжних фондових ринках протягом 2006—2014 рр. в розрізі світових фондових бірж таких, як Варшавська
фондова біржа, Лондонська фондова біржа, Франкфуртська фондова біржа, фондова біржа Euronext, та форм роз6
міщення акцій (PP, IPO, SPO) та єврооблігацій. Проведено оцінку ролі зарубіжного фондового ринку у фінансовому
забезпечення діяльності підприємств аграрного сектору України на підставі порівняння з довгостроковими пільго6
вими кредитами та побудови моделі лінійної регресії, яка засвідчила статистичну залежність річного обсягу валової
продукції сільського господарства від обсягів залучення коштів за рахунок розміщення акцій та єврооблігацій на
цьому ринку за попередній рік (тобто з лагом у 1 рік).

The aims of the paper are: to research the structure of security issues on foreign capital markets by Ukrainian
agricultural companies; to evaluate the impact of such type of operations on the development of the agricultural sector of
Ukraine. The volume of financing acquired on foreign capital markets by Ukrainian agricultural companies in 2006—
2014 is analyzed in the paper. The analysis is conducted in the context of stock exchanges (Warsaw Stock Exchange,
London Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, NYSE Euronext), share issue forms (PP, IPO, SPO) and series of
Eurobond issues. Role of financing of Ukrainian agricultural companies through foreign capital markets was assessed in
comparison to financing with long6term subsidized loans as well as on the basis of linear regression model. Constructed
model showed statistical dependence between annual gross agricultural output and capital inflow in the result of share
and Eurobond issues on the foreign capital markets in the preceding year (i.e. with one year lag).

Ключові слова: підприємства аграрного сектору економіки, фінансово8кредитна система,
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продукції, забезпечує продовольчу безпеку та
певною мірою економічну, екологічну та енер&
гетичну безпеку держави. Український аграр&
ний сектор з виробництвом продукції, яка знач&
но перевищує потреби внутрішнього ринку,
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може стати локомотивом розвитку національ&
ної економіки, сприяти технологічному, інвес&
тиційному і соціальному підйому в країні. Ра&
зом з тим, за оцінками експертів, наявність сут&
тєвих обмежень доступу до фінансування є ос&
новною перешкодою для забезпечення розвит&
ку аграрного сектору економіки в Україні та
зростання його продуктивності.

Фінансові ринки є однією з важливих скла&
дових фінансово&кредитної системи після
фінансових посередників, через які економічні
агенти задовольняють свої фінансові потреби.

Серед основних видів фінансових ринків,
що виділяє більшість західних науковців [15,
с. 20; 1, с. 57—58, 70; 9, с. 64], безпосереднє
залучення коштів для фінансування суб'єктів
господарської діяльності,  у тому числі
підприємств аграрного сектору економіки,
забезпечують грошовий ринок та ринок кап&
італу.

Грошовий ринок дозволяє задовольняти
потреби у короткостроковому фінансування за
допомогою високоліквідних боргових фінансо&
вих інструментів, але є доступним виключно
для потужних фінансових установ та трансна&
ціональних компаній, тому для вітчизняних
підприємств аграрного сектору не є актуальним
на поточний момент.

Фактично, ринком, який може задовольняти
потреби підприємств аграрного сектору еконо&
міки України, є ринок капіталу (фондовий ринок).
На цьому ринку основним способом залучення
коштів є розміщення цінних паперів на фондових
біржах, причому кошти залучаються безстроко&
во або на тривалий строк, що дозволяє підприє&
мствам&емітентам реалізовувати капіталомісткі
проекти з розвитку існуючого бізнесу та фінан&
сувати придбання майнових комплексів.

Дослідженнями питань ролі фондового
ринку у фінансуванні підприємств займалися
такі вітчизняні та іноземні фахівці: В.М. Опарін
[11], Б.Б. Рубцов [12], Г.Н. Грегоріу [7], Р. Гед&
дес [4], Р. Брейлі, С. Майерс [2], А. Глен [5] та
інші. Завдяки роботам цих вчених сформульо&
вано підгрунтя для подальших наукових дослі&
джень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення структури роз&

міщень цінних паперів підприємствами аграр&

ного сектору України на зарубіжних фондових
ринках, оцінка впливу зарубіжного фондово&
го ринку на розвиток аграрного сектору еко&
номіки України за допомогою моделі лінійної
регресії.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Залучення зовнішнього фінансування на
фондових ринках є доступним виключно для
групи великих підприємств аграрного сектору
таких, як агрохолдинги внаслідок того, що вони
можуть розміщувати значну кількість цінних
паперів, з огляду на необхідність забезпечен&
ня їх подальшої ліквідності, а також спроможні
покривати суттєві витрати, пов'язані з розмі&
щенням та подальшим підтриманням обігу цих
паперів.

Основними видами зовнішнього фінансу&
вання, яке можуть залучати вітчизняні агро&
холдинги на фондових ринках, є акціонерне та
облігаційне фінансування. Але за умов відсут&
ності інвестиційних ресурсів на вітчизняному
фондовому ринку впродовж останнього деся&
тиріччя можливість залучення значних коштів,
якою могли б скористатися вітчизняні агрохол&
динги, існувала лише на зарубіжних (міжнарод&
них) фондових ринках.

Найбільш привабливою формою залучен&
ня зовнішнього фінансування традиційно вва&
жають розміщення акцій, яке не пов'язане з
ризиком дефолту. Воно може здійснюватися
у формі публічного або приватного розміщен&
ня1.

Глобалізація фінансових ринків і концентра&
ція ресурсів в міжнародних фінансових центрах
призвели до формування кількох міжнародних
бірж, які зацікавлені в залученні іноземних емі&
тентів, що представляють різні сектори еконо&
міки. Аграрний сектор виявився тим секторами
української економіки, до якого було проявле&
но підвищений інтерес з боку інвесторів на
міжнародних біржах. Цей інтерес проявив себе
у 19 публічних і приватних розміщеннях. За
інформацію про результати цих розміщень мож&
ливо проаналізувати обсяги залучених коштів у
розрізі окремих бірж (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, обсяги залучен&
ня коштів вітчизняними агрохолдингами за

_______________________________
1 У зв'язку з відсутністю повної визначеності у термінології, яка пов'язана з формами розміщення акцій, у вітчизняній науковій

літературі та навчальних виданнях наводимо коментар до ключових термінів:
Приватне розміщення — PP (private placement) — розміщення серед обмеженого кола заздалегідь відібраних інвесторів з отри&

манням лістингу на біржі, може здійснюватися як попередній крок перед публічним розміщенням.
IPO (initial public offering) — первинне публічне розміщення — один з найбільш ефективних способів залучення капіталу, який

активно використовується західними компаніями з 1970&х років. На сьогоднішній день, незважаючи на схильність до циклічності,
IPO є одним з основних інструментів фінансування розвитку компаній в усіх секторах економіки. Крім ІРО, різновидами публіч&
ного розміщення акцій є: SPO (secondary public offering) & повторне (вторинне) публічне розміщення.
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підсумками розміщення акцій
розподіляються між чотирма
провідними європейськими бір&
жами досить нерівномірно (роз&
міщення на інших біржах впро&
довж аналітичного періоду не
здійснювались). Основні обсяги
припадають на Лондонську та
Варшавську біржу (табл. 1).

Якщо лідерство Лондонської
фондової біржі є цілком при&
роднім з огляду на її імідж та
об'єктивні переваги, що пов'язані
з інвестиційним потенціалом, то
значні обсяги розміщення на Вар&
шавській фондовій біржі можли&
во пояснити, перш за все, її вда&
лою політикою та географічною
близькістю до України.

Динаміка загального обсягу
залучення коштів вітчизняними агрохолдинга&
ми за підсумками розміщення акцій упродовж
2006—2014 рр. (рис. 1) свідчить про наявність
суттєвих коливань, обумовлених кон'юнкту&
рою глобального ринку капіталу. Зокрема сут&
тєве зниження обсягів у 2009 р. пов'язане з пер&
шою хвилею світової фінансової кризи, а зни&
ження обсягів у 2011 р. та відсутність розміщень
у 2012—2014 рр. — з другою хвилею цієї кризи,
яка розпочалася у другій половині 2011 р., а

також розгортанням економічної та соціально&
політичної кризи в Україні.

Як свідчать дані таблиці 2, серед форм роз&
міщення акцій, що використовували вітчизняні
агрохолдинги для залучення коштів на зарубі&
жних фондових біржах домінували публічні
розміщення. Винятком був лише кризовий 2009
рік, коли приватні розміщення на Франк&
фуртській та Лондонській біржі в обсязі 58 млн
дол. США становили майже 80% від загально&

Біржа Рік Усього
2006 2007 2008 2009 2010 2011 млн дол. США %

Euronext (Париж) – – – – 23 16 39 2,6 
Варшавська 29 154 80 – 197 231 692 45,9
Лондонська 10 117 173 22 201 21 545 36,2
Франкфуртська – 21 157 52 – – 230 15,3
Усього 39 293 410 74 421 268 1506 100

Таблиця 1. Обсяги залучення коштів вітчизняними агрохолдингами
за підсумками розміщення акцій на зарубіжних фондових біржах

у 2006—2014 рр.*, млн дол. США

* У 2012 та 2014 рр. розміщення акцій на зарубіжних фондових біржах не здійснювалось (обсяг залучення дорівнює нулю), а у
2013 р. відбулося лише одне розміщення акцій "Cereal Planet" на Варшавській біржі, обсяг якого був настільки незначним (112 тис.
євро), що ним можна знехтувати.

Джерело: складено за даними [3; 8; 16; 17].
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Рис. 1. Динаміка загального обсягу залучення коштів
вітчизняними агрохолдингами за підсумками розміщення

акцій на зарубіжних фондових біржах у 2006—2014 рр.
Джерело: побудовано за даними [3; 8; 16; 17].

Форма  
розміщення 

Рік Усього 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 млн дол. 
США % 

Приватне розміщення 
(РР) – 21 157 58 104 139 479 31,8 

Первинне публічне 
розміщення (ІРО) 39 272 152 – 317 130 910 60,4 

Вторинне публічне 
розміщення (SPO) – – 101 15 – – 117 7,8 

Усього 39 293 410 74 421 268 1506 100,0 

Таблиця 2. Обсяги залучення коштів вітчизняними агрохолдингами за різними формами
розміщення акцій на зарубіжних фондових біржах у 2006—2014 рр.*, млн дол. США

* У 2012 та 2014 рр. розміщення акцій на зарубіжних фондових біржах не здійснювалось, у 2013 р. — обсяг залучення не пере&
вищив межу значущості.

Джерело: складено за даними [3; 8; 16; 17].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2015

35

го обсягу розміщень акцій вітчизняними агро&
холдингами у цьому році.

На основі даних табл. 2 можливо констатувати
стабільність обсягів ІРО у роки, коли кон'юнкту&
ра глобального ринку капіталу була у цілому спри&
ятливою — у 2007, 2008 та 2010 роках. Зниження
обсягів ІРО у 2011 році приблизно удвічі відобра&
жає той факт, що перша половина цього року була
сприятливою для здійснення публічних розмі&
щень, а у другій половині року усі заплановані роз&
міщення було відкладено із&за загострення фінан&
сової кризи (на тлі подій у Греції).

Основними причинами відсутності розмі&
щень у 2013 та 2014 рр. були:

— зниження довіри інвесторів до вітчизня&
них емітентів унаслідок дефолту агрохолдингів
"Агротон" та "Мрія";

— зниження цін на продовольчі продукти у
світі, що обумовило зниження інвестиційної
привабливості аграрного сектору у цілому;

— поглиблення економічної та політичної
кризи в Україні.

Також необхідно відзначити, що за підсум&
ками усього періоду здійснення розміщень акцій
вітчизняними агрохолдингами на європейських
фондових майданчиках, суттєву перевагу у
складі загального обсягу залучень має ІРО, що
ілюструють дані останньої колонки таблиці 2.

Другий за значущістю, після розміщення
акцій, спосіб залучення коштів на зарубіжних
фондових ринках — розміщення єврооблігацій.
З 2006 по 2014 р. розміщення єврооблігацій
здійснили лише 6 вітчизняних агрохолдингів:
Авангард (входить до складу УЛФ з 2011), Аг&
ротон, Мрія, Ukrlandfarming (УЛФ), Agro&
Generation та Миронівський Хлібопродукт
(МХП) (табл. 3).

Обсяги розміщення єврооблігацій, як свід&
чать дані таблиці 3, розподілені у часі так само
нерівномірно, як і обсяги розміщень акцій.
Максимум залучених коштів припадає на 2013
р. — 1677 млн дол. США, що перевищує значен&
ня сукупного обсягу розміщень акцій за увесь
період дослідження — 1506 млн дол. США.
Проте, на відміну від акцій, розміщення євро&
облігацій не здійснювалось з 2007 по 2009 р., ос&
кільки впродовж цього періоду на тлі сприят&
ливої кон'юнктури на ринках капіталів для ем&
ітентів більш привабливим було акціонерне
фінансування. Понад половину (50,9%) від за&
гального обсягу розміщених єврооблігацій
припадає на МХП.

Роль зарубіжного фондового
ринку у фінансовому забезпеченні
діяльності підприємств аграрного
сектору України ілюструє по&
рівняння обсягів залучених коштів
від розміщення акцій та єврооблі&
гацій з обсягами довгострокових
пільгових кредитів (пільгові креди&
ти — це кредити із компенсацією
процентних ставок державою), які
надавали вітчизняні банки у націо&
нальній валюті впродовж періоду
з 2006 по 2014 р. (рис. 2).

Вибір для порівняння довгос&
трокових пільгових кредитів по&
в'язаний з тим, що вони мають
максимальний середньозваже&
ний строк платежів (дюрацію) за
зобов'язаннями позичальника та
відносно низьку вартість (cost)
залучених коштів, так само, як іДжерело: побудовано за даними [3; 6; 8; 13; 16; 17].
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Рис. 2. Динаміка загального обсягу залучення коштів
від розміщення акцій і єврооблігацій вітчизняними

агрохолдингами на зарубіжному фондовому ринку та обсягу
довгострокових пільгових кредитів, наданих підприємствам

аграрного сектору економіки України у 2006—2014 рр.

Таблиця 3. Розміщення єврооблігацій
вітчизняними агрохолдингами

у 2006—2014 рр.*

* У 2007—2009 та 2014 рр. розміщення єврооблігацій на за&
рубіжних фондових біржах не здійснювалось (обсяг залучення
дорівнює нулю).

Джерело: складено за даними [6].

Емітент Рік Обсяг,  
млн дол. США 

Обсяг, 
млн грн. 

1. Агротон 2011 50 400
2. Авангард 2010 200 1582
3. Мрія 2011 250 1989 
 2013 400 3197
 2013 13 100 
4. МХП 2006 250 1263
 2010 585 4635
 2013 750 5995 
5. УЛФ 2013 500 3997
6. AgroGeneration 2012 12 92 
 2013 14 114
Усього × 1080 7874
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кошти, що залучаються від роз&
міщення акцій та єврооблігацій.
Подібним є також цільове при&
значення коштів для зазначених
варіантів зовнішнього залучен&
ня, обсяги яких порівнюються
— на фінансування проектів
розвитку підприємств аграрно&
го сектору України.

Для забезпечення порівнян&
ності обсяги залучених коштів від
розміщення акцій та єврооблі&
гацій оцінено у національній гро&
шовій одиниці (гривні) за офіцій&
ним курсом на момент залучення.

Порівняння обсягів, яке ілю&
струє рисунок 2, дозволяє кон&
статувати таке:

1) до початку світової фінан&
сової кризи обсяги довгостро&
кового пільгового кредитування
значно переважали обсяги роз&
міщень цінних паперів на заруб&
іжному фондовому ринку при&
близно у 1,5—2,5 рази. Однак після цього спів&
відношення змінилось на протилежне, причо&
му у 2010 р. зарубіжні фондові залучення
більше, ніж у 10 разів перевищували вітчизняні
довгострокові пільгові кредити;

2) роль зарубіжного фондового ринку у за&
безпеченні довгострокового фінансування про&
ектів розвитку великих підприємств аграрного
сектору України у цілому перевищує роль
вітчизняних кредитних установ, що надають
довгострокові кредити, використовуючи меха&
нізми державної підтримки.

Вплив зарубіжного фондового ринку на роз&
виток аграрного сектору України ілюструє модель
лінійної регресії (рис. 3), що описує статистичну
залежність річного обсягу валового продукту
сільського господарства від обсягів залучення
коштів за рахунок розміщення акцій та єврооблі&
гацій на цьому ринку за попередній рік (тобто з
лагом в 1 рік) впродовж періоду з 2006 по 2012 рік.

Побудована модель свідчить, що залучення
довгострокового (за рахунок розміщення єврооб&
лігацій) та безстрокового (за рахунок розміщення
акцій) фінансування в обсязі 1 грн. на зарубіжно&
му фондовому ринку впродовж періоду з 2006 по
2011 рік супроводжувалось приростом валової
продукції сільського господарства у наступному
році (з 2007 по 2012 рік) у середньому на 6 грн.

Хоча внаслідок дії комплексу негативних
чинників ця тенденція не спостерігалась у
2012—2014 рр., є підстави констатувати як ва&
гому роль зарубіжного фондового ринку у про&

цесі фінансування вітчизняного аграрного сек&
тору економіки України, так і наявність мож&
ливостей для компенсації втрат джерел, пов'я&
заних з фондовим ринком, за рахунок альтер&
нативних джерел.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дає підстави визначати

роль зарубіжного фондового ринку для фінан&
сування розвитку аграрного сектору України
як досить суттєву, не зважаючи на той факт,
що вітчизняна фінансово&кредитна система
більше тяжіє до банківського типу [10, c. 175].
Разом з тим, цей висновок потребує доповнень:

1) роль зарубіжного фондового ринку для
фінансування розвитку аграрного сектору Ук&
раїни може бути суттєвою виключно за умови
дії сприятливих кон'юнктурних чинників та ста&
більної економічної ситуації в країні;

2) враховуючи відсутність розміщень акцій та
єврооблігацій вітчизняних агрохолдингів впро&
довж 2012 та 2014 рр. на тлі зростання обсягів ва&
лового продукту сільського господарства, мож&
ливо констатувати, що аграрний сектор в Україні
зберігає спроможність компенсувати втрату тако&
го важливого джерела залучення коштів, як фон&
довий ринок за рахунок альтернативних джерел.
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Джерело: побудовано за даними [3, 6, 8, 14, 16, 17].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результати господарювання будь&якого

економічного суб'єкта в значній мірі визнача&
ються системою управління, яка повинна забез&
печувати економічну незалежність та са&
мостійність суб'єкта, його конкурентоздатність
та стабільне позиціонування себе на ринках.
Вирішити проблематику високоефективного
розвитку та прогресивного зростання націо&
нальних підприємств можливо шляхом по&
ліпшення менеджменту, що спрямований на
витрати підприємства, особливо від операцій&
ної діяльності.

На підставі відомостей про обсяг, структур&
ний склад витрат, їх розподілення в часі управ&
лінський апарат може оцінити на скільки ефек&
тивно витрачаються у виробництві ресурси,
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У статті проведено аналіз операційних витрат підприємств машинобудівного комплексу Вінницького регіону. За
складної економічної ситуацій ще більш гостро постає проблема управління витратами машинобудівних підприємств,
інформаційним забезпеченням якого є дані аналізу різних аспектів витрат. У результаті аналізу встановлено, що
машинобудування є вразливим до зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, які посилилися в період кризи, а саме:
падіння попиту на продукцію власне машинобудування та суміжних галузей, проблеми із повноцінним кредитуван6
ням операційної діяльності машинобудівних підприємств, застарілість технологічних розробок у галузі машинобу6
дування у порівнянні із зарубіжними аналогами, а тому виготовлена продукція машинобудівних підприємств є мате6
ріаломісткою та енергомісткою.

The article analyzes the operating expenses of machine6building enterprises of Vinnytsia region. During difficult
economic situation even more acute problem of cost management engineering companies, information which is data
analysis of various aspects of the cost. The analysis found that engineering is vulnerable to external and internal factors
influence, which intensified during the crisis, namely the decline in demand for private engineering and related industries,
problems with full lending operations engineering companies, outdated technological developments in engineering
compared with foreign counterparts, and therefore made products engineering companies are resource6and energy6
intensive.

Ключові слова: операційні витрати, Вінницька область, машинобудування, матеріальні
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проконтролювати кількісні та якісні парамет&
ри та показники, коригувати виробничий про&
цес, ухвалювати виважені рішення. Водночас
витрати — це комплексний, агрегований показ&
ник, що слугує для відображення особливос&
тей функціонування галузей, окремих підпри&
ємств або його окремих підрозділів.

Однією з найбільш важливих за своїм бю&
джетоутворюючим та стратегічним значенням
для країни є галузь машинобудування. Роль
машинобудівної галузі в економічному розвит&
ку країни визначає також її обслуговуюча фун&
кція в усіх міжгалузевих комплексах — палив&
но&енергетичному, агропромисловому, буді&
вельному, лісовиробничому тощо; участь у те&
риторіальному поділі праці (внутрішньодер&
жавному та міждержавному) [3]. Саме від час&
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тки машинобудівної продукції в експортному
секторі залежить статус країни, її місце в
міжнародних економічних інтеграційних про&
цесах. Водночас Україна має сприятливі пере&
думови для розвитку цієї галузі виробництва.
Це обумовлено наявністю металургійної бази,
значними промислово&виробничими фондами,
великою кількістю трудових ресурсів, потуж&
ною науково&дослідницькою базою. Створюю&
чи найактивнішу частину основних виробничих
фондів — знаряддя праці, машинобудування
істотно впливає на темпи й напрями науково&
технічного прогресу в інших галузях господар&
ства, зростання продуктивності праці, інші по&
казники, що визначають ефективність вироб&
ництва [2]. Машинобудування виступає мате&
ріальним базисом технічного переозброєння
національної економіки. Витрати у галузі ма&
шинобудування мають схожий алгоритм фор&
мування як і в інших галузях, проте мають спе&
цифічну структуру, середньогалузеві значення,
що обумовлюється: специфікою випущеної
продукції; технологічними особливостями ви&
робництва; постійним пошуком інноваційних
рішень, які потребують не лише виконання
науково&дослідних робіт, але перебудову тех&
нологічного процесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у наукові розробки та до&
слідження з питань обліку, аналізу та управлін&
ня витратами було зроблено такими вітчизня&
ними та зарубіжними вченими: Пушкарем М.С.,
Давидовичем І.Є., Чернелевським Л.М., Па&
лієм В.Ф., Мішиним Ю.А., Аткінсоном Є.А.,
Друрі К., Добровським В.М., Нападовською Л.В.,
Кужельним М.В., Сопко В.В., Петрик О.А., Вруб&
левським М.Д., Рудницьким В.С., Осадчим Ю.І.,
Бондарем М.І. та іншими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення тенденцій зміни

операційних витрат підприємств машинобуді&
вного комплексу Вінницької області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Машинобудівні підприємства стоять на вер&
шині промислової структури кожної країни,
адже виробляють готовий продукт з сировини
та напівфабрикатів багатьох суміжних галузей.
Для більшості розвинених країн світу машино&
будування — це стратегічно необхідна галузь,
адже забезпечує економічне зростання, зай&
нятість, розвиток науки та техніки. Однак, за

умови кризи, падіння виробництва може при&
звести до стагнації в усіх галузях, які постача&
ють свої продукти на машинобудівні підприє&
мства [2].

За складної економічної ситуацій ще більш
гостро постає проблема управління витратами
машинобудівних підприємств, інформаційним
забезпеченням якого є дані аналізу різних ас&
пектів витрат.

Здійснивши огляд вітчизняних та зарубіж&
них літературних джерел, дійшли висновків,
що поняття "витрати" є досить неоднозначним
і можна виокремити як мінімум три концепції
щодо їх тлумачення:

— економічна (передбачає розуміння ви&
трат з позиції раціонального споживання
виробничих ресурсів та досягнення максималь&
ного прибутку);

— бухгалтерська (являє собою ідентифіка&
цію витрат за результатами документального
оформлення господарських операцій);

— податкова (визначає ті види витрат, які
враховуються при обчисленні суми податку на
прибуток).

Останній підхід до тлумачення витрат дещо
втратив свою актуальність для вітчизняних
підприємств, оскільки із внесенням змін до за&
конодавства, бухгалтерський та податковий
облік були наближені, а за основу визначення
податку на прибуток було взято бухгалтерсь&
кий підхід формування фінансового результа&
ту.

У рамках даного дослідження за основу
було обрано визначення витрат, наведене у
ПСБО 16 "Витрати": "Витрати — це зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів
або збільшення зобов'язань, які призводять до
зменшення власного капіталу [4].

Необхідною запорукою ефективного пла&
нування, обліку, аналізу, контролю та управ&
ління витратами в цілому є їх обгрунтована кла&
сифікація, тобто розподілення витрат на певні
класи із урахуванням загальних критеріїв та
об'єктивних зв'язків між ними.

У межах основної поточної діяльності під&
приємства виокремлюють: операційні, фінан&
сові та інвестиційної витрати. Для машинобу&
дівних підприємств, як і для промисловості в
цілому, найбільшу питому вагу становлять опе&
раційні витрати. В свою чергу, операційні вит&
рати можна згрупувати за статтями калькулю&
вання чи елементами (економічно однорідні
витрати). Отож, за нормами П(С)БО 16 "Вит&
рати" операційні витрати поділяють наступним
чином в розрізі елементів: матеріальні витра&
ти, витрати на оплату праці, відрахування на
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соціальні заходи, амортизація, інші операційні
витрати, а в розрізі статей — собівартість про&
дукції, адміністративні витрати, витрати на
збут, інші операційні витрати.

На основі статистичних даних Державної
служби статистики України [1], було дослідже&
но динаміку операційних витрат промислових
підприємств за 2010—2014 роки, яка представ&
лена на рисунку 1.

Як видно з рисунка 1, максимального по&
казника операційні витрати промисловості до&
сягли у 2011 році — 1742908,8 млн грн., а
мінімального — 2010 році — 1371650 млн грн.
У 2012—2013 рр. спостерігається скорочення
операційних витрат, проте вже в у 2014 році їх
обсяги зросли до позначки 1654486,8 млн грн.,
тобто відносно 2011 року відбулося скорочен&
ня на 5,1%, а відносно 2010 року зростання на
20,6%.

Оскільки тенденції розвитку окремих галу&
зей промисловості є непропорційними, то пе&
реносити загальний тренд розвитку промисло&

вості недоцільно, а тому слід проаналізу&
вати окремо операційні витрати машино&
будівних підприємств (рис. 2).

Як і для промисловості в цілому, піко&
вою точкою у динаміці операційних витрат
підприємств машинобудування став
2011 рік 191449, 2 млн грн., а у 2014 році має
місце їх спад на 24,34% до 144838 млн грн.

Тенденції скорочення операційних
витрат можна пояснити низкою причин:

— вдосконалення виробничо&техно&
логічного процесу, його автоматизація,
поліпшення структури основних та обо&
ротних активів, підвищення продуктив&
ності праці, збільшення обсягів реалізації

і відповідно скорочення частки постійних вит&
рат у собівартості;

— скорочення натуральних обсягів виробниц&
тва продукції машинобудування, внаслідок падін&
ня попиту та інших зовнішньоекономічних причин;

— погіршення якості продукції машинобуду&
вання та сервісного обслуговування клієнтів, вдос&
коналення асортименту продукції через відмову
від випуску дорого вартісної продукції та ін.
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Рис. 1. Аналіз динаміки операційних
витрат підприємств промисловості України

за 2010—2014 рр., млн грн.
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Рис. 2. Аналіз динаміки операційних витрат
підприємств машинобудівної галузі України за

2010—2014 рр., млн грн.

Підприємство 
Роки Абсолютне відхилення, тис. грн. 

2010 2011 2012 2013 2014 2011/
2010 

2012/
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

ПАТ «Барський 
машинобудівний 
завод» 

26290 29123 33036 36002 50907 2833 3913 2966 14905 

ПАТ 
«Калинівське 
районе 
підприємство 
«Агромаш» 

2845 3189 854 828 399 344 -2335 -26 -429 

ПАТ «Могилів-
Подільський 
машинобудівний 
завод ім. 
Кірова» 

21158 25055 11992 17130 14090 3897 -13063 5138 -3040 

ПАТ 
«Автоелектроап-
паратура» 

4160 6519 16391 2985 2414 2359 9872 -13406 -571 

ПАТ 
«ПлазмаТек» 55000 116829 144827 247319 394323 61829 27998 102492 147004 

Таблиця 1. Аналіз динаміки операційних витрат підприємств машинобудівної галузі
Вінницької області за 2010—2014 рр., тис. грн.
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Машинобудівний комп&
лекс Вінниччини має всесвітнє
визнання та навіть за умов
економічної кризи продовжує
підтримувати свій авторитет,
надаючи споживачам якісну
продукцію.

Для даного дослідження
було обрано найбільш значимі
для Вінницького регіону
підприємства машинобудівно&
го комплексу: ПАТ "Барський
машинобудівний завод", ПАТ
"Калинівське районне підпри&
ємство "Агромаш", ПАТ "Мо&
гилів Подільський машинобу&
дівний завод ім. Кірова", ПАТ
"Автоелектроапаратура" та
ПАТ "ПлазмаТек".

У таблиці 1 представлено
динаміку операційних витрат
вищезгаданих підприємств за
останні 5 років.

Дослідивши таблицю 1,
дійшли висновку, що для ПАТ
"Барський машинобудівний
завод" та ПАТ "ПлазмаТек" є
характерною стабільна тен&
денція до росту обсягів опера&
ційних витрат. ПАТ "Калині&
вське районне підприємство
"Агромаш" навпаки з кожним
роком скорочувало витрати
операційної діяльності: в 2012
році відносно попереднього
року відбулось суттєве змен&
шення на 2335 тис. грн., що
обумовлено скороченням об&
сягів виробництва.

ПАТ "Могилів&Подільсь&
кий машинобудівний завод
ім. Кірова" також починаючи
з 2011 року реалізує заходи
щодо зменшення опера&
ційних витрат, і вже у 2012
році вони знизились на 13063
тис. грн. Проте у 2013 році
витрати знову зросли на 5138
тис. грн.

Щодо підприємства ПАТ
"Автоелектроапаратура", то
зниження їх витрат відбулось
тільки у 2013 році, але воно
було суттєвим на 13406 тис.
грн., а у 2014 році зниження
було на 571 тис. грн.
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Витрати 2010 2011 2012 2013 2014 
«Renault» 

Витрати на продукцію 30620 34759 34092 33611 33310 

Витрати на науково-
дослідну роботу 1834 2027 1,915 1,812 1721 

Адміністративні витрати 4605 4751 4534 4267 4415 

Інші операційні витрати 661 231 831 1498 606 

«Mercedes-Benz» 

Витрати на продукцію 74988 81,023 88,821 92,855 101688 

Витрати на науково-
дослідну роботу 3476 4,174 4,179 4,205 4532 

Адміністративні витрати 3474 3,855 3,974 3,188 3329 

Інші операційні витрати 660 1381 291 399 1160 

PSA «Peugeot Citroën» 

Витрати на продукцію 62454 148064 160387 166361 171426 

Витрати на науково-
дослідну роботу 149,6 222,3 239,6 254 257 

Адміністративні витрати 214,4 510,6 569,9 600,2 663,2 

Інші операційні витрати 62,8 58,2 102,7 111,6 121,7 

Таблиця 3. Порівняльна структура витрат західних
автомобільних компаній за 2010—2014 рр.,

млн євро

Наступним етапом у аналізі операційних
витрат є аналіз їх структури. Показники таб&
лиці 2 відображають перш за все вразливість
галузі машинобудування до зовнішніх та
внутрішніх факторів впливу, які посилилися в
період кризи, а саме:

1) падіння попиту на продукцію власне маши&
нобудування та суміжних галузей. Падіння попи&
ту обумовлено кризовими явищами, зростання цін
на продукцію та зменшення доходу громадян;

2) проблеми із повноцінним кредитуванням
операційної діяльності машинобудівних підпри&
ємств. Внаслідок складної політичної, економіч&
ної, фінансової ситуації багато суб'єктів господа&
рювання не впевнені у власній платоспроможності,
внаслідок цього ігноруються можливості додат&
кового залучення кредитів для технічного пере&
обладнання, що може бути передумовою скоро&
чення витрат операційної діяльності;

3) застарілість технологічних розробок у
галузі машинобудування у порівнянні із зару&
біжними аналогами, а тому виготовлена про&
дукція машинобудівних підприємств є мате&
ріаломісткою та енергомісткою.

Як показують дані таблиці 2, питома вага ок&
ремих п'яти елементів витрат є вкрай нерівно&
мірною як по підприємствах та і в межах років.
Однак, традиційно найбільшу питому вагу зай&
мають матеріальні витрати, відсоток яких у со&
бівартості продукції підприємств коливається
від 32 до майже 70 відсотків, що пояснюється:

перш за все, відповідною ціновою пропо&
зицією на ресурсних ринках, нормами
витрачання виробничих ресурсів на маши&
нобудівних підприємствах, ефективність
діючої системи контролю в межах суб'єк&
та господарювання.

Для порівняння структури операцій&
них витрат вітчизняних машинобудівних
підприємств доцільно їх зіставити із даними
західних компаній. Структура витрат опе&
раційної діяльності західних компаній ма&
шинобудування представлена у таблиці 3.

Як видно із даних таблиці 3, витрати
операційної діяльності на Заході класи&
фікуються за іншими статтями: витрати на
продукцію, витрати на науково&дослідну
роботу, адміністративні витрати, інші
операційні витрати.

Найбільшу питому вагу у структурі опе&
раційних втрат західних компаній посіда&
ють витрати на продукцію, проте значною
є питома вага витрат на науково&дослідну
роботу, що дозволяє цим компаніям пост&
ійно вдосконалювати свою продукцію.

Серед досліджених закордонних ви&
робників автомобілів лідером за витратами на
науково&дослідні роботи та витрати на збут за&
лишається компанія PSA "Peugeot Citroёn".

За умов посилення конкурентної боротьби
та "технологічної війни" як вітчизняні, так і за&
кордонні виробники намагаються додати тех&
нологічних переваг, відшукати альтернативні
джерела ресурсів.

Важливим етапом аналізу витрат операцій&
них підприємств Вінницького регіону є оцінка
ефективності їх формування, яку можна ви&
значити співвідношенням величини понесених
операційних витрат та отриманого прибутку
або ж доходу. Основними показниками, які не&
обхідно визначити в ході такого аналізу є рівень
витрат операційної діяльності, витратовіддача
та рентабельність витрат. Результати розра&
хунків наведено у таблиці 4.

Дані таблиці 4 свідчать, що рівень витрат дос&
ліджуваних підприємств суттєво відрізняється
для аналізованих підприємств. Так, у ПАТ "Бар&
ський машинобудівний завод" рівень витрат за
6 років зріс із 37% до 52 %, а у ПАТ "Плазма&
тек" із 35% до 78%, що беззаперечно є негатив&
ним індикатором операційної діяльності. Для
ПАТ "Могилів&Подільський машинобудівний
завод ім. Кірова" є характерною обернена тен&
денція до зменшення рівня витрат із 70% до
40%.

Рентабельність операційних витрат харак&
теризує прибутковість операційних витрат.
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Серед досліджуваних підприємств стабільно
прибутковими є ПАТ "Плазматек" та ПАТ "Бар&
ський машинобудівний завод".

Отож, маємо зазначити, що в цілому маши&
нобудівна галузь Вінницького регіону потребує
суттєвого удосконалення системи управління

витратами, зокрема в напрямку коригування
обсягів та структури витрат.

Протягом тривалого часу вважалося, що ос&
новною метою управління будь&якими витратами
є їх мінімізація. Безумовно, низький рівень витрат
може забезпечити підприємству на ринку певні

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 

ПАТ «Барський машинобудівний завод» 

Чистий товарооборот, тис. грн. 69483 74049 81530 71688 96084 

Сума операційних витрат, тис. грн. 26290 29123 33036 36002 50907 

Прибуток операційної діяльності, тис. грн. 3093 3189 3758 2080 4999 

Рівень витрат операційної діяльності, % 37,84 39,33 40,52 50,22 52,98 

Витратовіддача, % 264,29 254,26 246,79 199,12 188,74 

Рентабельність операційних витрат, % 11,76 10,95 11,38 5,78 9,82 

ПАТ «Калинівське районне підприємство Агромаш» 

Чистий товарооборот, тис. грн. 7802 8271 5152 4446 3078 

Сума операційних витрат, тис. грн. 2845 3189 854 828 399 

Прибуток операційної діяльності, тис. грн. 4 -21 -186 -406 -163 

Рівень витрат операційної діяльності,% 36,47 38,56 16,58 18,62 12,96 

Витратовіддача,% 274,24 259,36 603,28 536,96 771,43 

Рентабельність операційних витрат,% 0,14 -0,66 -21,78 -49,03 -40,85 

ПАТ «Могилів Подільський машинобудівний завод ім.Кірова» 

Чистий товарооборот, тис. грн. 30017 29231 46238 58481 28364 

Сума операційних витрат, тис. грн. 21158 25055 11992 17130 14090 

Прибуток операційної діяльності, тис. грн. -574 1724 626 2611 -6287 

Рівень витрат операційної діяльності, % 70,49 85,71 25,94 29,29 49,68 

Витратовіддача, % 141,87 116,67 385,57 341,40 201,31 

Рентабельність операційних витрат, % -2,71 6,88 5,22 15,24 -44,62 

ПАТ «Автоелектроапаратура» 

Чистий товарооборот, тис. грн. 11440 14966 13530 8908 6811 

Сума операційних витрат, тис. грн. 4160 6519 16391 2985 2414 

Прибуток операційної діяльності, тис. грн. -731 -935 -2574 -576 491 

Рівень витрат операційної діяльності, % 36,36 43,56 121,15 33,51 35,44 

Витратовіддача, % 275,00 229,58 82,55 298,43 282,15 

Рентабельність операційних витрат, % -17,57 -14,34 -15,70 -19,30 20,34 

ПАТ «Плазматек» 

Чистий товарооборот, тис. грн. 156069 218367 290410 362396 508803 

Сума операційних витрат, тис. грн. 55000 116829 144827 247319 394323 

Прибуток операційної діяльності, тис. грн. 16308 23440 38427 69386 141988 

Рівень витрат операційної діяльності, % 35,24 53,50 49,87 68,25 77,50 

Витратовіддача, % 283,76 186,91 200,52 146,53 129,03 

Рентабельність операційних витрат, % 29,65 20,06 26,53 28,06 36,01 

Таблиця 4. Аналіз ефективності операційних витрат підприємств машинобудівної галузі
Вінницького регіону за 2010—2014 рр.
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конкурентні переваги, досягти більш високих
розмірів прибутку, підвищити свою ліквідність та
платоспроможність. Проте варто пам'ятати, що
непланомірне зниження рівня витрат може при&
звести і до негативних наслідків, а саме: зменшен&
ня обсягу товарообороту, погіршення якості про&
дукції та втрата довіри споживачів, погіршення
сервісного обслуговування клієнтів, а як, наслідок,
зниження іміджу та втрата позицій на ринку [3].

Для оптимізації обсягу операційних витрат
доцільно зменшувати ті статті, які мають най&
більшу питому вагу у загальній величині вит&
рат. Раціональним буде мінімізувати перш за
все собівартість реалізації та витрати на збут
(при збереженні якості машинобудівної про&
дукції та процесу обслуговування покупців).

Як свідчать проаналізовані дані західних
компаній, за кордоном також постає пробле&
матика оптимізації матеріальних витрат у га&
лузі машинобудування, що відбувається на&
ступним чином:

1) зменшення витрат при проектуванні та
розробці нової продукції;

2) оптимізація використання металу при
виробництві машинобудівної продукції.

В якості заходів оптимізації витрат опера&
ційної діяльності доцільно здійснювати:

— пошук надійних постачальників виробни&
чих ресурсів;

— удосконалення асортименту машинобу&
дівної продукції, що випускається;

— вдосконалення організації праці та збу&
тової діяльності;

— підвищення продуктивності праці;
— максимальне залучення додаткових до&

ходів від вільних активів (оренда площ, які не
використовуються в даний момент суб'єктом
господарювання, що принесе додатковий дохід,
і в той же час зменшить затрати на утримання
цих приміщень чи обладнання);

— перманентний контроль за витратами
підприємства;

— підвищення ефективності внутрішнього
управління витратами на основі своєчасного та
якісно проведеного аналізу.

ВИСНОВКИ
Отож, при управлінні витратами керівники

машинобудівних підприємств стикаються із низ&
кою проблем, до того ж в ході реалізації управ&
лінської діяльності повинен застосовуватись
різного роду економіко&технологічний інстру&
ментарій. Застосування такого інструментарію
буде ефективним за наявності відповідного
інформаційного забезпечення. Саме результати
аналізу операційних витрат є тими необхідними

інформаційними ресурсами без яких управління
буде неефективним. За результатами аналізу опе&
раційних витрат машинобудівних підприємств
вінницького регіону було встановлено, що немає
чіткої стабільної динаміки їх зміни, у їх струк&
турі переважають матеріальні витрати, а прибут&
ковість є на досить низькому рівні або ж взагалі
відсутня. В цілому машинобудівні підприємства
Вінницького регіону є досить перспективними,
проте слід першочергово провести оптимізацію
їх витрат, що призведе до зростання їх рентабель&
ності. Наголошуємо саме на оптимізації витрат,
а не скороченні їх обсягів, тобто слід виявити не&
продуктивні витрати, оскільки вони негативно
впливають на фінансові результати та в цілому
на ефективність господарювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні трансформаційні процеси в економіці

України та окремих вітчизняних суб'єктів госпо&
дарювання потребують підвищення ефективності
управлінської діяльності, особливо у сфері
фінансів. У той же час розвиток кризових явищ у
всіх без винятку сферах українського народно&
го господарства вимагає від підприємств підви&
щення уваги до боротьби з кризою з акцентом на
фінансову складову даної роботи.

Оцінка стану економіки країни взагалі, її
промисловості, платоспроможного попиту,
стану фінансової сфери вказують, що Україна
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CONCEPTUAL BASIS OF ANTI!CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто проблематику антикризового фінансового управління на вітчизняних суб'єктах господарю6
вання в умовах агресивного зовнішнього середовища (депресія в економіці України). Розроблено теоретичні концеп6
туальні основи ситуаційного (антикризового) фінансового управління на підприємствах з акцентом на формулю6
ванні нового визначення терміну "антикризове фінансове управління на підприємстві" з врахуванням схеми побудо6
ви поняття та критичної оцінки дефініції терміну провідними науковцями країни. В рамках визначення терміну "ан6
тикризове (ситуаційне) фінансове управління на підприємстві" було враховано наступні схематичні складові понят6
тя: підприємство, управління, фінансова діяльність, управління підприємством, управління фінансовою діяльністю
підприємства, антикризове (ситуаційне) управління підприємством. Окремо, на базі нового поняття, було визначено
мету, завдання, об'єкт, суб'єкти антикризового фінансового управління суб'єкта господарювання. Намічено подальші
напрями наукових розробок у даній проблематиці.

The article is dedicated to the problem of anti6crisis financial management on the domestic business entities in the
terms of aggressive external environment (depression in the economy of Ukraine). Conceptual theoretic basis of situational
(anti6crisis) financial management at the enterprises have been developed with the stress on the formation of new definition
for "anti6crisis financial management at the enterprise" taking into account the scheme of the creation of notion and
critical estimation of the term's definitions given by prominent scientists of the country. Within the definition of the
term "anti6crisis (situational) financial management of the enterprise" the following schematic parts of the notion have
been outlined: an enterprise, management, financial activity, management of the enterprise, management of the financial
activity of the enterprise, anti6crisis financial management of the enterprise. Besides, on the basis of new notion, the aim,
tasks, the object and subjects of the anti6crisis financial management of the business entity have been defined. The further
scientific research on the given issue is also provided.

Ключові слова: агресивне зовнішнє оточуюче середовище, антикризове (ситуаційне) управ8
ління, антикризове (ситуаційне) фінансове управління, криза, підприємство, управління,
фінансова криза.

Key words: aggressive environment, anti8crisis (Situational) management, anti8crisis (situati8
onal) financial management, crisis, an enterprise, management, financial crisis.

після другої хвилі економічної кризи опини&
лась у фазі депресії, яка, згідно з положення&
ми про цикли в економіці, може тривати від
півроку до трьох років [1, с. 31].

В умовах депресії будь&який суб'єкт госпо&
дарювання відчуває досить сильний негативний
вплив оточуючого середовища, у першу чергу,
його економічної складової. За таких умов
збільшуються вимоги до управлінських ас&
пектів діяльності підприємств, особливо у га&
лузі фінансової діяльності.

Вітчизняні суб'єкти господарювання, в су&
часних умовах економічної депресії, функціону&
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ють у максимально агресивному оточуючо&
му середовищі, що пов'язано зі зменшенням
платоспроможного попиту споживачів,
підвищенням конкуренції, проблемами на
зовнішніх ринках збуту (для експортерів),
проблемами у податковій системі держави,
жорстким дефіцитом вільних грошових ре&
сурсів на фінансових ринках, значним обме&
женням інвестицій, девальвацією національ&
ної валюти. Наведена ситуація призводить до
зростання збитків на українських підприєм&
ствах. Так, згідно з даними Державної служ&
би статистики, у 2012 році 35,5 % суб'єктів
господарювання працювали збитково, од&
нак, всі підприємства в Україні в 2012 році
згенерували 101884,7 млн грн. позитивного
фінансового результату до оподаткування
(прибутку), у 2013 році 34,1 % суб'єктів гос&
подарювання працювали збитково, однак, всі
підприємства в Україні в 2013 році згенерували
29283,2 млн грн. позитивного фінансового ре&
зультату до оподаткування (відмічаємо різке
зменшення прибутковості вітчизняних суб'єктів
господарювання), у 2014 році 33,7 % суб'єктів
господарювання працювали збитково, однак, всі
підприємства в Україні в 2014 році згенерували
517368,2 млн грн. від'ємного фінансового ре&
зультату до оподаткування (збитку) [2].

Саме за умов агресивного оточуючого се&
редовища підтверджується думка ряду нау&
ковців про те, що будь&яке підприємство, навіть
в умовах жорсткої кризи за наявності певних
управлінських механізмів, може розвиватися.
Зараз повинна бути прийнята до уваги концеп&
ція функціонування суб'єктів господарювання
як компенсуючих систем з негативним впливом
зовнішніх факторів (рис. 1).

Згідно з рисунком 1, на підприємство ззовні
негативно впливають різні фактори оточуючо&
го середовища. З метою нейтралізації негатив&
ного впливу зовнішніх факторів воно повинно
протиставити їм позитивні, рівні за силою впли&
ву, внутрішні фактори. Якщо сила внутрішніх
факторів буде сильніше негативного впливу
ззовні — підприємство буде розвиватись (роз&
ширювати свою фінансово&господарську діяль&
ність), якщо ж сила внутрішніх факторів буде
слабше негативного впливу ззовні — підприєм&
ство буде згортатись (скорочувати свою фінан&
сово&господарську діяльність до банкрутства).
Особливо важливою, за таких умов, стає саме
фінансова складова роботи підприємства і бо&
ротьба з кризовими явищами у власній фінан&
совій діяльності (оскільки внутрішні фактори
також можуть негативно впливати на суб'єкт
господарювання та ослаблювати його).

Наведене вище вказує, що у сучасній фінан&
сово&господарській діяльності українських під&
приємств на перше місце повинно виходити
саме антикризове фінансове управління.

Однак, незважаючи на необхідність впро&
вадження антикризового фінансового управ&
ління у фінансово&господарську діяльність віт&
чизняних підприємств, мають місце значні про&
блеми з реалізацією даного процесу. Однією з
базових проблем такої ситуації є недостатність
теоретичних розробок у сфері антикризового
фінансового управління на підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам антикризового фінансового уп&
равління присвячені роботи таких науковців,
як: І.О. Бланка, Є.С. Бойко, М.Є. Брюховець&
кої, І.П. Булєєва, В.А. Василенко, М.К. Ко&
лісника, Л.О. Лігоненко, С.Я. Салиги, О.О.Те&
рещенко та інших.

Відмічаємо значний вклад наведених вище
вчених у розробку теоретичних положень анти&
кризового фінансового управління на підпри&
ємствах. Однак вважаємо за необхідне більш
чітко розробити концептуальні основи у даній
сфері економічної науки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити концептуальні основи антикри&

зового фінансового управління на підприємстві
з акцентом на чітке визначення терміну.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження теоретичних аспектів анти&
кризового фінансового управління на підпри&
ємстві показало наявність значної кількості

Зовнішнє середовище підприємства 

 

Внутрішнє середовище 
підприємства 

Рис. 1. Функціонування сучасних підприємств
в умовах агресивного зовнішнього оточення

за умов економічної депресії у економіці держави



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2015

47

дефініцій та жваву наукову дискусію навколо
визначення терміну.

Наведемо ряд визначень терміну та здійсни&
мо їх критичну оцінку.

І.О. Бланка дає наступне визначення: "Анти&
кризове фінансове управління — система прин&
ципів і методів розробки и реалізації комплексу
спеціальних управлінських рішень, направлених
на попередження и подолання фінансових криз
підприємства, а також мінімізацію їх негативних
фінансових наслідків" [3, с. 427].

Відзначаючи високий рівень визначення
терміну, відмічаємо неврахування у ньому ас&
пекту недопущення появи кризових проявів у
діяльності підприємства у подальшому.

Існує також інше визначення цього термі&
ну. Так, Т.В. Калінеску вважає, що антикризо&
ве фінансове управління — це система прийомів
та методів управління фінансами, спрямована
на попередження фінансової кризи та банкрут&
ства підприємства [4, с. 173]. В даній версії має&
мо акцент тільки на недопущенні кризи не вра&
ховуючи аспект боротьби з існуючою фінансо&
вою кризою на підприємстві.

На думку Л.О. Лігоненко, антикризове фінан&
сове управління — є підсистемою антикризово&
го управління в цілому, яке націлене на найбільш
оперативне виявлення ознак кризового стану та
створення відповідних передумов для його своє&
часного подолання з метою забезпечення віднов&
лення життєздатності окремого підприємства,
недопущення виникнення ситуації його банкрут&
ства [5, с. 655]. На наш погляд, у даному визна&
ченні потрібно враховувати фінансову складову.

Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко зазначають,
що антикризове фінансове управління — це
система управління фінансами, спрямована на
виведення підприємства з кризи, в тому числі
шляхом проведення санації чи реструктури&
зації суб'єкта господарювання [6, с. 236]. З
нашої точки зору, необхідно враховувати діаг&

ностичну та прогнозну скла&
дову даної проблеми.

А.Д. Чернявский відзна&
чає, що антикризове фінансо&
ве управління — це комплекс
профілактичних заходів,
спрямованих на попереджен&
ня фінансової кризи: систем&
ний аналіз сильних та слабких
сторін підприємства, оцінка
ймовірності банкрутства, уп&
равління ризиками (виявлен&
ня, оцінка та нейтралізація),
впровадження системи попе&
реджувальних заходів [7, с.

117]. Однак, на нашу думку, наявність тільки діаг&
ностичної та прогнозної складової даної пробле&
ми є недостатнім в рамках здійснення фінансо&
во&господарської діяльності підприємствами.

Вважаємо, що для більш ефективного ви&
значення терміну "антикризове фінансове
управління підприємством" необхідно навести
схему його формування, а вже потім, спираю&
чись на елементи схеми, надати визначення.

Наведемо схему формування терміну "ан&
тикризове фінансове управління підприєм&
ством" на рисунку 2.

Надалі розглянемо всі складові схеми, яка
наведена на рисунку 2.

Підприємство — це організаційно відокремле&
на і економічно самостійна ланка виробничої сфе&
ри народного господарства, що спеціалізується на
виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні
послуг, а його головне завдання полягає в задово&
ленні потреб ринку в його продукції або послугах
з метою одержання прибутку [8, с. 21].

Підприємство в рамках функціонування на
ринку здійснює певні види діяльності: виробни&
чу; інноваційну; маркетингову; соціальну; ко&
мерційну; фінансову.

У рамках визначення терміну "антикризове
фінансове управління" торкнемось лише визна&
чення фінансової діяльності підприємства.
Фінансова діяльність підприємства — це еко&
номічні грошові відносини, які пов'язані з ут&
воренням (через фінансування виробництва),
розподілом та використанням грошових ре&
сурсів суб'єкта господарювання [9, с. 78].

Для будь&якого виду діяльності, у тому чис&
лі для підприємницької, важливою складовою
є управління.

Автор підтримує визначення терміну управ&
ління, що надане Г. Емерсоном у науковій праці
"Основи ринкової економіки": "Управління —
це розробка (моделювання і т. ін.), створення
(організація), максимально ефективного вико&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Управління Фінансова діяльність 

Управління підприємством 
Управління фінансовою 
діяльністю підприємства 

Антикризове управління 
підприємством 

Антикризове фінансове управління підприємством 

Рис. 2. Схема формування терміну "антикризове фінансове
управління підприємством"
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ристання (управління) і контролю соціально&
економічних систем" [10, с. 35].

Існують різні види управління: управління
державою, управління соціальними процесами,
управління пізнавальними процесами (наука),
управління економічними процесами та ін. Ок&
ремо необхідно відзначити управління на мак&
ро& і мікрорівнях.

Саме різновидом управління на макрорівні
є управління підприємством.

Досить грунтовним, на думку автора, є визна&
чення терміну "управління підприємством", що
надане І.Н. Герчиковою: "Управління під&
приємством — це таке управління, яке дозволяє
домагатися конкурентних переваг, що дозволяє,
в свою чергу, підприємству виживати і досягати
своєї мети в довгостроковій перспективі" [11, с. 15].

Управління на підприємстві охоплює всі
сторони його функціонування від управління
виробництвом до управління персоналом та
психологічною атмосферою. В рамках визна&
чення терміну "антикризове фінансове управ&
ління" торкнемось лише управління фінансо&
вою діяльністю підприємства. Управління фі&
нансовою діяльністю підприємства — це про&
цес управління формуванням, розподілом та
використанням грошових ресурсів та оптимі&
зації їх в обігу підприємства [3, с. 22].

Виникаючі в практиці управління підприє&
мством завдання за своєю суттю є або функ&
ціональними, або ситуаційними (антикризови&
ми). Функціональні (стабільні) завдання визна&
чаються сформованим поділом праці у вироб&
ництві й управлінні. Ситуаційні завдання є на&
слідком порушень взаємодії спеціалізованих
підсистем і елементів організації під впливом
дестабілізуючих факторів виробництва.

Динамічність функціонування підприєм&
ства, його здатність реалізувати мінливі цілі
управління можуть бути забезпечені тільки на&
явністю і взаємодією цих двох елементів струк&
тури управління.

Адаптивність виробничого підприємства
може бути забезпечена лише доповненням існу&
ючого механізму функціонування елементами
ситуаційного типу, що забезпечують організац&
ійно, економічно, технічно можливість розв'язан&
ня комплексу виникаючих проблем. Частина еле&
ментів системи управління повинна формувати&
ся, виходячи з процесів функціональної спеціал&
ізації управлінських робіт, а інша частина повин&
на мати проблемно&орієнтований (антикризовий)
характер. Причому антикризові елементи орга&
нізації можуть формуватися і як тимчасові.

Підсумовуючи наведене вище зазначимо,
що антикризове управління підприємством —

це управління, яке спрямовано на передбачен&
ня небезпеки кризи, аналіз її симптомів і усу&
нення загроз появи кризових ситуацій, а в разі
їх появи — аналіз і прийняття швидких заходів
ліквідаційного характеру з найменшими втра&
тами та негативними наслідками для підприєм&
ства [1, с. 121].

Антикризове управління повинно торка&
тись всіх сторін фінансово&господарської ді&
яльності підприємства, особливо фінансової
діяльності, для чого використовують спеціаль&
ний вид антикризового (ситуаційного) управ&
ління — антикризове фінансове управління.
Надамо йому визначення враховуючи наведені
вище складові.

Антикризове (ситуаційне) фінансове управ&
ління — це управління, яке спрямовано на пе&
редбачення небезпеки фінансової кризи, аналіз
її симптомів і усунення загроз появи кризових
ситуацій як у сучасному часовому проміжку,
так і у наступних за ним, а в разі їх появи —
аналіз і прийняття швидких заходів ліквідацій&
ного характеру з найменшими втратами та не&
гативними наслідками для підприємства з ме&
тою відновлення та знаходження нових конку&
рентних переваг і оптимізації формування, роз&
поділу та використання грошових ресурсів у
рамках повернення до прибуткової діяльності.

Спираючись на наведений вище термін
сформулюємо мету і завдання антикризового
фінансового управління, а також визначимо
об'єкт та суб'єкти даного виду управління на
підприємстві.

Метою антикризового (ситуаційного) фі&
нансового управління є передбачення, недопу&
щення, боротьба з фінансовою кризою на
підприємстві в рамках повернення до прибут&
кової діяльності.

Завдання антикризового фінансового управ&
ління на підприємстві:

— побудова ефективної системи зі збору,
обробки та інтерпретації інформації фінансо&
вого і антикризового характеру на підпри&
ємстві;

— своєчасне діагностування передкризово&
го стану суб'єкта господарювання;

— розробка та реалізація комплексу пре&
вентивних мір з попередження фінансової кри&
зи на підприємстві;

— діагностика причин настання та глибини
фінансової кризи на підприємстві;

— розробка механізмів антикризового фі&
нансового управління підприємством при за&
грозі банкрутства;

— подолання неплатоспроможності та
збитковості підприємства;
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— відновлення фінансової стійкості під&
приємства;

— попередження банкрутства та знищення
підприємства;

— мінімізація негативних наслідків фінан&
сової кризи на підприємстві;

— критична оцінка досвіду боротьби з фі&
нансової кризою на підприємстві;

— удосконалення системи управління під&
приємством з інтеграцією елементів антикри&
зового фінансового управління.

Об'єктом антикризового (ситуаційного)
фінансового управління є фінансовий механізм
підприємства.

Суб'єктами антикризового фінансового управ&
ління є власники, менеджмент, спеціальні
підрозділі антикризового характеру, фінансово&
економічні служби, працівники підприємства, кон&
салтингові компанії, кредитори, інші контрагенти
підприємства, у тому числі державні органи.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведене дослідження дозволило сформу&
лювати концептуальні теоретичні основи анти&
кризового фінансового управління підпри&
ємством за умов агресивного зовнішнього сере&
довища у рамках депресії в економіці держави.

Подальший інтерес, на думку автора, в рам&
ках наукових розробок по обраній тематиці
представляє побудова механізмів антикризово&
го фінансового управління на вітчизняних
підприємствах з врахуванням депресії в еко&
номіці України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування сприятливого соціально&пси&

хологічного клімату трудового колективу
являється однією з найвагоміших умов бо&
ротьби за зростання виробничої потужності
праці та якість продукції, що випускається.
Разом з тим, соціально&психологічний клімат
являється показником рівня соціального роз&
витку колективу і його психологічних ре&
зервів, здатних до більш повної реалізації. А
це, в свою чергу, пов'язано з перспективою
зростання соціальних факторів в структурі ви&
робництва, із вдосконаленням як організації,
так і умов праці.

Від рівня оптимальності соціально&психо&
логічного клімату кожного окремого трудово&
го колективу значною мірою залежить загаль&
на соціально&політична атмосфера в суспіль&
стві та країні зокрема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Соціально&психологічний клімат є специ&
фічним явищем, що складається з особливос&
тей сприйняття людини людиною, взаємних
відчуттів, оцінок та думок, готовності до реа&
гування певним чином на слова і вчинки оточу&
ючих. Він здійснює вплив на самопочуття членів
колективу, на результативність праці, прийнят&
тя і реалізацію спільних рішень, на досягнення
ефективності спільної діяльності.
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Питання умов праці та соціально&психо&
логічного клімату в колективі досліджувались та&
кими науковцями, як: Балабанова Л.В., Сар&
дак О.В.; Приходько Ю.О., Юрченко В.І.; Скібі&
цька Л.І.; Чайка Г.Л.; Хоміцька О. та ін. [1; 4—7].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Аналіз наукових праць та публікацій свідчить

про те, що до теперішнього часу було проведено
велику дослідницьку роботу з вивчення та діаг&
ностики соціально&психологічного клімату та
умов праці колективу. Однак факт існування
більше двох десятків підходів до оцінки та управ&
ління соціально&психологічним кліматом вказує
на відсутність єдиної думки серед науковців, що
і стало метою вивчення даного питання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Більшість людей інстинктивно відчувають

потребу працювати в колективі, але це зовсім не
значить, що вони готові успішно співпрацювати
з уже сформованим колективом, ефективно ви&
конувати свої завдання, чітко уявляти своє місце
і роль у загальному творчому процесі. Тому на
початковому етапі роботи новий фахівець пови&
нен чітко уявляти завдання свого підприємства
(фірми, об'єднання, спілки і т.п.) і основні мето&
ди досягнення сформульованої мети. Бажано,
щоб новий співробітник у письмовій формі вик&
лав своє бачення рішень основних завдань і по&
годив свої дії з безпосереднім керівником.
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Доцільно відмітити, що в природних екосисте&
мах високоорганізовані живі організми, які харак&
теризуються складною системою поведінки і
діяльності, також мають групові структури орган&
ізації з чіткою ієрархічною системою підлеглості.
В природних популяціях високоорганізованих
живих організмів первинна чисельність груп, в
більшості випадків становить 7—10 осіб, але ця
величина дуже варїрує, інколи сягаючи 10&крат&
ного значення [2].

Однак зарубіжний і вітчизняний досвід пока&
зує, що, як правило, первинна структура, чисель&
ністю до 10 співробітників, є оптимальною, врахо&
вуючи навантаження на одиницю орендованої
площі та енергетичного забезпечення.

Таким чином, управління персоналом включає
багатовекторні фактори, які для успішної діяль&
ності колективу обов'язково необхідно врахову&
вати.

Бажано, щоб вікова структура фахівців під&
розділу відображала середню закономірність
структури населення даного регіону, а саме: 30%
співробітників старшого віку (50 років і старше),
30 % — середнього віку, 30 % молоді (до 35 років),
10 % — пенсійного віку, але із стабільним здоров&
'ям і сучасним практичним досвідом виробничих
технологій.

Психологічна аура колективу формується, в
основному, рівнем інтелекту та досвіду керівни&
ка. Бажано дотримуватись наступних доктрин,
перевірених часом:

— бути доброзичливим, спокійним і однаково
вимогливо ставитись до всіх своїх підлеглих; "ви&
ховні моменти" проводять у режимі "tet a tet";

— ніколи не підвищувати голос, особливо в
критичних ситуаціях взаємовідносин;

— не виділяти своїх фаворитів серед підлег&
лих, особливо прилюдно;

— обов'язково підкреслювати конкретний
вклад співробітника, навіть у тому випадку, коли
він не є "нобелівським" у вирішенні завдань колек&
тиву;

— сприяти професійно&кар'єрному росту своїх
співробітників.

Сучасна управлінська діяльність багатогранна,
вона вимагає енциклопедичних знань і безперерв&
ного поповнення набутих знань, тому доцільно
спрямовано впливати на щоденне самонавчання,
підвищення кваліфікації своїх підлеглих, без ви&
користання адміністративного ресурсу, спираю&
чись на добровільне бажання постійного накопи&
чення і оволодіння знаннями з свого і суміжного
фаху. Для цього керівник формує річний план ви&
ступів з доповідями та аналітичними оглядами
своїх фахівців на щомісячних зібраннях колекти&
ву. Запрошують також відомих фахівців з окре&

мих проблем з метою проведення творчих дис&
кусій, особливо при розробці нових проектів [3].

Для налагодження міжнародних зв'язків доц&
ільно постійно нагадувати своїм підлеглим про
необхідність вивчення англійської та інших поши&
рених мов світу. Це сприяє розвитку навичок і
практики виступів перед аудиторією, чітко фор&
мулювати свої думки і переконливо обгрунтувати
нові пропозиції.

Раціональне розміщення співробітників у про&
сторі кімнати чи зали і обладнання їх робочого
місця є важливою складовою подальшої ефектив&
ної роботи, збереження здоров'я і дотримання
санітарно&гігієнічних вимог.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про
охорону праці" від 14.10.1992 року умови праці на
робочому місці, безпека технологічних процесів,
машин, механізмів, устаткування та інших засобів
виробництва, стан засобів колективного та індив&
ідуального захисту, що використовуються праці&
вником, а також санітарно&побутові умови повинні
відповідати вимогам законодавства. На практиці,
на жаль, ці вимоги не завжди дотримуються.

Робоче місце менеджера має відповідати еко&
номічним, технічним, санітарно&гігієнічним нор&
мам, які спрямовані на встановлення безпечних
для життя та здоров'я умов його праці. Будь&яка
невідповідність робить розумову працю складною,
продуктивність праці низькою, а менеджер швид&
ко втомлюється і не відчуває задоволення від ро&
боти [6, с. 190—191].

Так, на думку ряду авторів, розміщення прац&
івників проводиться з урахуванням забезпечення
приміщенням для кожного структурного підроз&
ділу (одна кімната на 5—6 осіб); забезпечення кож&
ного працівника адміністративно&офісних при&
міщень площею згідно з діючими нормами (від 3,25
до 5 кв. м., в деяких випадках до 6 кв. м). При про&
ектуванні службових приміщень слід мати на увазі,
що раціональною є прямокутна форма кімнат зі
співвідношенням сторін 1:1,5 (максимум 1:2),
мінімальна висота стелі — 3,25 м, ширина — 2,5 м.
При двобічному освітленні глибина приміщень не
повинна перевищувати 15 м, при однобічному 6—
7 м. Вікно не повинно знаходитися у полі зору лю&
дини, тому столи треба розміщувати перпендику&
лярно до нього [5].

Якщо менеджер на своєму робочому місці
приймає відвідувачів і своїх працівників з служ&
бових і особистих питань, одержує і передає кон&
фіденційну інформацію, проводить наради і бес&
іди, то він повинен, як правило, займати окреме
приміщення (кабінет чи офіс). Під кабінет реко&
мендуються кімнати прямокутної форми зі
співвідношенням сторін від 1:1 до 1:1,5 (не більше
1:2), із природним освітленням. Мінімальна висо&
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та кімнати — 3,25 м, а мінімальна ширина — 2,5 м.
Площа кабінету визначається функціями менед&
жера, його положенням і може коливатися в ме&
жах від 12 до 40 м [1, с. 131—134].

Площу приміщень, в яких розташовують пер&
сональні комп'ютери, визначають згідно з чинни&
ми нормативними документами з розрахунку на
одне робоче місце, обладнане ПК:

— площа — не менше 6,0 кв. м;
— обсяг — не менше 20,0 куб. м, з урахуван&

ням максимальної кількості осіб, які одночасно
працюють у зміні;

— робочі місця повинні бути розташовані на
відстані не менше ніж 1 м від стіни з вікном;

— відстань між бічними поверхнями ком&
п'ютерів має бути не меншою за 1,2 м;

— відстань між тильною поверхнею одного
комп'ютера та екраном іншого не повинна бути
меншою 2,5 м;

— прохід між рядами робочих місць має бути
не меншим 1 м [7].

Менша площа робочого місця на 1 особу не є
науково обгрунтованою, але за певних умов може
бути прийнятною. Ступінь автоматизації і облад&
нання робочого місця фахівця залежить від бага&
тьох складових, але при цьому бажано пам'ятати
про використання вертикального і горизонталь&
ного простору при монтуванні енергетичних, теп&
лових, комунікаційних систем, освітлення і т.п. У
зарубіжній практиці використовують такий роз&
порядок: через кожні 50 хв роботи — 10 хв актив&
ної перерви, робоче місце не освітлюють люмінес&
центними лампами, використовують багатофунк&
ціональне обладнання.

Розміщення співробітників проводять з враху&
ванням їх побажань і сусідів: неконтрольоване
зростання орендної плати та цін на енергоносії,
не дотримання параметрів мікроклімату при&
міщень, особливо в осінньо&зимовий період, з ме&
тою економії коштів, змушує адміністрацію дава&
ти дозвіл своїм підлеглим працювати у власних
квартирах, використовуючи сучасні технології
комунікацій, що в більшості випадків є оптималь&
ним рішенням сучасних проблем управління пер&
соналом.

Успішні фірми, товариства, об'єднання і т.п., як
елемент корпоративної (організаційної) культури,
розробляють і виготовляють власні моделі робо&
чого одягу для персоналу з натуральних тканин,
але в більшості випадків це стосується курток, кепі,
піджаків з відповідними "брендовими знаками", що
не вимагає значних фінансових витрат та не обме&
жує волі вибору одягу працівників.

У багатьох випадках складно оцінити весь об&
сяг роботи співробітника, наприклад, за рік, тому
розробляють систему рейтингової оцінки, в якій

дуже важливо правильно встановити бальну оці&
нку суті виконаної роботи (укладення договору,
експертний висновок, прогнозування попиту,
відкриття зарубіжних філій і т.п.). Систему рей&
тингової оцінки доцільно систематично перегля&
дати і уточнювати. На основі об'єктивних оцінок
роботи підлеглим коректують величину місячно&
го заробітку, в більшу сторону, залежно від рей&
тингу.

Рекламний супровід своїх розробок (окремих),
або системного продукту при ринковій системі
формує попит, створює відповідний імідж, міжна&
родне визнання і т.п., але реклама дуже дорого
обходиться заявнику, тому менеджери з реклами
намагаються максимально використовувати сис&
тему Internet або радіо, максимально стимулюю&
чи інтелект своїх співробітників при підготовці
тексту і озвученні рекламних картинок. Слухачі та
користувачі тонко відчувають всі грані гумору і
афористики, якими бажано наповнювати текст
реклами й анімаційні картинки.

Проблеми забезпеченості прісноводними ре&
сурсами зачіпають усі верстви суспільства і всі га&
лузі економіки, при цьому набагато гостріше вони
проявляються у державах, що розвиваються. За
оцінками експертів, рівень "водного голоду" у най&
ближчі десятиліття зросте більше, ніж у два рази.
Якщо нині від нестачі води страждають 1,5 млрд
людей, то до 2050 р. їхня чисельність зросте до 3,5
млрд [8].

Указані проблеми є вкрай актуальними і для
нашої держави: Україна належить до найменш
забезпечених власними водними ресурсами країн
Європи і, водночас, до держав із найбільш знач&
ним антропогенним фактором впливу на водні
джерела [9].

У нашій країні проблема води належить до
найбільш гострих. Турбота фірми (товариства) про
здоров'я своїх підлеглих може проявлятись у ба&
гатьох аспектах, але в даному випадку доцільно
звернути увагу адміністрації на забезпечення пра&
цівників чистою природною питною водою. Вода
забезпечує всі функції організму і якщо згадати,
що тіло людини на 60 % складається з води, і що на
початку ХХІ століття чиста вода є одним з найде&
фіцитніших природних ресурсів, особливо в Ук&
раїні, в якій використовуються не державні стан&
дарти, а санітарно&гігієнічні нормативи. Не дивно,
що якість прісної води в Україні є, здебільшого,
вкрай низькою.

Найбільш чиста питна вода готується в США,
в якій контролюється 80 показників згідно норма&
тивів державного стандарту. Чиста джерельна
вода в Україні ще зустрічається, але вона раціо&
нально не використовується і не доставляється
споживачам. Тому централізована доставка води
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(бутельована чи в цистернах) на успішну фірму
(товариство, об'єднання) є основним природним
засобом збереження і зміцнення здоров'я співро&
бітників.

Конфліктні ситуації в колективі співробітників
бувають навіть в успішно функціонуючих підприє&
мствах, тому експерти рекомендують в таких ви&
падках не поспішаючи, але і не затягувати вирішен&
ня конфліктних ситуацій. Найкращий вихід — ви&
рішення проблеми всередині колективу на основі
мирової угоди. Але адміністрація із залученням
профспілки організації, повинна розв'язати
конфлікт, уважно вивчити першопричини його
виникнення й усунувши їх. Конфліктна ситуація
— виникнення і загострення протиріч між члена&
ми групи. Усвідомлення конфліктної ситуації, яке
виникає через певний час, активізує її учасників
на прийняття необхідних заходів. Коли не вдаєть&
ся врегулювати гострі суперечності, виникає
конфлікт [4].

Успішні фірми намагаються в екологічно чис&
тих регіонах України побудувати або орендувати
приміщення, що відповідають санітарно&медичним
вимогам, для організації цілорічного оздоровлен&
ня і відпочинку свого персоналу. Не слід думати,
що Крим і Карпати — це єдині природні ресурси.
Практика свідчить, що населення з помірними до&
ходами чудово відпочиває на Шацьких озерах Во&
лині, в прилеглих зонах Дунайського заповідни&
ка, на річці Синюха Черкаської області, на Кре&
менчуцькому водосховищі та інших природних
оазисах України.

ВИСНОВОК
Таким чином, організаційно&психологічні ас&

пекти управління персоналом включають комп&
лекс прийомів і засобів прийняття рішень і їх ви&
конання, безперервний процес підвищення квалі&
фікації управлінців, формування творчого колек&
тиву, сприяння професійному і кар'єрному росту
співробітників, турбота про здоров'я членів колек&
тиву та посилення економічної складової діяль&
ності власного підприємства забезпечує прогрес
матеріально&технічної бази України в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині кожна корпорація стикається з необ&

хідністю вести конкурентну боротьбу з багать&
ма учасниками — від держави до індивідуума.
Ще більш складним є корпоративний менедж&
мент на глобальному рівні — провідні трансна&
ціональні корпорації повинні враховувати
безліч факторів у своїй діяльності для того,
щоб зберегти та посилити власну конкурентну
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позицію. В свою чергу, стратегія корпорації є
поняттям складним, яке характеризує різні
функціональні стратегії. У цьому контексті го&
ворять про існування у кожної корпорації пев&
ного стратегічного набору, який включає в себе
і фінансову стратегію.

У той же час, стратегічні домінанти для кор&
порацій не є статичними, а змінюються, як пра&
вило, під впливом зовнішніх факторів. Наприк&



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2015

55

лад, в умовах постіндустріального етапу роз&
витку сучасного суспільства особливої ваги
набуває питання щодо використання інфор&
мації в корпоративному стратегічному менед&
жменті. Ще кілька десятиліть тому це питання
розглядалося як другорядне в управлінні кор&
пораціями взагалі та їх фінансами зокрема.
Проте нині ситуація кардинально змінилася,
зважаючи на зростання ролі інформації як еко&
номічного ресурсу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання щодо трансформації корпоратив&
них стратегій під впливом інформатизації на су&
часному етапі розвитку економічної науки є од&
ним із найбільш популярних. Зокрема його дос&
ліджували Л. Бляхман, К. Джането, Ф. Найт,
Г. Саймон, Дж. Стіглер, Дж. Стігліц, Е. Тоф&
флер, Дж. Ходжсон та ін.

У той же час, немає підстав стверджувати,
що питання щодо впливу інформації на корпо&
ративну стратегію вирішене остаточно — і в
теорії, і на практиці ще надто багато "білих
плям", які потребують наукового переосмис&
лення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування каналів впли&

ву інформації на корпоративні стратегії в умо&
вах глобалізації та розкриття факторів, що виз&
начають політику транспарентності як одну з
важливих складових корпоративної стратегії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У подальшому дослідженні будемо виходи&

ти з того, що фінансова стратегія будь&якої
корпорації в логічному зв'язку з іншими функ&
ціональними стратегіями забезпечує:

— формування й ефективне використання
капіталу, контроль за цими процесами;

— виявлення ефективних способів фінансу&
вання, вибір оптимальної структури капіталу та
фінансових інструментів для управління нею;

— виявлення найефективніших напрямів
інвестування капіталу;

— оцінювання стану зовнішнього фінансо&
вого середовища та розроблення відповідних
заходів;

— ранжування та поетапне досягнення
фінансових цілей, а також цілей для інших видів
стратегій.

Аналіз питання щодо впливу інформації на
корпоративну стратегію слід розпочинати з
дослідження концепцій цілеутворення в корпо&
ративних фінансах.

Це питання у фінансовій науці розглядають
з багатьох точок зору — з позиції формування
єдиної мети чи множини цілей, з погляду кри&
теріїв визначення мети фінансового управлін&
ня і т. п.

Російський науковець В. Романовський на&
зиває такі вимоги до цілей фінансового управ&
ління, які визначають сучасні корпорації [1, c.
69]:

— вони мають бути описані дуже чіткими,
конкретними і зрозумілими термінами, які ви&
ключають будь&яку можливість неправильно&
го тлумачення;

— містити конкретні "показники", які дають
змогу оцінити рівень досягнення мети;

— відповідати місії компанії;
— мають бути реально досяжними;
— мати адресний характер (конкретна від&

повідальна особа), що дало б змогу забезпечи&
ти їх контрольованість;

— бути чітко узгодженими з іншими цілями
і ресурсними можливостями компанії;

— визначати конкретні терміни їх досягнен&
ня.

Разом з тим варто зауважити, що цілі, які
досягаються в процесі реалізації фінансової
стратегії корпорації, логічно пов'язані з ціля&
ми, які досягаються в процесі реалізації інших
функціональних стратегій.

Такий підхід дає можливість аналізувати
економічну діяльність корпорації як єдине ціле,
у якому отриманий результат залежить від ба&
гатьох чинників.

Найчастіше до головних цілей управління
фінансами корпорації науковці і практики
відносять максимізацію:

1) чистого прибутку корпорації;
2) дивідендів;
3) добробуту акціонерів;
4) вартості корпорації.
Водночас існують і інші думки. Зокрема, у

працях В. Бочарова наведено такий перелік
цілей управління корпоративними фінансами:
уникнення банкрутства та великих фінансових
втрат; лідерство в конкурентній боротьбі; мак&
симізація "ціни фірми" через зростання курсо&
вої вартості акцій; зростання обсягів виробниц&
тва і продажу; максимізація прибутку і міні&
мізація витрат; забезпечення достатнього рівня
дохідності активів, власного капіталу тощо [2,
c. 29].

Звернемо увагу також і на позицію Т. Ле&
пейко, яка вказує на важливість урахування
соціальної відповідальності фірми під час фор&
мування та досягнення цілей фінансового уп&
равління [3, c. 4].
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Український науковець М. Грідчина вважає,
що основна мета корпорації — максимізація
теперішньої вартості акцій, оскільки цим показ&
ником вимірюють багатство акціонерів [4, c.
49—50]. Для досягнення ж цієї мети необхідно
розв'язувати такі завдання:

1) забезпечувати приріст рентабельності
власного капіталу, тобто збільшувати прибуток
на кожну грошову одиницю вкладених акціо&
нерами коштів;

2) забезпечувати зростання ринкової ціни
(курсу) акцій корпорації;

3) підтримувати структуру капіталу, що за&
безпечуватиме платоспроможність у довго&
строковому періоді, тобто виконання зобов'я&
зань перед інвесторами та кредиторами, які
мають довгострокові вкладення в АТ.

О. Непочатенко, аналізуючи завдання фі&
нансового менеджменту, виділяє такі: виявлен&
ня фінансових джерел розвитку виробництва,
визначення ефективних напрямів інвестування
фінансових ресурсів, раціоналізація операцій
з цінними паперами, налагодження оптималь&
них стосунків із фінансово&кредитною систе&
мою, суб'єктами господарювання [5, c. 13].

Проте питання про пріоритети в управлінні
корпоративними фінансами залишається
відкритим, тим більше, що будь&яка з названих
вище цілей має як свої переваги, так і недоліки.
Утім, на сучасному етапі розвитку дедалі біль&
шого поширення набуває підхід до управління
корпоративними фінансами, орієнтований на
зростання вартості корпорації.

Визначення вартості корпорації передбачає
врахування чинника доступності інформації.
Як правило, для більшості суб'єктів, які потен&
ційно можуть проводити оцінювання вартості
корпорації, доступна історична та публічна
інформація.

Проте така інформація про підприємство є
неповною, що може значно знизити реле&
вантність отриманих суб'єктом оцінок. Більше
того, кожне підприємство є своєрідним, уні&
кальним об'єктом, тому навіть наявність повної
інформації не може убезпечити від суб'єктив&
ного характеру оцінки.

У цьому зв'язку заслуговує на увагу думка
західних науковців, які стверджують: "…ос&
кільки процеси управління … потребують от&
римання та обробки великих обсягів інфор&
мації, що не дає можливості побудувати на їх
основі формальну модель, то це потребує ви&
користання цілісної системи ключових показ&
ників або індикаторів, формування їх структур&
ної ієрархії, проведення на їх основі якісного і
кількісного аналізу проблеми, визначення кри&

тичних моментів у тенденціях розвитку" [6, c.
441].

У процесі оцінювання вартості корпорації
та використання отриманих показників у
фінансовому менеджменті необхідно розуміти,
що поняття "вартість корпорації" змінюється
залежно від умов оцінювання, регламентації
процесу оцінювання та суб'єктів, що його про&
водять.

На формування показника вартості корпо&
рації впливає значна кількість чинників як
внутрішніх, так і зовнішніх. Якщо зовнішні чин&
ники мають об'єктивну природу і, як правило,
вони базуються на публічній інформації, то
внутрішні часто супроводжуються інформа&
ційною асиметрією. У цьому разі можливий ва&
ріант, коли погляди різних економічних агентів
на вартість корпорації будуть суттєво різнити&
ся.

Прозорість та відкритість корпорацій —
надзвичайно важливі на сучасному етапі роз&
витку економічних відносин, адже транспа&
рентність та активна фінансова комунікація є
ключовими чинниками успішності залучення
необхідного капіталу на фінансовому ринку. У
розвинутих країнах розуміння цього вже
цілком сформоване на рівні менеджменту кор&
порацій.

Статус фінансової комунікації змінився: "У
минулому компанії, внесені до біржових
списків, розглядали фінансову комунікацію як
щорічну обов'язкову діяльність, нав'язане зо&
бов'язання, яке охоче делегувалось обліковим
службам. Сьогодні фінансовий образ став стра&
тегічним питанням, що вирішується на рівні
вищого керівництва" [7, c. 257].

Таке ставлення до фінансової комунікації
не з'явилося в один момент. Йому передував
тривалий процес еволюції. Д. Краутер виділяє
чотири стадії цього процесу [8]:

1. Стадія до 1940 р.: зовнішнє оточення ігно&
рується, менеджери намагаються виконувати
свої обов'язки перед акціонерами.

2. Стадія 1940—1975 рр.: зовнішнє сере&
довище починає враховуватися, з'являється
орієнтація на комунікацію з потенційними інве&
сторами.

3. Стадія після 1975 р.: комунікація орієн&
тується переважно на зовнішнє оточення, на
інтереси всіх основних користувачів інфор&
мації, а також стає більше механізмом саморек&
лами, ніж простим звітуванням.

4. Потенційна четверта стадія: характери&
зується можливою зміною взаємозв'язків між
бізнесом та іншими особами через появу та роз&
виток віртуального комунікаційного оточення.
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Транспарентність корпорації можна оціни&
ти через якість і повноту звітності, прозорість
і зрозумілість структури компанії, ставлення до
міноритарних акціонерів і держателів облігацій
та відкритість для зовнішнього середовища.
Для цього можна виділити такі критерії:

а) наявність перевіреної незалежним ауди&
тором фінансової звітності (бажано за міжна&
родними стандартами);

б) структура власності, інформація щодо
кінцевих бенефіціарів;

в) доступність керівництва, представників
компанії;

г) рівень публічності;
д) якість веб&сайта.
На прозорість діяльності компанії істотно

впливає структура власності. Найбільша інфор&
маційна відкритість та високі корпоративні
стандарти характерні для власників&менед&
жерів, які не володіють іншими рівноцінними
активами. Ураховуючи відсутність у них інших
засобів залучення необхідних коштів, управля&
ючі таких корпорацій значною мірою орієнто&
вані на фондовий ринок. Дещо інша ситуація з
компаніями, які входять до бізнес&груп, вели&
ких холдингів. У таких групах зазвичай можна
виділити компанію&лідера, відповідальну за за&
лучення коштів на ринках капіталу, яка харак&
теризується високими корпоративними стан&
дартами. Однак інші компанії групи часто є не&
достатньо відкритими і прозорими.

Зазначимо, що досить високою інформа&
ційною відкритістю характеризуються корпо&
рації, які планують вихід на ринок капіталів або
щойно здійснили його.

Можна виділити основні передумови, які
позитивно впливають на транспарентність кор&
порацій:

— корпорація контролюється засновника&
ми і не має альтернативних джерел залучення
коштів, окрім фондового ринку;

— корпорація характеризується тривалим
виробничим циклом або ж не має ліквідних ак&
тивів під заставу з великою часткою інтелек&
туальної власності. Таким компаніям дуже
складно отримати кредити, а тому дані
підприємства більше орієнтуються на фондо&
вий ринок;

— цінні папери корпорації розміщені на
біржах з жорсткими вимогами до емітентів. Це
не дає змоги компаніям зменшити транспа&
рентність без шкоди для бізнесу.

Загалом можна відзначити, що досліджен&
ня показують позитивний взаємозв'язок між
потребою в додатковому капіталі та транспа&
рентністю компаній [9]. У такому аспекті ви&

трати на підтримання високих корпоративних
стандартів можна розглядати як складову пла&
ти за залучення коштів.

Діяльність корпорацій щодо забезпечення
прозорості можна розділити на два підходи:

1) установлення законодавчих вимог щодо
розкриття інформації;

2) добровільне розкриття інформації.
Прихильники вільного ринку говорять про

те, що державне втручання в його функціону&
вання має бути зведене до мінімуму, а найбіль&
ша ефективність забезпечується за умов само&
регулювання. На їхню думку, згідно з гіпоте&
зою ефективного ринку вся інформація про
діяльність компанії і так відображається в
цінах. Емітенти в конкурентній боротьбі за ка&
пітал та під тиском інвесторів добровільно роз&
криватимуть весь необхідний обсяг інформації.
Якщо ж високого рівня транспарентності мож&
на досягти без уведення додаткового регулю&
вання, то вводити його недоцільно й неефектив&
но.

Законодавче регулювання розкриття ін&
формації зазвичай має два компоненти:

1) заборону надання неправдивої інфор&
мації та шахрайства;

2) вимогу розкриття інформації під час емі&
сії та після цього.

Якщо в законах будуть прописані тільки
заходи, направлені на боротьбу з шахрай&
ством, але нічого не сказано про обов'язкове
розкриття даних, корпорації можуть надава&
ти неповну інформацію, уникаючи лише хиб&
них даних.

Система обов'язкового розкриття інфор&
мації значно обмежує можливості щодо при&
ховування суттєвих даних, а також визначає
час, дату та порядок розкриття інформації.
Останнє є надзвичайно важливим для всіх учас&
ників ринку, адже дає змогу зменшити інфор&
маційну асиметрію та встановити однакові пра&
вила. Особливо ефективним це буде за умови
наявності системи дієвої протидії використан&
ню інсайдерської інформації.

Цікавим є питання взаємозв'язку правової
системи і захисту прав акціонерів та розкрит&
тя інформації. На перший погляд, видається
очевидним, що країни, в яких дані питання є
об'єктом пильної уваги регулятивних органів та
які мають ефективне законодавство, що сприяє
підтриманню високих корпоративних стан&
дартів, будуть привабливішими для інвесторів,
ніж країни, в яких питанням захисту прав інве&
сторів приділяється менше уваги.

Проте можна навести приклади ефектив&
них економік як тих країн, що йдуть першим
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шляхом (США з ринковою фінансовою сис&
темою, де захист інтересів інвесторів пере&
буває на дуже високому рівні), так і тих, що
обрали другий шлях (Німеччина, для банкі&
вської фінансової системи якої захист прав
акціонерів не є таким пріоритетним завдан&
ням).

Важко сказати, чий вплив є визначальним:
системи права на формування ефективного
фондового ринку, чи масштабів фондового
ринку на захист прав акціонерів. Радше за все
тут маємо справу з діалектичною взаємодією.
Проте незаперечним є те, що в країнах із нала&
годженою системою захисту прав акціонерів та
розкриття інформації наявний ефективний ри&
нок капіталу, а корпорації можуть легко залу&
чати необхідні кошти в разі потреби. Саме тому
питання державного контролю та обов'язкової
публікації фінансової звітності є надзвичайно
важливим.

ВИСНОВКИ
У підсумку, існують підстави стверджува&

ти, що саме реалізація вартісно&орієнтовано
концепції стратегічного управління корпорац&
іями висуває найбільш суттєві та значимі вимо&
ги до транспарентності корпорацій. Загалом
для корпорацій характерний високий рівень
інформаційної асиметрії, що збільшує ризик
проведення угод та негативно впливає на їх імо&
вірну дохідність. До того ж досі на світовому
рівні не вироблено єдиних підходів до бухгал&
терського обліку та фінансової звітності, що
ускладнює процес реалізації інвестиційних і
фінансових стратегій на різних національних
ринках.

Проте слід зважати і на вплив фінансової
глобалізації на використання вартісної кон&
цепції управління фінансами корпорації та її
транспарентність. Насамперед мова йде про
уніфікацію підходів і вимог щодо фінансової
діяльності та фінансової комунікації корпо&
ративного сектору, що проявляється у вико&
ристанні міжнародних стандартів. Окрім
того, необхідно брати до уваги, що фінансо&
ва глобалізація докорінно змінює принципи
діяльності сучасних корпорацій. Через дос&
туп до значно більшого кола ресурсів вона не
тільки забезпечує численні потенційні пере&
ваги, а й пов'язана з не менш значимими заг&
розами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки проведення економічних реформ в

Україні відбулися суттєві зміни, особливо це сто&
сується методів регулювання заробітної плати.
Саме формування ринкових відносин, розвиток
різних форм власності та утворення ринку праці
стають головними при визначенні сутності та по&
няття заробітної плати. Дані зміни змушують нас
по&новому подивитися на проблеми сьогодення.
Сфера регулювання заробітної плати вимагає
невідкладного реформування відповідно до су&
часних економічних та соціальних реалій.

Виникло чимало гострих проблем, зокрема:
регулювання оплати праці, істотний розрив між
розміром мінімальної заробітної плати та ве&
личиною прожиткового мінімуму; порушення
гарантій на оплату праці, встановлених держа&
вою; дискримінація в оплаті праці працівників
бюджетної сфери; наявність численних прога&
лин у законодавстві по заробітній платі, що
робить його неефективним у сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем організації заробіт&
ної плати, визначення її сутності в умовах пере&
ходу до ринкових відносин займались такі вчені:
С.В. Васильчак, В.О. Мандибура, Н.А. Волгін,
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ
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RESEARCH OF SALARY AS ELEMENT OF LABOR MARKET SUMY REGION

У статті досліджується динаміка номінальної та реальної заробітної плати, а також середня заробітна плата
відповідно до видів економічної діяльності в Сумській області.

Визначено фактори, що впливають на заробітну плату. Акцентовано увагу на тому, що заробітна плата як еле6
мент ринку праці є ціною робочої сили. Було розглянуто суть економічної категорії "заробітна плата".

Висвітлено основні функції заробітної плати та форми оплати праці. Проаналізовано основні напрями політики
в галузі оплати праці.

The dynamics of nominal and real salary, as well as the average monthly salary in accordance with types of economic
activity in Sumy region have been researched in the article.

Factors that influence on the salary have been defined. The attention to the fact that salary as part of the labour
market is the price of labour. The essence of economic category "salary" has been considered.

Basic functions of salary and forms of payment of labour have been exposed. Basic directions of policy in the field of
payment of labour have been analyzed.

Ключові слова: заробітна плата, ринок праці, робоча сила, організація оплати праці.
Key words: salary, labour market, labour force, organization of payment of labour.

Р.Я. Подовалов, С.В. Ніколаєв, Ю.Б. Іванов,
Д.О. Онищенко, А.В. Калина, Л.К. Сук, Л.М. Ко&
тенко, Н.О. Павловська, В.В. Сопко, Д.П. Боги&
ня, А.М. Колот, А.М. Кузьминський, В.Д. Ла&
гутін, В.М. Тимофеєв, О.М. Пищуліна, В.С. То&
лубяк, Л.М. Яременко та інші. Проте у вітчиз&
няній економічній літературі відсутній єдиний
підхід до суті заробітної плати, особливостей її
реалізації в трансформаційний період, до розв'я&
зання проблем, що виникають на ринку праці, що
потребує подальшого вивчення цього питання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження заробітної пла&

та як елементу ринку праці та особливості оп&
лати праці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах ринкової економіки заробітна пла&
та є важливою характеристикою ринку праці,
визначається умовами цього ринку і одночас&
но її рівень визначає попит та пропозицію
праці. Саме заробітна плата поєднує інтереси
та потреби працівників, роботодавців та держа&
ви, тобто визначає ефективність соціально&тру&
дових відносин. Заробітна плата як елемент
ринку праці є ціною робочої сили, а також стат&
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тею витрат на виробництво, що включається до
собівартості продукції, робіт (послуг) на окре&
мому підприємстві.

Відповідно до Закону України "Про оплату
праці" сутність заробітної плати визначається
як "винагорода, обчислена, як правило, у гро&
шовому виразі, яку власник або уповноваже&
ний ним орган виплачує працівникові за вико&
нану ним роботу" [5].

Сутність будь — якого поняття проявляєть&
ся в функціях, які воно виконує. Функція заро&
бітної плати — це її призначення, роль, скла&
дова сфери практичної діяльності в узгоджені
і реалізації інтересів головних суб'єктів соц&
іально &трудових відносин — найманих праців&
ників і роботодавців. Винятково важлива роль
заробітної плати в механізмі функціонування
ринкової економіки зумовлена тим, що вона
має виконувати такі основні функції: відтворю&
вальну, стимулюючу, оптимізаційну, регулю&
вальну, соціальну. Відтворювальна функція
полягає у забезпеченні працівників та членів їх
родини необхідними життєвими благами для
відновлення витраченої в процесі виробництва
робочої сили та для відтворення поколінь. Сти&
мулююча функція заробітної плати полягає у
встановленні залежності розміру заробітної
плати від особистого вкладу працівника та ре&
зультатів діяльності всього колективу підприє&
мства, ефективних систем оплати та преміюван&
ня праці, залученням працівників до управлін&
ня підприємством та ін. Оптимізаційна функ&
ція забезпечує певні пропорції в зростанні
рівнів заробітної плати та продуктивності
праці. Регулювальна функція вирішує пробле&
ми регулювання вартості робочої сили на рин&
ку праці під впливом співвідношення її попиту
та пропозиції і розподілу трудових ресурсів за
регіонами, галузями, підприємствами з ураху&
ванням як особистих інтересів працівника щодо
сфери прикладання своєї праці та інтересів

ринкового виробництва, зумовлених
економічною кон'юнктурою. Соціальна
функція покликана забезпечити рівну
заробітну плату в однакових умовах
праці та усунення будь — якої дискрим&
інації в оплаті праці [6, с. 186—188].

Основні функції заробітної плати
тісно взаємопов'язані і лише за їхньої
сукупності досягається ефективна
організація заробітної плати. Протис&
тавлення, а тим більше гіпертрофія
будь&якої з них неминуче призводять до
кризових явищ в економіці [11, с. 126].

Заробітна плата, як соціально&еко&
номічна категорія, з одного боку є ос&

новним джерелом грошових доходів праців&
ників, тому її величина значною мірою харак&
теризує рівень добробуту всіх членів суспіль&
ства. З іншого боку, її правильна організація
зацікавлює працівників підвищувати ефек&
тивність виробництва, а відтак, безпосередньо
впливає на темпи й масштаби соціально&еконо&
мічного розвитку країни [6, с. 182].

Основними складовими ринку праці є попит
і пропозиція, які пов'язані між собою ціною
праці.

Нарахування заробітної плати працівникам
рослинництва здійснюється у відповідності з
тарифними ставками, які діють на підприємстві.

За виконання понаднормових робіт праців&
ники отримують доплати до своєї заробітної
плати, але премії не нараховуються, тобто на
підприємствах відсутнє матеріальне заохочен&
ня.

Отримана заробітна плата впливає на рівень
життя реального працівника, тоді як номіналь&
на заробітна плата показує рівень заробітку в
цілому [1, с. 519—522].

Середньомісячна номінальна заробітна
плата штатного працівника за січень — червень
2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р.
зросла на 15,0% (проти 5,3% у І півріччі 2014 р.
порівняно з відповідним періодом 2013 р.) і ста&
новила 3871 грн., що у 3,2 рази вище рівня
мінімальної заробітної плати (1218 грн.) [15].

Розглянемо нарахування заробітної плати
штатним працівникам у різних галузях еконо&
міки (табл. 1).

За даними таблиці 1 у 2014 році найбільше
нараховано заробітної плати на одного штат&
ного працівника у галузі промисловості — 3988
грн., а найменше у сільському господарстві —
2476 грн.

Сьогодні в Україні рівень заробітної плати
є дуже низьким, що провокує серйозні еко&
номічні та соціальні негаразди. Зауважимо, що

Галузі Нарахована штатному працівнику (грн.)
2010 2011 2012 2013 2014

Усього 2250 2648 3041 3282 3480 
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 1467 1852 2094 2344 2556 

з них сільське господарство 1422 1786 2024 2269 2476 

Промисловість 2578 3119 3497 3774 3988 
Будівництво 1777 2294 2543 2727 2860 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 2648 3061 3405 3582 3768 

Таблиця 1. Динаміка середньомісячної заробітної
плати працівників Сумської області за видами

економічної діяльності

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника Сумської
області [15].
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починаючи із 2001 року в Україні спостерігаєть&
ся позитивна тенденція — постійно зростає
реальна заробітна плата (крім кризового 2009
р.) [4]. Проте заробітна плата в Україні меша,
ніж середньоєвропейська у 20 разів [10, c. 136].
Така ситуація спричинює низький рівень жит&
тя. Згідно з даними щорічного звіту Global Wealth
Україна за рівнем добробуту громадян посідає
передостаннє місце серед 40 європейських
країн, середній статок українця становить 2,7 тис.
дол., лише на 200 дол. відстає від нас найбідніша
в Європі Молдова. Ми бідніші за білорусів, ро&
сіян, поляків [10, с. 136].

З позицій економіки праці, заробітна плата
— це винагорода або заробіток, обчислений у
грошовому виразі, який за трудовим договором
роботодавець сплачує працівникові за роботу,
яку виконано або має бути виконано. З позицій
економічної теорії, заробітна плата — це еко&
номічна категорія, що відображає відносини
між роботодавцем і найманим працівником з
приводу розподілу новоствореної вартості. В
умовах ринкової економіки заробітна плата —
це елемент ринку праці, що складається в ре&
зультаті взаємодії попиту на працю і її пропо&
зиції і виражає ринкову вартість використання
найманої праці. З позицій найманого працівни&
ка заробітна плата — це основна частина його
трудового доходу, який він отримує в резуль&
таті реалізації здатності до праці і який має за&
безпечити об'єктивно необхідне відтворення
робочої сили. З позицій підприємця заробітна
плата — це елемент витрат виробництва і вод&
ночас головний чинник забезпечення матері&
альної зацікавленості працівників у досягненні
високих кінцевих результатів праці [2, с. 274].

Законом України "Про Державний бюджет
України на 2015 рік" від 28.12.2014 р. № 80&VIII
затверджено розмір прожиткового мінімуму та
мінімальної зарплати — 1378 грн., які вплива&

ють на розрахунок низки інших важли&
вих для підприємців показників. Крім
того, наприкінці 2014 року також було
прийнято Закон України від 28.12.2014
р. № 71&VIII, яким були внесені зміни
до Податкового кодексу України [15].

У січні — липні 2015 р. на підприєм&
ствах, в установах та організаціях об&
ласті було зайнято 220,5 тис. праців&
ників [ 15].

Динаміку номінальної заробітної
плати найманих працівників Сумської
області у І півріччі 2013—2015 рр. харак&
теризують дані, наведені у таблиці 2.

Середньомісячна номінальна за&
робітна плата, нарахована на одного

штатного працівника, у січні — липні 2015 р.
складала 3218 грн. і порівняно з відповідним
періодом минулого року зросла на 15,1%, або
на 423 грн. [15].

Всього по області заробітна плата за чер&
вень 2009 року склала 1615 грн., тоді як у 2008
році — 107,9%, за оплачену годину по області
— 11,29 грн. У сільському господарстві у червні
2009 року нараховано заробітної плати у % до
середнього по області 63,5%, оплата за годину
становить 6,76 грн., що нижче порівняно з та&
кими галузями, як: лісове господарство та по&
в'язані з ним послуги — 10,44 грн.; рибальство,
рибництво — 7,99 грн.; промисловість — 12,56
грн.; будівництво — 9,36 грн. та діяльність
транспорту та зв'язку — 13,61 грн.

Серед чинників, що вплинули на зростання
заробітної плати, визначальними є кілька: під&
вищення законодавчо встановленого мінімаль&
ного розміру заробітної плати; інфляційні про&
цеси; підвищення продуктивності праці; дефі&
цит кваліфікованої робочої сили; умови праці.

Отже, на формування заробітної плати
впливають різноманітні чинники, які можна
поділити на 2 групи. Ті, що характеризують
стан ринку праці (співвідношення попиту і про&
позиції, модель ринку праці — монополії, моно&
псонії тощо); характеризують працівників, ре&
зультати їхньої діяльності та колективної
праці, формують вартість послуг робочої сили
(складність та умови виконуваної роботи, про&
фесійно&ділові якості працівника, результати
його праці та господарської діяльності підприє&
мства в цілому). Інтереси врахування всіх чин&
ників, що впливають на параметри заробітної
плати, потребують створення і функціонуван&
ня певної організації заробітної плати, тобто
організаційно&економічного механізму оцінки
трудового внеску найманих працівників і фор&
мування параметрів заробітної плати відпові&

Таблиця 2. Динаміка номінальної заробітної плати
найманих працівників Сумської області у І півріччі

2013—2015 рр.

Роки 

Нараховано в середньому
за місяць 

за оплачену 
годину, 
грн. 

штатному працівнику працівнику в 
еквіваленті 
повної 

зайнятості, 
грн. 

грн. 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

І півріччі 2013 3199 109,1 3366 21,96 

І півріччі 2014 3368 105,3 3561 23,31 

І півріччі 2015 3871 115,0 4096 26,84 

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника Сумської
області [15].
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дно до цієї оцінки, вартості послуг ро&
бочої сили та стану ринку праці [11].

В Україні законодавство про працю
забороняє використання праці жінок
на важких та шкідливих роботах. А чо&
ловіки, які працюють на таких вироб&
ництвах, отримують пільги і компен&
сації, що відповідно впливає на рівень
їхньої оплати праці.

Основними напрямами політики у
сфері оплати праці мають бути: забез&
печення зростання реальної заробітної
плати працівників у тісній зв'язці з ре&
зультатами їх роботи, кваліфікацією і
професіоналізмом, з тим щоб оплата
праці стала головним джерелом грошо&
вих доходів населення; підвищення
рівня державних гарантій оплати праці
з метою виведення працюючих грома&
дян з числа бідного населення; досяг&
нення такого рівня заробітної плати найманих
працівників, який дозволив би забезпечити
стійкий платоспроможний попит населення і
економічні стимули для розвитку виробницт&
ва, а також активізувати особисту участь пра&
цівників у своєму соціальному забезпеченні та
страхуванні, був би надійним джерелом інвес&
тицій на цілі соціального розвитку.

Нарахований фонд оплати праці штатних
працівників у І півріччі 2015 р. становив 189,6
млрд грн. У структурі фонду оплати праці сут&
тєвих змін не зафіксовано: 60,0% становив
фонд основної заробітної плати (оплата за та&
рифними ставками та посадовими окладами),
третину (35,1%) — фонд додаткової заробітної
плати. Основними складовими останнього були
доплати та надбавки до тарифних ставок і по&
садових окладів та премії за виробничі резуль&
тати (майже дві третини від фонду додаткової
заробітної плати). Питома вага інших заохочу&
вальних і компенсаційних виплат (матеріальна
допомога, соціальні пільги тощо) залишилася
незначною та становила 4,9% фонду оплати
праці [15].

Виплата заробітної плати є головним чин&
ником стабільності суспільства, а головне —
стимулюючим засобом для працівників. Остан&
німи роками намічається тенденція до зменшен&
ня заборгованості по заробітній платі, але цей
показник нестабільний в зв'язку з тим, що про&
тягом року він помітно коливається.

У заробітній платі як формі доходів найма&
них працівників закладений значний мотивац&
ійний потенціал. Намагання людини поліпши&
ти свій добробут, задовольнити різноманітні
потреби спонукає її до активної трудової діяль&

ності, поліпшення якості робочої сили, по&
внішої реалізації свого трудового потенціалу,
більшої результативності праці. За таких умов
заробітна плата має стати основною ланкою
мотивації високоефективної праці, встановлен&
ня безпосередньої залежності заробітної пла&
ти від кількості та якості праці кожного праці&
вника, його трудового внеску. Отже, одна з
основних функцій заробітної плати — мотиву&
юча [11, с. 25].

Хоча співвідношення номінальної заробі&
тної плати 2014 року у відсотках до поперед&
нього року зменшилась на 12%, що свідчить
про значні коливання даного показника, але
це не забезпечує розширеного відтворення
трудових ресурсів Сумської області. Якщо у
2014 році реальна заробітна плата складала
94,8%, а у 2002 році — 118%, цей показник
значно підвищився на 13,2%, що свідчить про
зменшення реальна заробітної плати. Одним
із важливих індикаторів стану рівня життя
населення є показник реальної заробітної пла&
ти. У І півріччі 2015 р. ціни зростали суттєво
швидше, ніж номінальна заробітна плата, з
урахуванням чого індекс реальної заробітної
плати у цьому періоді становив 76,1% [15]
(табл. 3).

Як важлива складова ринку праці заробіт&
на плата має виконувати також регулюючу
функцію. Вона полягає у впливі заробітної пла&
ти на співвідношення між попитом і пропози&
цією, на формування персоналу підприємств,
рівень його зайнятості, а також міжсекторіаль&
ну диференціацію заробітної плати. Регулюю&
ча функція займає проміжне становище між
відтворювальною і мотивуючою функціями,

Роки 

Номінальна заробітна плата Реальна заробітна плата
у % до у % до 

попереднього 
року 

грудень до 
грудня 

попереднього 
року 

попереднього 
року 

грудень 
до грудня 

попереднього 
року 

2002 118,5 118,6 118,0 118,8
2003 123,5 122,3 117,5 112,0
2004 124,8 125,4 118,1 115,5 
2005 140,2 147,4 121,1 132,0
2006 129,3 123,1 117,9 108,0
2007 128,1 130,1 109,5 111,1
2008 134,1 124,4 108,6 102,0
2009 108,2 114,3 94,5 102,9
2010 117,2 115,1 107,9 106,2 
2011 116,7 115,5 108,8 111,5
2012 114,9 110,0 115,1 111,5
2013 108,0 108,5 109,5 108,9
2014 106,5 111,2 94,8 87,5

Таблиця 3. Темпи зростання / зниження номінальної
та реальної заробітної плати в Сумській області у

2002—2014 роках

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника Сумської
області [15].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2015

63

виконуючи щодо них інтегруючу роль з метою
досягнення балансу інтересів найманих праці&
вників і роботодавців [11, с. 25].

ВИСНОВКИ
Таким чином, заробітна плата як економі&

чна категорія все менш виконує свої основні
функції відтворювання робочої сили і стиму&
лювання праці. Вона фактично перетворила&
ся на варіант соціальної допомоги, яка прак&
тично не була пов'язана з результатами праці.
Це привело до того, що організація виробниц&
тва позбавилася одного з могутніх важелів
підвищення ефективності та повноправності
виходу на світовий ринок. Тому, щоб заробіт&
на плата виконувала свою стимулюючу функ&
цію, повинен існувати прямий зв'язок між її
рівнем і кваліфікацією працівника, складністю
виконуваної роботи, ступенем відповідаль&
ності.

Позитивно вирішити проблему оптимально&
го рівня оплати праці надто складно, оскільки
на нього безпосередньо впливають надзвичай&
но низька продуктивність праці і відсутність
умов для повної продуктивної зайнятості на
селі. Необхідно знаходити і підтримувати ба&
ланс між показниками зайнятості та доходні&
стю праці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В епоху глобалізації світової економіки зріс

вплив зовнішніх факторів на діяльність
підприємства, що зумовлює підвищення ризи&
кованості ведення бізнесу. За для зменшення
впливу дії негативних чинників на господарсь&
ку діяльність суб'єктів господарювання власни&
ки почали більше уваги приділяти доцільності
створення та функціонування системи контро&
лю як інструменту забезпечення досягнення
поставлених цілей.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження загальних
теоретико&методологічних та практичних ас&
пектів розвитку та запровадження управлінсь&
кого контролю займались ряд зарубіжних і
вітчизняних вчених, а саме: Є. Аренс, А. Фай&
оль, Ф. Бутинець, О. Селезньов, Н. Виговська,
Л. Дікань, М. Корінько, Дж. Лоббек, Н. Малюга,
Л. Нападовська, Х. Херманс, В. Шевчук, М. Штейн&
ман, Ю. Цаль&Цалко, В. Каннунікова та інші.
Особливої уваги вчені приділяли розробці
концептуальних основ управлінського конт&
ролю, його адаптації відповідно до змін фун&
кціонування бізнесу. Проте зростаючі потре&
би в оцінці діючої системи управлінського
контролю в суб'єктах господарювання обу&
мовили необхідність розробки його власних
стандартів та проведення подальших дослі&
джень.
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У статті встановлено необхідність забезпечення стандартизованої структури управлінського контролю та ство6
рення механізму, здатного контролювати діяльність з управління. Доведено необхідність впровадження стандартів
управлінського контролю для задовольнити інформаційних нагальних потреби системи управління підприємства.

The article established the need to provide standardized management control structure and a mechanism that can
control the activity of management. The necessity of implementing management control standards to meet the urgent
needs of information management.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є характеристика пе&

редумов розробки стандартів управлінського
контролю та формулювання автором власних
висновків та пропозицій.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У практичній діяльності суб'єктів господа&

рювання зустрічається декілька видів контро&
лю серед яких — управлінський та внутрішній.
У сучасних умовах стрімкого технічного та тех&
нологічного розвитку економіки, зростаючої
диверсифікації бізнесу, ускладнення умов його
ведення виникають модифікаційні процеси, що
змінюють систему контролю. В сучасних умо&
вах внутрішній контроль стає основою вико&
нання управлінських функцій. Виникнення і
розвиток управлінського контролю визна&
чається попитом і пропозицією теорії управ&
ління, потребою практичного керівництва в
підприємстві. В конкурентному середовищі
більш ефективно проявляє себе управлінський
контроль, за інших рівних умов та виступає га&
рантом успішної діяльності організації. Отже,
управлінський контроль тісно пов'язаний із
внутрішнім контролем, вони взаємопов'язані та
мають багато спільних рис, але ототожнення їх
є недоцільним.

Незважаючи на вид контролю, його суб'єк&
ти, в ході використання контрольних процедур,
мають орієнтуватися на якісь норми, нормати&
ви та правила. На міжнародному рівні цими
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правилами є стандарти моделі
внутрішнього контролю COSO. Ці
стандарти стали основою для оці&
нки відповідності діючих систем
контролю в провідних компаніях
світу встановленим нормам та нор&
мативам.

Функціональне призначення мо&
делі COSO є встановлення концеп&
туальних основ процесу виявлення,
оцінки та управління ризиком за для
поліпшення процесу управління та
скорочення масштабів шахрайства в підприєм&
ствах. Модель COSO визначає внутрішній конт&
роль як процес, що здійснюється радою дирек&
торів господарюючого суб'єкта, управлінцями та
іншим персоналом, покликаний забезпечити "до&
статню впевненість" стосовно досягнення вста&
новлених цілей підприємства в частині доціль&
ності та ефективності господарських операцій,
достовірності фінансової звітності, дотримання
законодавства та збереження активів.

Система внутрішнього контролю COSO
складається з п'яти взаємопов'язаних компо&
нентів (рис. 1).

За моделлю COSO (рис. 1) наведені компонен&
ти забезпечують ефективну основу для опису та
аналізу системи внутрішнього контролю, її реа&
лізації в підприємстві, покращують інформацій&
не підгрунтя прийняття управлінських рішень та
фіксують ступінь ризику в допустимих межах.

Використання моделі COSO дозволяє ви&
значити прямий взаємозв'язок між компонен&
тами системи управління ризиками та цілями
підприємства. Незважаючи на те, що управлін&
ня ризиками надає суттєвих переваг підприєм&
ству, все ж необхідно наголосити на певних
обмеженнях в її використанні: управління ри&
зиками здійснюється людиною, а їй властиво
помилятись, контрольні процедури можуть
бути застосовані не в повній мірі за можливого
зловживання двох чи більше працівників, кері&
вництво може не зважати на пропозиції із змен&
шення дії ризиків та ін. Тому, дані обмеження
не дозволяють керівництву мати абсолютну
впевненість у досягненні цілей підприємства.

Слід зазначити, що значний попит на стан&
дарти контролю спостерігається з боку різних
суб'єктів, а саме: власників, акціонерів, адміні&
стративного персоналу, споживачів продукції
(робіт, послуг), постачальників та підрядників,
працівників, громадськості, державних органів,
тобто всіх тих, хто прямо заінтересований в
ефективній та результативній діяльності
підприємства. Теорія заінтересованих сторін
покладена в основу переважної більшості по&

пулярних концепцій, що значно розширюють
сферу традиційного контролю.

Одним із перших ідею врахування потреб заі&
нтересованих сторін в управлінні компаніями
сформулював відомий економіст Р. Фрімен у 1984
р., який доводив, що стратегічне управління
фірмами приватного сектору може бути набага&
то ефективнішим і результативнішим, якщо ме&
неджери почнуть враховувати інтереси різних
взаємопов'язаних сторін [3]. Іншими словами, Р.
Фрімен стверджував, що акціонери отримають
набагато більше вигод в довгостроковій перспек&
тиві, якщо інтереси інших сторін (споживачів,
постачальників, менеджерів, робітників тощо) не
залишатимуть без уваги. На його думку, тільки у
злагодженій багатовекторній політиці управлін&
ня можна знайти відповідь на загрози, які ство&
рює сучасне ринкове середовище, що прямує до
глобалізації і невизначеності. Заінтересованою
стороною, за визначенням Р. Фрімена, може бути
будь&яка група осіб чи особа, які можуть вплива&
ти на досягнення цілей організації і на які впли&
ває досягнення її цілей [3]. Отже, всі групи чи ок&
ремі особи, які мають відношення до суб'єкта гос&
подарювання є заінтересованими сторонами, а
керівництво компанії має враховувати інтереси
не тільки акціонерів, але й інших груп осіб та
організацій. Це і є визначальною рисою теорії
заінтересованих сторін.

Із збільшенням складності в організації бізне&
су та підприємницької діяльності, сфера заінте&
ресованих сторін підприємств поступово розши&
рюється, а питання зовнішнього контролю акту&
алізуються. Слід зазначити, що практична
цінність теорії заінтересованих сторін може бути
відчутною лише тоді, коли правильно визначено
склад заінтересованих сторін, співвідношення
інтересів, розроблено систему вимірювання та
оцінки взаємного впливу різних сторін. Серед
найбільш вагомих груп слід виділити акціонерів,
інвесторів, постачальників, клієнтів (споживачів),
менеджерів і працівників, державні (урядові)
структури. Інтереси інших сторін доцільно вра&
ховувати вибірково. Наприклад, конкуренти

Рис. 1. Складові моделі внутрішнього контролю COSO
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іноді можуть бути дуже потрібними підприємству
особливо тоді, коли є загроза з боку антимоно&
польного комітету. Спілки захисту прав спожи&
вачів або групи активістів, об'єднані ідеєю бороть&
би за чистоту навколишнього середовища, іноді
також можуть суттєво впливати на досягнення
цілей підприємства. Заінтересовані сторони
(стейкхолдери) розглядаються також як активні
учасники процесу цілеутворення в сучасних
підприємствах [5; 6].

Тобто поведінка як прямих, так і непрямих
заінтересованих сторін може впливати на
підприємство, а тому необхідно зміцнити сис&
тему зовнішнього контролю для захисту інте&
ресів користувачів в середовищі асиметричної
інформації. З одного боку, зовнішній контроль
може контролювати поведінку менеджерів, а з
іншого — ефективно запобігати ризикам і за&
хистити інтереси заінтересованих сторін.

Недоліки планової економіки довели, що
зовнішній контроль не може, досягнути своєї
мети шляхом прямого втручання в господарсь&
ку діяльність підприємства. Він не може бути
повністю рівним "екстерналізації внутрішнього
контролю" — зовнішній контроль не зможе пра&
цювати добре без взаємозв'язку із внутрішнім
контролем. У той же час слід відмітити, що ефек&
тивний зовнішній контроль має уникати проблем
залежності та асиміляції. Зовнішній контроль
має дуже високу вартість і в той же час резуль&
тати його можуть бути не надто задовільні. Та&
ким чином, для того, щоб запобігти виникнен&
ню ризикованих моментів та поліпшити ефек&
тивність господарської діяльності, необхідно
створити всеосяжну і обов'язкову систему стан&
дартів для контролю підприємства.

Користь від встановлення стандартів конт&
ролю в підприємстві очевидна. З одного боку, це

забезпечить регулюючі органи системою ета&
лонів для контролю та оцінки. Стандарти будуть
регулювати основні елементи системи управлі&
ння та включати два ключових фактори: конт&
рольні змінні і стандарти управління. Критичні
контрольні змінні необхідні сторонам, як інфор&
мація про досягнення важливих нормативних
показників на яких потрібно зосередитися.
Стандарти контролю в той же час будуть забез&
печувати кількісну основу для аналізу та оцін&
ки. З іншого боку, це також дозволить здійсню&
вати контроль діяльності підприємства відпові&
дно до принципу законності. Якщо підприємство
буде реалізувати ці стандарти ефективно, вони
також виступатимуть в якості свого роду суро&
гатного механізму зовнішнього контролю.

Корпоративне управління є найвищим
рівнем управлінського контролю в підпри&
ємстві. Створення та впровадження стандартів
з управлінського контролю в підприємстві до&
поможе поліпшити структуру корпоративного
управління. При цьому метою управлінського
контролю як складової корпоративного управ&
ління є вирішення питань стосовно прав та обо&
в'язків суб'єкта господарювання, його співро&
бітників, контроль та стимулювання заінтере&
сованих сторін. На різних рівнях управлінсько&
го контролю ці механізми в основному відоб&
ражені в таких аспектах: контроль стратегіч&
ного управління (засновницьких документів,
організаційної структури та системи корпора&
тивного управління); контроль стратегічного
планування, бюджетів в системі бюджетного
контролю; контроль оцінки діяльності системи
управління; контроль стимулювання управлін&
ня акціонерами підприємства, наприклад, шля&
хом виплати додаткової заробітної плати,
премій тощо.

Таблиця 1. Способи контролю власників за діяльністю менеджерів

№ Спосіб контролю Проблеми контролю
1 Діяльність ради 

директорів (наглядової 
ради) 

по-перше, можливість конфлікту інтересів усередині ради директорів, по-
друге, неповнота інформації про рішення менеджерів та їх наслідки 

2 Рішення загальних зборів 
акціонерів 

загальні збори акціонерів можуть регулярно заслуховувати звіти управлінців 
і виносити рішення про їх заміну. Однак цей спосіб мало ефективний при 
великій кількості акціонерів і нерегулярному скликанні зборів 

3 Загроза банкрутства 
підприємства 

може спричинити примусову зміну керівництва

4 Загроза злиття або 
поглинання 

скорочення прибутку через несумлінне або недостатньо ефективне 
управління підприємством веде до зниження вартості його акцій, що 
полегшує їх скупку іншим підприємствами 

5 Конкуренція на робочому 
місці 

створення конкуренції на робочому місці управлінського персоналу 
передбачає наявність певних пунктів в контракті, згідно з яким розмір 
грошової винагороди встановлюється залежно від відповідності результатів 
його роботи з результатами роботи керівників інших підрозділів 

6 Грошові заохочення 
управлінців 

грошові заохочення управлінців можливі у вигляді грошових виплат за 
досягнення менеджером поставлених власником цілей 

7 Репутація менеджера рішення та поведінка менеджера прямо впливає на формування його 
репутації. У випадку негативного розвитку подій знижує його позицію на 
ринку керівників та можливості отримання гарної посади в іншому 
підприємстві 
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Отже, для забезпечення єдності позицій із
встановлення та порядку досягнення місії
підприємства радою директорів, акціонерами
та його керівниками, для проведення перманен&
тного контролю за ефективністю та результа&
тивністю діяльності вищого керівництва та опе&
раційною діяльністю, необхідною є розробка
науково обгрунтованих стандартів контролю.

Пояснює попит управління на стандарти
контролю в підприємстві теорія принципала&
агента, яка описує встановлення агентських
взаємовідносин між принципалом (власником)
та агентом (менеджером). Відмежування влас&
ників від поточного контролю в підприємствах
породжує конфлікт інтересів між ними і керую&
чими, бо мета власника — максимізація прибут&
ку, а мета управлінця — спокійне існування; про&
фесійний інтерес, престиж, розкіш та витрати на
особисті інтереси. Відмежування власності від
контролю зумовлює виникнення проблеми, яка
вказує на те, як насправді відбувається поділ
власності на декілька компонентів: між власни&
ками, реалізованим за допомогою купівлі&про&
дажу акцій та отриманням дивідендів, а також
розпорядженнями, які видаються в ході поточ&
ної діяльності підприємства. Причому за влас&
ником підприємства залишається функція воло&
діння, а за управлінцями (особливо вищого
рівня) — функція розпорядження.

Конфлікт інтересів власників і менеджерів
може виникати та поглиблюватися внаслідок
асиметрії інформації. Оскільки керівники зна&
ходяться ближче до господарської діяльності
підприємства, то вони володіють більшою
інформацією щодо стану його справ. Пробле&
ма опортуністичної (з погляду власників) по&
ведінки управлінців вирішується шляхом кон&
тролю над діяльністю менеджерів. Існує кілька
перевірених практикою способів (табл. 1) кон&
тролю і стимулювання такої поведінки менед&
жерів, які б задовольняли інтереси власників.
Проте жоден із способів не є панацеєю.

Отже, підприємство є складною економіч&
ною системою з великою кількістю цілей, що
можуть породжувати конфлікти всередині су&
б'єкта господарювання, а система управлінсь&
кого контролю має запобігати їх виникненню
або допомагати їх вирішенню.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Хоча багато підприємств і встановили фор&
мальні системи внутрішнього контролю відпов&
ідно до вимог чинних нормативно&правових
актів, більшість з них залишаються спрямовани&
ми тільки на підтвердження достовірності та

надійності бухгалтерської інформації. Необхі&
дно, забезпечити стандартизовану структуру
управлінського контролю і створити механізм,
який здатний контролювати діяльність з управ&
ління та утворювати органічну систему для ро&
боти підприємства. А це можливо за умови впро&
вадження стандартів управлінського контролю,
що в свою чергу можуть задовольнити і нагальні
потреби системи управління підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах функціонування під&

приємств особливо важливе значення набуває
оцінка ефективності системи управління під&
приємством вцілому та системи управління інно&
ваційним потенціалом, зокрема. Варто зазначити,
що серед показників, які використовуються в Ук&
раїні для оцінки ефективності менеджменту інно&
ваційного потенціалу підприємства, відсутні такі,
що в повній мірі характеризують ефективність (ре&
зультативність) управління зазначеного потенці&
алу, що визначається складністю.

Оцінка ефективності управління інноваційним
потенціалом підприємства набуває особливо важ&
ливого значення, оскільки дає змогу встановити
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У статті розглядається показник ринкової вартості як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління
інноваційним потенціалом підприємства.

Обгрунтовано методику оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом, яка грунтується на поло6
женнях, що витікає з особливостей функціонування системи менеджменту інноваційного потенціалу. Встановлено,
що ефективність управління інноваційним потенціалом підприємства повинна визначатися показником, який, з од6
ного боку, відображав би стабільність діяльності суб'єкта господарювання за рахунок інноваційності, а з іншого
боку, був би слідством ефективності управління. Визначено, що найбільш чутливою до управління інноваційним по6
тенціалом промислового підприємства є фінансовий індикатор — ринкова вартість підприємства, що розкривається
через формування оптимальних пропорцій у системі. Запропоновано рівень ефекту від управління інноваційним
потенціалом оцінювати на основі зіставлення значень темпів приросту ринкової вартості підприємств та інтеграль6
ного показника інноваційного потенціалу підприємства.

Market cost parameter as financial indicator of the efficiency assessment of innovative enterprise capacity
management has been presented in this article.

The methodology of the efficiency assessment of innovative capacity management that grounds on concepts that
derive from performance features of innovative capacity management system has been justified. It has been established
that the efficiency assessment of enterprise innovative capacity management has to be defined by the criterion that shows
steadiness of business activity at the expense of innovativeness on the one hand, and is the result of management efficiency
on the other. It has been defined, that financial indicator r — market value is most sensitive to the enterprise innovative
capacity management, that expends through forming of appropriate proportions of the system It has been suggested that
the effect level from the enterprise innovative capacity management has to be evaluated on the basis of the rate of increment
amounts of the enterprise market value and integrated index of the enterprise innovative capacity.
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на скільки управління зазначеним потенціалом
відповідає рівню досягнення встановленої мети.

Система управління демонструє високу ефек&
тивність не лише тоді, коли менеджери підпри&
ємств, які приймають управлінські рішення та вста&
новлюють форми контролю, і працівники, які бе&
руть на себе відповідальність за виконання рішень,
діють злагоджено, але й тоді, коли між рівнями
управління (інституційним, управлінським та опе&
раційним) налагоджений зрозумілий і чіткий ал&
горитм взаємовідносин. Відсутність такого меха&
нізму між рівнями управління знижує управлінсь&
ку ефективність інноваційного потенціалу.

В умовах глобалізації та підвищення конкурен&
тоздатності, значна частка створюваної підприєм&
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ством вартості генерується інноваційним потенці&
алом, а отже, варто усвідомити, що неефективність
системи управління призводить до автоматичного
зниження зазначеного потенціалу підприємства
генерувати додану вартість. Тобто підвищення
ефективності системи управління інноваційним
потенціалом підприємства є важливим інструмен&
том зростання капіталізації підприємства.

На теперішній час серед економістів, менед&
жерів відсутня єдина точка зору щодо визначен&
ня фінансового індикатора оцінки ефективності
системи управління інноваційним потенціалом
підприємства.

Відсутність зазначеного фінансового індика&
тора зазначеної оцінки, яка б відзначалась доступ&
ністю в застосуванні і всеохоплюваністю процесів
управління, не сприяє виявленню резервів іннова&
ційного потенціалу та передбаченню заздалегідь
змін впливу зовнішнього середовища на їх функ&
ціонування. Тому обрання фінансового індикато&
ра (певних критеріїв) оцінки ефективності іннова&
ційного потенціалу управління є однією з найваж&
ливіших проблем щодо досягнення конкурентоз&
датного функціонування промислових підпри&
ємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Над вирішенням проблем оцінки ефективності
управління інноваційним потенціалом промисло&
вого підприємства працюють такі вітчизняні та
закордонні вчені, як: Яковлева Н., Вовчок С., Со&
болєва Т., Причепа І. та інші. Проте спеціальних
досліджень з визначення саме фінансового інди&
катора оцінки ефективності управління іннова&
ційним потенціалом підприємства вцілому не при&
ділено достатньо уваги. Не в повному обсязі ви&
світлені питання показника оцінювання економі&
чного ефекту від реалізації відповідних управлі&
нських дій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є визначення та дослід&

ження фінансового індикатору оцінки ефектив&
ності управління інноваційним потенціалом про&
мислового підприємства, що дозволить об'єктивно
досліджувати поставлені та впроваджені цілі, за&
дачі, принципи, функції, методи та прийоми менед&
жменту зазначеного потенціалу, розробляти нові
напрями інноваційної діяльності та формувати
ефективну стратегію інноваційного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Багато вітчизняних вчених висувають думку,
що оцінити економічну ефективність взагалі уп&

равління на підприємстві можна тільки на основі
якого&небудь критерію або фінансового показни&
ка. Так, одні науковці вважають прибуток узагаль&
нюючим показником результатів діяльності
суб'єктів господарювання та системи управління
вцілому. Прихильники такого напряму наголошу&
ють на тому, що якщо головною метою діяльності
промислового комерційного підприємства є при&
буток, то за рівнем цього фінансового показника,
по тенденції збільшення або зниження прибутку
можна дати оцінку ефективності менеджменту
підприємства. Для багатьох промислових підпри&
ємств забезпечення прибутковості це основне зав&
дання, що ставить перед собою вище керівництво
підприємства. Іноді як цільовий показник вибира&
ють абсолютний показник прибутку, але найчаст&
іше використовують відносні фінансові показни&
ки такі, як доход на одну акцію, прибуток на інве&
стований капітал чи прибуток на акціонерний ка&
пітал. Фінансові цільові показники розраховують,
зазвичай, на основі результатів попередньої діяль&
ності й у зіставленні з показниками інших подібних
промислових підприємств. Дійсно, важко перео&
цінити значення прибутку в загальній системі
фінансових інструментів управління підприєм&
ством, однак такий підхід містить деякі негативні
моменти, які доводять недосконалість його засто&
сування, а саме:

по&перше, прибуток, виражаючись у грошово&
му еквіваленті, не завжди відображає сутність до&
сягнутих результатів і якість роботи менеджмен&
ту, особливо це суттєво помітно в період інфляції;

по&друге, на практиці показниками прибутку
менеджери можуть досить легко і просто маніпу&
лювати з метою одержання недостовірних резуль&
татів (використання різних методів амортизацій&
ного обліку, оцінки запасів, переоцінка необорот&
них активів підприємства та інше);

по&третє, складно порівнювати між собою за
показником прибутку різні промислові підприєм&
ства, адже кількісна величина прибутку їх може
значно відрізнятися при однаково ефективній ро&
боті.

Власне кажучи, показник прибутку органічно
не може використовуватися як об'єктивний фінан&
совий критерій ефективності діяльності та розвит&
ку в частині оцінки менеджменту інноваційного
потенціалу підприємства.

Враховуючи вищезазначені слабкі місця при&
бутку, часто показники рентабельності характе&
ризують ефективність роботи підприємства вціло&
му, прибутковість різних напрямків діяльності,
окупність витрат та досконалість менеджменту.
Вони найбільш повно, ніж прибуток характеризу&
ють кінцеві результати господарювання, тому що
їх величина показує співвідношення ефекту з на&
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явними або використаними ресурсами. Показни&
ки рентабельності використовуються не тільки для
оцінки діяльності підприємства, але й як інстру&
мент в фінансовій політиці і ціноутворення [1].
Однак зазначенні показники "в чистому вигляді"
не здатні відображати якість керування, тому що
вони не відповідають вимозі системності.

Автором [2] для оцінювання результатів управ&
ління наявним інноваційним потенціалом запропо&
новано наступний перелік показників: частка нової
продукції, або такої, що зазнала суттєвих техно&
логічних змін у загальному обсязі продажів; част&
ка нової експортної продукції в загальному обсязі
продажів; частка продукції, вдосконаленої протя&
гом трьох останніх років у загальному обсязі про&
дажів; частка інноваційної продукції, виробленої на
основі діючих ліцензійних договорів в загальному
обсязі продажів; питома вага сертифікованої про&
дукції в загальному обсязі продажів; частка впро&
ваджених нових та суттєво вдосконалених техно&
логічних процесів в загальній їх кількості. Вважає&
мо, що вищезазначені показники надають мож&
ливість оцінити не результати управління інновац&
ійним потенціалом, а інноваційним процесом.

 На наш погляд, при формуванні фінансових
критеріїв оцінювання системи управління іннова&
ційним потенціалом необхідно грунтуватися на
положеннях, що витікають з особливостей функ&
ціонування системи менеджменту вивчаємого по&
тенціалу (детально та обгрунтовано розглянуті в
попередніх дослідженнях автора) [3; 4]:

— система управління інноваційним потенціа&
лом підприємства є складною динамічною систе&
мою, яка функціонує в умовах зовнішнього сере&
довища;

— будь&яке підприємство повинно бути об'єк&
том зацікавленості інвесторів;

— основним показником успішності функціо&
нування підприємства у ринковій економіці є по&
казник його ринкової вартості, який віддзеркалює
цінність даного підприємства для потенційного
інвестора.

Отже, з погляду методологічних позицій виз&
начення ефективності менеджменту інноваційним
потенціалом як складної багатогранної категорії,
на нашу думку, повинно зводиться до оцінки
якості та ролі управління в забезпечені підтримки
конкурентних переваг та сталого функціонуван&
ня підприємства, яке повинно забезпечуватися
підвищенням ефективності механізмів формуван&
ня, реалізації та накопичення відповідного потен&
ціалу. При цьому під якістю менеджменту іннова&
ційного потенціалу підприємства важливо розум&
іти сукупність характеристик, які стосуються здат&
ності системи управління визначати реальні цілі й
ефективно досягати при найменших витратах.

Якщо комерційне підприємство хоче не тільки
вижити, але й досягти успіху за рахунок інновац&
ійного вектору діяльності в ринкових умовах фун&
кціонування, то її системи оцінки управління інно&
ваційним потенціалом підприємства повинні буду&
ватися виходячи зі стратегічних завдань і можли&
востей. Вважаємо, що стратегію управління інно&
ваційним потенціалом підприємства потрібно фор&
мувати на основі мети функціонування підприєм&
ства, оцінивши всі наявні можливості й ресурси,
що є важливим складником ефективного функці&
онування промислових підприємств. Адже фор&
мування стратегії перспективного розвитку
підприємства неможливе без достатнього забез&
печення всіма видами ресурсів, а також прийнят&
тя правильних управлінських рішень.

Цілі управління інноваційним потенціалом
підприємства доцільно сформулювати як "забез&
печення ефективного динамічного інноваційного
розвитку підприємства, яке відображається в
підвищенні його ринкової вартості, за будь&яких
змін зовнішнього середовища", а відповідно і за&
дачі повинні формулюватися з урахуванням зміни
базових параметрів інноваційного потенціалу.

Задачі управління інноваційним потенціалом
підприємства повинні визначатися наступним чи&
ном:

1. Обгрунтування доцільності і необхідності
формування, реалізації та накопичення інновац&
ійного потенціалу шляхом виявлення існуючого
або потенційного попиту.

2. Оптимізація і збалансованість структури
формування інноваційного потенціалу підприєм&
ства, максимально використовуючи позитивні
можливості, які складаються в внутрішньому та
зовнішньому середовищах.

3. Оптимізація рівня інноваційних ризиків, які
варіюються в залежності від достатності, ефектив&
ності методів мінімізації інноваційними ризиками
та оцінки рівня ефективності використання відпо&
відного потенціалу підприємства.

4. Постійна підтримка організаційно&економ&
ічного механізму формування, реалізації та нако&
пичення інноваційного потенціалу підприємства,
який буде відповідати стратегічним цілям підприє&
мства.

Вважаємо, що саме такі задачі доцільно сфор&
мулювати, адже саме ці параметри підлягають
цілеспрямованому впливу через їх дослідження,
планування, координацію, коригуванні та контро&
лювання в процесі управління.

Слід наголосити, що ефективність управління
інноваційним потенціалом підприємства визна&
чається комплексним підходом до постановки і
вирішення вищезазначених завдань. Для цього
необхідно знайти такий фінансовий індикатор,
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який, з одного боку, відображав би стабільність
діяльності суб'єкта господарювання за рахунок
інноваційності, а з іншого боку, були б слідством
ефективності управління.

З огляду на вищезазначене, на наш погляд,
найбільш чутливим до механізму формування, ре&
алізації та накопиченню інноваційного потенціа&
лу промислового підприємства, що віддзеркалює
менеджмент відповідного потенціалу, є ринкова
вартість підприємства.

При визначенні ринкової вартості застосо&
вується доволі різноманітні методи оцінки. Сучас&
на концепція управління вартістю підприємства і
методи її оцінювання зорієнтовані на визначення
та управління ринковою вартістю суб'єкта госпо&
дарювання. При цьому методи і моделі визначен&
ня ринкової вартості підприємства розроблялись
багатьма вченими, серед яких слід виділити Дж.
Ольсона, А. Дамодарана, П. Константині та інші.
Традиційно всі існуючі методи визначення вар&
тості бізнесу зосереджені в трьох основних гру&
пах підходів: дохідного, витратного, порівняльно&
го [5; 6].

Слід зазначити, що кожній моделі та кожно&
му методу властиві певні переваги та недоліки, які
вже обгрунтовані та доведені багатьма економі&
стами.

До методів витратного підходу до оцінки вар&
тості бізнесу підприємства віднесені такі, що по&
єднують бухгалтерську оцінку активів підприєм&
ства з аналізом інших об'єктів — фундаменталь&
них показників діяльності підприємства (метод
розрахунку фундаментальних показників) або
його грошових потоків (метод економічної дода&
ної вартості (EVA); метод, що базується на моделі
EBO; метод, що базується на моделі EBO з ураху&
ванням модифікації та метод надлишкових при&
бутків) [5; 6].

Метод розрахунку фундаментальних показ&
ників наближає оцінку вартості бізнесу підприєм&
ства до системи управління підприємством і доз&
воляє дещо інакше поглянути на перспективи роз&
витку підприємства. Як фундаментальні показни&
ки А. Дамодаран рекомендує використовувати
рентабельність вкладеного капіталу та коефіцієнт
реінвестування [7]. Темп зростання прибутку в
моделі А. Дамодарана зумовлений фундаменталь&
ними показниками підприємства: рентабельністю
активів та політикою підприємства у галузі реін&
вестування. Модель А. Дамодарана є простою та
зрозумілою з позиції здорового смислу. Вона доз&
воляє наблизити методи прогнозування грошових
потоків до умов реальної діяльності підприємства
[7].

Отже, з огляду на зазначене вище, можна на&
полягати на тому, що модель А. Дамодарана може

знайти застосування в дослідженні ринкової вар&
тості підприємств як ключового фінансового інди&
катора оцінки ефективності менеджменту іннова&
ційного потенціалу.

Слід зазначити, що результатами оцінки при
визначення економічного ефекту від управління
інноваційним потенціалом підприємства повинні
виступати показники відносного приросту, а саме:
темпи зростання результатів оцінювання ринко&
вої вартості підприємства та інноваційного потен&
ціалу підприємства. В такій аргументації виходи&
мо з того, що для власника ринкова вартість
підприємства як ключовий фінансовий індикатор
і рівень інноваційного потенціалу є об'єктивними
та взаємопов'язаними формами реалізації його
інвестованих коштів в інноваційний сектор.

Отже, на наш погляд, найбільш чутливими до
системи управління інноваційним потенціалом є
показник ринкової вартості підприємства, що роз&
кривається через формування оптимальних про&
порцій у системі. Така оцінка ефективності систе&
ми управління інноваційним потенціалом підприє&
мства є важливою ознакою, коли пріоритетом ста&
ють саме якісні напрями розвитку підприємства за
інноваційною моделлю.

Метою проведення оцінки ефекту від за&
значеного управління є визначення та зіставлен&
ня темпів зростання ринкової вартості під&
приємств та інтегрального показника інновацій&
ного потенціалу [8] до й після впровадження зап&
ропонованої комплексної системи управління
інноваційним потенціалом підприємства.

Розглянемо можливі варіанти отриманих ре&
зультатів по запропонованій методиці та надамо
характеристику (обгрунтуємо результати) кожно&
му з них в таблиці 1.

Як видно (табл. 1), з наведених характерис&
тик (обгрунтування результатів) чотири варіан&
ти оцінки темпів зростання ринкової вартості
підприємств та інтегрального показника іннова&
ційного потенціалу після впровадження вдоско&
наленої методики управління, відрізняються як
певними перевагами, так і недоліками, які потре&
бують регулювання, пояснення та обгрунтуван&
ня.

Отже, на наше переконання, оцінити економі&
чний ефект від реалізації відповідних управлінсь&
ких дій, які грунтуються на комплексному підході,
базових принципах, функціях, методах управлін&
ня, факторах, що впливають на роботу системи
менеджменту та запропонованих цілях та задачах
щодо інноваційного потенціалу можна за допомо&
гою зіставлення темпів зростання результатів оц&
інювання ринкової вартості підприємства та інтег&
рального показника інноваційного потенціалу
підприємства.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підсумовуючи результати дослідження,
слід зазначити, що найбільш чутливим до ме&
ханізму управління інноваційним потенціа&
лом промислового підприємства є показник
ринкової вартості підприємства як фінансо&
вий індикатор, який, з одного боку, відобра&
жає сталість діяльності та розвитку суб'єкта
господарювання за рахунок інноваційності,
а з іншого боку, виступає наслідком ефек&
тивності управління. Критеріями оцінки
ефекту від управління інноваційним потен&
ціалом повинні виступати темпи зростання
результатів інтегрального оцінювання інно&
ваційного потенціалу підприємства та рин&
кової вартості підприємства. Впровадження
вищезапропонованих положень і практич&
них рекомендацій в діяльності вітчизняних
підприємств сприятиме сталому інновацій&
но&орієнтованому розвитку.
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Приріст 
ринкової 
вартості 

підприємства 

Приріст 
показника 
оцінки ІПП 

(Sinn) 

Обгрунтування результатів 
(характеристики) 

+ + 
Ідеальний варіант реалізації обраної 
стратегії, при якому успіх досягається з 
найменшою втратою часу. 

_ _ 

Незадовільне впровадження системи 
управління інноваційним потенціалом, при 
якій існує тенденція до вичерпування 
інноваційного потенціалу підприємства та 
скорочення можливості його нарощування. 

+ _ 

Обраний варіант стратегії призвів до
вичерпування інноваційного потенціалу 
підприємства, але існує можливість його 
нарощування. 

_ + 

Обраний варіант стратегії залежить від 
факторів довгострокового порядку, що 
визначає максимальне нарощення 
інноваційного потенціалу в даний період 
часу та скорочення можливостей його 
нарощення. 

Таблиця 1. Варіанти оцінки темпів зростання
ринкової вартості підприємств та інтегрального

показника інноваційного потенціалу



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2015

73

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для України характерним є висока енер&

гоємність та обтяжуюча залежність економіки від
використання значних об'ємів традиційного орган&
ічного палива. Щорічне споживання викопних па&
ливо&енергетичних ресурсів становить близько 210
млн т у.п. Дана ситуація провокує енергодифі&
цитність та енергетичну залежність від зовнішніх
постачальників, так як країна самостійно забезпе&
чує свої потреби в енергоносіях лише на полови&
ну, решту імпортує. Імпорт значної кількості енер&
гоносіїв органічного походження за цінами набли&
женими до світових, складна екологічна ситуація
в країні, яка переважно обумовлена шкідливими
викидами традиційної енергетики, що працює за
рахунок спалювання викопного палива, а також
прогнозована вичерпність в недалекому майбут&
ньому запасів всіх видів традиційних енергетичних
ресурсів ускладнюють енергетичну ситуацію в
країні. В контексті забезпечення подальшого
ефективного розвитку національної економіки та

УДК 65826:338.43:577.23

Л. В. Харчук,
аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ДОСЯГНЕННЯ

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

L. Kharchuk,
graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir
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У статті розкрито об'єктивні передумови розвитку біоенергетичного сектору для формування енергетичної без6
пеки як важливого фактору забезпечення національної безпеки держави. Визначено, що територіальний потенціал
біомаси залежить від особливостей регіонального ведення господарської діяльності та географічного розміщення
території. Проведено оцінку сумарного біоенергетичного потенціалу в розрізі областей України. Проаналізовано
біоенергетичний потенціал України з позиції можливості ресурсозбереження, виробництва та підвищення енергое6
фективності областей України. Визначено потенційні можливості заміни традиційних паливно6енергетичних ресурсів
за рахунок біоенергетичного потенціалу. Встановлено, що за рахунок енергетичного використання сільськогоспо6
дарських та лісогосподарських відходів у 2014 році, можливе було заміщення традиційних паливо6енергетичних ре6
сурсів в Україні на 25,6%.

In the article the objective conditions of the bioenergy sector to create energy security as an important factor of
national security. Determined that the territorial potential of biomass depends on the characteristics of regional business
activities and geographic distribution territory. The estimation of total bioenergy potential in terms of areas of Ukraine,
analyzed and determined that bioenergy potential opportunities from a position of Ukraine resource conservation, energy
efficiency and the production regions of Ukraine. Determined the potential replacement of traditional energy resources
through bioenergy potential. It was established that due to the energy use of agricultural and forestry waste in 2014, was
the possible replacement of traditional fuel and energy resources in Ukraine by 25.6%.
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Keywords: bioenergy potential, agriculture, energy, energy security, government regulation.

вирішення завдання зниження енергетичної за&
лежності України від імпортованих енергоносіїв
набуває особливого значення ефективність вико&
ристання потенціалу нетрадиційних та відновлю&
вальних джерел енергії на регіональному рівні.

Одним з напрямів інновацій в енергетичній га&
лузі є біоенергетика (отримання енергії з біома&
си), яка визнана як пріоритетний напрям вироб&
ництва енергії з відновлюваних джерел в світі. В
Європейському Союзі енергія з біомаси становить
майже 70% від усієї енергії з відновлюваних дже&
рел. З сільськогосподарських та лісогосподарсь&
ких відходів в ЄС виробляється близько 15% спо&
житої теплової енергії, майже 4% спожитої елек&
троенергії, і більше 4% моторних палив вже сьо&
годні [1, с. 4]. Європейський Союз виступив з ініціа&
тивою прискорення розвитку НВДЕ та прийняв
низку обов'язкових до виконання рішень з цього
питання. Однією з цілей в даному напрямі є под&
воєння до 2020 року показників виробництва та
споживання відновлювальної енергетики в цілому,
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і біоенергетики зокрема. Час&
тка нетрадиційних відновлю&
ваних джерел енергії в енер&
гетичному балансі України
становить лише 7,2% [5]. Про&
те, зважаючи на євроінтегра&
ційний напрямок розвитку
економіки України та негайну
потребу у зміцненні енерге&
тичної безпеки, формування
біоенергетичного сектору є
обгрунтованою необхідністю.

Україна володіє значним
біоенергетичним потенціа&
лом, який коливається в ме&
жах 27—37 млн т у.п. на рік,
що становить 13—18% спожи&
вання первинних видів палива
в країні. Біомаса є недорогим
та легкодоступним місцевим
паливом, яке можна ефектив&
но залучити до виробництва
теплової та електричної
енергії. Вартість біомаси як
палива у перерахунку на оди&
ницю енергії (ГДж) суттєво
менше вартості природного
газу [7]. За рахунок біоенер&
гетичних ресурсів можлива
заміна викопного палива за
такими напрямками: вироб&
ництво тепла, транспортного
палива, виробництво електроенергії. Окрім вирі&
шення енергетичних проблем, використання біо&
маси може сприяти покращенню екологічної си&
туації в країні. Біомаса являється  СО

2
 — нейтраль&

ним паливом, використання якого не підсилює пар&
никовий ефект і не спричиняє

Оцінка потенційно можливої кількості біомаси
на території України з позиції можливостей засто&
сування її в енергетичних цілях є проблемою вирі&
шення не лише економічної стабільності країни сьо&
годні, а й пошуку альтернатив та можливостей ди&
версифікації традиційних енергоносіїв у майбутнь&
ому. Визначення перспектив Дослідження перспек&
тив напрямків використання біоенергетичних дже&
рел енергії та оцінка їх майбутніх ролей в енерго&
комплексах регіонів України дасть змогу визначи&
ти перевагу у забезпеченні зазначеними ресурсами
по областях, а також ідентифікувати найбільш при&
вабливі зони щодо розвитку біоенергетики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку біоенергетичного сектору в Ук&
раїні з року в рік привертає увагу все більшого кола
науковців, серед яких слід відмітити Г.М. Калетніка,
В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, О.В. Крисального,
М.Я. Дем'яненка, С.М. Квашу та інш. Серед інозем&
них науковців грунтовно розглянута дана проблема&
тика А.А. Соловйовим, С.И. Зайцевим, Н.А. Рустамо&

вим, J. Twidell, T. Weir, J. A. Stasiek, Т.B. Johansson,
D.O. Hall, H. Kelly, A. K. Reddy та іншими.

Чільну увагу таким аспектам біоенергетики, як
територіальна оцінка біоенергетичного потенціа&
лу у своїх наукових доробках приділяли вітчизняні
науковці такі, як В.О. Дубровін, О.Г. Макарчук, Т.
І. Пономаренко, М.Д. Руденко, О.О. Митченко,
П.Т. Саблук, Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, Б.Ю.
Матвєєв, Б.С. Федорченко, П.С. Мельничук, Д.І.
Нікітчин та інші. Проте, незважаючи на багаточи&
сельність наукових праць, щодо можливостей ви&
користання біоенергетичного потенціалу, на сьо&
годнішній день залишається недостатньо дослід&
женим регіональні перспективи заміщення тради&
ційних паливно&енергетичних ресурсів за рахунок
використання біомаси як енергетичного ресурсу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі викладеного можна сформулювати

завдання дослідження, яке полягає в визначені
регіонального забезпечення біоенергетичним по&
тенціалом та дослідженні можливості потенційної
заміни традиційних паливо&енергетичних ресурсів
в регіональному розрізі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ресурсом для біоенергетики є біомаса, основу
якої можна вважати: відходи сільського господар&

Таблиця 1. Біоенергетичний потенціал відходів сільського
та лісового господарства України, 2014 рік

Джерело: розраховано автором на основі даних [6].

Примітка: *включаючи відходи ріпаку (ярого та озимого), кукурудзи на зерно, сої та
соняшнику

Область 

Відходи 
зернових 
культур, 
тис.т у.п. 

Відходи 
технічних 
культур*, 
тис.т у.п. 

Відходи 
тваринництва, 
тис.т у.п. 

Деревинні 
відходи, 
тис.т у.п. 

Сукупний 
біоенерге-
тичний 

потенціал 
відходів, 
тис.т у.п. 

Вінницька 258,2 2558,4 242,9 15,6 2702,7 
Волинська 52,9 244,3 109,3 24,6 184,9
Дніпропетровська 169,2 1591,0 184,5 1,4 929,1
Донецька 120,5 978,7 161,7 1,0 366,7
Житомирська 97,3 1168,5 99,7 69,0 1292,9
Закарпатська 17,5 122,9 83,7 31,3 196,4
Запорізька 123,3 927,3 94,4 0,6 130,7
Івано-Франківська 39,8 346,5 102,5 26,0 355,8
Київська 171,4 1868,1 229,2 32,5 2053,3
Кіровоградська 176,9 2488,6 80,4 4,5 1834,3 
Луганська 62,5 717,9 70,9 3,1 316,3
Львівська 72,5 467,3 136,6 28,8 434,1
Миколаївська 146,1 1135,1 74,1 0,8 499,2
Одеська 187,5 1263,0 130,2 2,1 546,0 
Полтавська 245,9 2867,6 125,8 10,0 3380,1
Рівненська 62,4 452,0 109,1 33,9 506,3
Сумська 201,0 2109,2 81,8 22,6 2672,7
Тернопільська 135,2 989,4 106,1 6,1 1188,1 
Харківська 227,8 2151,6 136,1 9,8 1606,8
Херсонська 110,0 705,4 111,1 2,8 224,5
Хмельницька 167,7 1714,0 153,8 14,0 1727,4
Черкаська 188,7 2079,6 226,4 15,0 2286,8 
Чернівецька 34,2 387,6 62,9 21,2 399,7
Чернігівська 188,3 1958,5 98,2 34,7 2661,9
Всього 3256,8 31292,4 3012,9 418,0 28496,8
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Область 
Біоенергетичний 
потенціал відходів 
в цілому, тис.т.у.п 

Спожито 
природного газу 
та вугілля всього, 

тис.т.у.п. 

Потенційно 
можлива 
заміна у % 

Вінницька 2702,7 3483,0 77,6 

Волинська 184,9 744,6 24,8 

Дніпропетровська 929,1 13916,5 6,7 

Донецька 366,7 28762,0 1,3 

Житомирська 1292,9 1023,2 126,4 

Закарпатська 196,4 753,0 26,1 

Запорізька 130,7 5600,4 2,3 

Івано-Франківська 355,8 5521,6 6,4 

Київська 2053,3 4528,0 45,3 

Кіровоградська 1834,3 851,6 215,4 

Луганська 316,3 9232,3 3,4 

Львівська 434,1 3680,3 11,8 

Миколаївська 499,2 1561,1 32,0 

Одеська 546,0 3059,4 17,8 

Полтавська 3380,1 3437,4 98,3 

Рівненська 506,3 1381,6 36,6 

Сумська 2672,7 1475,0 181,2 

Тернопільська 1188,1 910,4 130,5 

Харківська 1606,8 6627,5 24,2 

Херсонська 224,5 654,5 34,3 

Хмельницька 1727,4 1311,7 131,7 

Черкаська 2286,8 3372,6 67,8 

Чернівецька 399,7 571,1 70,0 

Чернігівська 2661,9 1448,2 183,8 

Всього 28496,8 111113,3 25,6 

Таблиця 2. Потенційна можливість заміни традиційних
паливоVенергетичних ресурсів за рахунок

біоенергетичного потенціалу України, 2014 рік

Джерело: розраховано автором на основі даних [6].

ства, залишки сільськогосподарських рослин,
відходи тваринництва (гній), відходи лісівництва
та лісопереробки. Біомаса може бути використа&
на для опалення в невеликих та масштабних об&
'ємах в комунальному господарстві та промисло&
вості, а також може використовуватись для вироб&
ництва електроенергії. Однією з найбільш вагомих
можливостей застосування біомаси являється за&
міна природного газу, нафти та вугілля.

Оцінка біоенергетичного потенціалу території
дає можливість не лише визначити перевагу у забез&
печеності зазначеними ресурсами по областях але й
ідентифікувати зони найбільшої зацікавленості у
розвитку тих чи інших напрямів біоенергетики.

Можливість використання рослин&
них залишків для отримання енергії за&
лежить від посівних площ та характеру
культур, деревинних — від кількості за&
лишків, тваринницьких — від виду тварин
та способу утримання. Відповідно мето&
дикам [2, с. 25; 4], було проведено сумар&
на оцінка біоенергетичного потенціалу у
розрізі областей України (табл. 1).

Дані таблиці 1 свідчать, що кожна з
адміністративних областей України во&
лодіє достатнім потенціалом біомаси для
енергетичного використання, однак існує
певна регіональна асиметрія. Слід зазна&
чити, що на відміну від інших джерел
відновлюваної енергії, обсяги та енерге&
тичний потенціал біомаси залежать від
ряду факторів, в першу чергу від геогра&
фічних особливостей розташування та
результатів господарської діяльності те&
риторії. Найбільший біоенергетичний по&
тенціал зосереджений в Полтавській,
Кіровоградській, Вінницькій, Київській,
Сумській, Харківській, Чернігівській об&
ластях. Особливістю даних областей є
розташування у західній та південній Ук&
раїні, де кліматичні умови є досить спри&
ятливими для інтенсивного ведення
сільськогосподарської діяльності та, як
наслідок, утворення досить великих
об'ємів біомаси придатної для енергетич&
ного використання.

Середній біоенергетичний потенціал
зосереджений в Донецькій, Дніпропет&
ровській, Миколаївській, Одеській та
Житомирській областях, які характери&
зуються високою сільськогосподарською
освоєністю та розораністю земель. Через
те, що Житомирська область відноситься
до зони Полісся та займає одне з про&
відних місць в Україні по заготівлі лісо&
вих ресурсів, на даній території зосеред&
жений найбільший в країні потенціал біо&
маси відходів лісової та деревообробної
промисловості. Незначним біоенергетич&
ним потенціалом відзначається решта об&
ластей.

У 2014 році Україною було спожито природ&
ного газу та вугілля в розмірі 111,1 млн т у. п., пе&
реважна частина якого імпортувалася. Найбільши&
ми споживачами паливо&енергетичних ресурсів
були промислово розвинені регіони. Як свідчить
дослідження, Україна володіє високим біоенерге&
тичним потенціалом, за рахунок якого у 2014 році
можливо було замінити близько 28,5 млн т у.п.
природного газу та вугілля, що становило б 25,6 %
від загального споживання даних ресурсів в країні
(табл. 2).

Як свідчить дослідження, найбільш перспек&
тивними для розвитку біоенергетичного секто&
ру можна вважати області України, які за раху&
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нок біомаси можуть забезпечити не лише власні
потреби в енергоресурсах, а й бути донорами&
постачальниками біоенергетичних джерел
енергії для промислових регіонів. Розвиток рег&
іональної біоенергетики має бути направленим
на: зниження залежності кожної області від
імпортованих видів палива; зменшення затрат на
виробництво теплової енергії за рахунок зни&
ження в вартісному виразі витрат на закупівлю
місцевих енергоресурсів замість привозного па&
лива; забезпечення умов для технічного переос&
нащення котелень та комунальних джерел теп&
лопостачання; зниження техногенного впливу на
оточуюче середовище паливно&енергетичного
комплексу за використання біоенергетичних
джерел енергії.

Переробка побічної продукції рослинництва,
тваринництва та лісо&деревообробної галузей в
енергетичних цілях має не лише екологічні пере&
ваги, а також позиціонується невисокою вартістю
одержаної енергії та необхідністю мінімальних
площ для спорудження біоенергетичних устано&
вок. Проте енергетичне використання сільсько&
господарської та лісогосподарської біомаси в Ук&
раїні практично не налагоджене. Розвиток біое&
нергетики в країні є інноваційним напрямком.
Тому, державна і регіональна політика повинні
стати збалансованою системою як сукупність за&
конодавчих (в тому числі відносно ціноутворен&
ня, оподаткування, бюджетного регулювання),
адміністративних, організаційних ініціатив, спря&
мованих на успішний продуктивний розвиток біо&
енергетики. В якості одного з ключових напрямів
державної політики розглядається встановлення
та налагодження взаємодії на державному, регі&
ональному, міжрегіональному та місцевому рів&
нях.

ВИСНОВКИ
З наведеного вище можна зробити висновки,

що незважаючи на досить високий рівень енерге&
тичної залежності України від споживання імпор&
тованих паливо&енергетичних ресурсів, країна має
достатній потенціал для розвитку сектору біоенер&
гетики. Оцінка біоенергетичного потенціалу в
розрізі областей України дає змогу констатувати,
що за рахунок енергетичного використання сіль&
ськогосподарських та лісогосподарських відходів
у 2014 році, можливе було заміщення традиційних
паливо&енергетичних ресурсів в Україні на 25,6%.
Розширення використання біоенергетичного по&
тенціалу не лише збільшує діапазон джерел
енергії, а й створює перспективи для інноваційно&
го напряму розвитку сільського та лісового гос&
подарств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Специфіка організації та ведення бізнесу за

умов електронної комерції беззаперечно впли&
нули на організацію та проведення внутріш&
нього контролю на підприємствах. Система
внутрішнього контролю на підприємствах елек&
тронної комерції є сукупністю механізмів кон&
тролю, що функціонують у відповідності до ри&
зиків, що супроводжують бізнес&процеси
підприємств електронної комерції.

Ці внутрішні механізми контролю відігра&
ють важливу роль у забезпеченні достатньо&
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OBJECTS AND SUBJECTS OF INTERNAL CONTROL OF CORE BUSINESS ENTERPRISE
ECOMMERCE

У статті розглядаються проблеми визначення об'єктів та суб'єктів внутрішнього контролю основної діяльності
підприємств електронної комерції. В ході дослідження було встановлено, що поняття об'єкта внутрішнього контро6
лю не має єдиного тлумачення, вважаємо, що в межах сфери електронної комерції об'єктом внутрішнього контролю
є безпосередньо діяльність господарюючого суб'єкта як сукупність всіх процесів. Водночас через широкомасштабність
цієї категорії було виокремлено ресурси, результати, ефективність та ризики. На підприємствах електронної ко6
мерції було виділено п'ять рівнів суб'єктів контролю та три підходи до організації внутрішнього контролю. Завдяки
правильній ідентифікації суб'єктів та об'єктів внутрішнього контролю буде забезпечено реалізацію контролю із до6
сягненням ефективних результатів, а отже, в цілому підприємство отримає подальші перспективи для росту та роз6
витку.

In the article it was defined the problem of determining the objects and subjects of the internal control of the main
enterprises of electronic commerce. the study found that the object of the concept of internal control has no single
interpretation, we believe that within the scope of e6commerce is subject to internal control activities directly entity as a
collection of processes. However, after embracing this category was singled resources, results, performance and risks.
The ecommerce enterprises have been allocated five levels of control subjects and three approaches to internal control.
Through proper identification of the subjects and objects of internal control will ensure the implementation of effective
monitoring achievement of results, and therefore the whole company will further prospects for growth and development.

Ключові слова: об'єкт контролю, суб'єкти контролю, електронна комерція, електронний
бізнес, основна діяльність.

Key words: object control, control subjects, e8commerce, e8business, core business.

го рівня довіри до здійснення господарських
операцій в мережі та повинні сприяти ство&
ренню умов щодо збільшення обсягів прибут&
ку.

З метою раціональної організації та ефек&
тивного функціонування системи внутрішньо&
го контролю на підприємствах електронної
комерції одним з перших завдань є визначення
об'єктів і суб'єктів контролю. Це є важливим
завданням, оскільки організація внутрішнього
контролю для таких суб'єктів господарювання
є дещо відмінною.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню проблематики теоретичних та ме&
тодичних аспектів внутрішнього контролю
діяльності підприємств свої наукові праці при&
святили такі науковці: М.Т. Білуха, С.В. Бар&
даш, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,
Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, В.А. Дерій, Н.І. До&
рош, Є.В. Калюга, М.В. Кужельний, В.Ф. Мак&
сімова, М.Д. Корінько, Л.В. Нападовська,
В.П. Пантелєєв, І.Б. Стефанюк, Л.В. Сухарева,
В.О. Шевчук, С.О. Шохін та інших. Проте, роз&
робки науковців у напрямі визначення суб'єктів
та об'єктів контролю для підприємств елект&
ронної комерції потребують подальшого вив&
чення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є визначення кола об'єктів

та суб'єктів внутрішнього контролю на підприє&
мствах електронної комерції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією із проблем контролю на підприєм&
ствах електронного бізнесу є визначення кола
його об'єктів, крім того, досить часто виника&
ють сучечки щодо розмежування об'єкта та
предмета контролю. Аналіз літературних дже&
рел з даного питання дозволив встановити, що
науковцями розглядаються проблеми визна&
чення об'єктів контролю як на макрорівні з по&
зиції державного підходу, так і на мікрорівні з
позиції внутрішнього контролю.

На думку Бутинець Т.А.: "…держава здійс&
нює контроль окремих сторін використання
підприємствами національного багатства в про&
цесі створення суспільного продукту — спла&
ту податків, дотримання законності у веденні
бізнесу, соціальний захист працюючих тощо",
тобто можемо зробити висновок, що об'єкти
контролю у даному випадку охоплюють окремі
аспекти господарювання [4].

На наш погляд, внутрішній контроль, на
відмінну від зовнішнього (державного), здатен
охопити комплексно всі аспекти господарю&
вання, а тому коло об'єктів, які досліджують&
ся, буде значно ширшим. Тобто, об'єктом внут&
рішнього контролю на підприємствах елект&
ронної комерції по суті буде виступати вся їх
діяльність, що є сукупністю господарських про&
цесів.

Оскільки господарські процеси, що мають
місце у діяльності суб'єкта електронної ко&
мерції є досить різноманітними, сформувати їх
повний перелік неможливо.

За загальним підходом до об'єктів внутріш&
нього контролю відносять ресурси (активи та
джерела їх формування, власний капітал та
зобов'язання), процеси (операційна, інвести&
ційна та фінансова діяльність підприємства) та
результати діяльності (прибуток чи збиток).

У рамках даного дослідження наша увага
сконцентрована безпосередньо на основній
діяльності підприємств електронної комерції,
в силу специфіки яких доцільно виокремити
найважливіші об'єкти внутрішнього контролю:
ресурси, результати, ефективність та ризики.

При цьому в складі ресурсів слід приділити
особливу увагу безпосередньо технічному за&
безпеченню та інформаційним технологіям, які
впроваджені на підприємстві, оскільки вони за&
безпечують провадження основної діяльності.

Контроль результатів основної діяльності
підприємств електронного бізнесу не обме&
жується лише фінансовими результатами (при&
буток чи збиток). До результатів основної
діяльності суб'єкта електронного бізнесу як
об'єктів контролю слід віднести продукцію,
роботи, послуги та доходи від їх реалізації, вит&
рати, пов'язані із їх реалізацією, фінансові ре&
зультати.

Інформаційні технології та системи, кому&
нікаційні засоби, технічне забезпечення, що є
невід'ємними елементами для суб'єктів елект&
ронного бізнесу, трудові ресурси та маркетин&
гові заходи вимагають значних вкладень, а тому
ефективність основної діяльності повинна по&
стійно бути під контролем.

Необхідність виокремлення ризиків у якості
об'єкта внутрішнього контролю, обумовлено
тим, що для електронного бізнесу є властиви&
ми специфічні ризики, у випадку ігнорування
яких суб'єкт господарювання може зазнати
фінансових збитків, втрати репутації тощо.

Проблематика розмежування об'єкта та
предмета контролю має місце тому, що відпо&
відно до тлумачних словників об'єкт (лат. objec&
tus — предмет) — матеріальний предмет пізнан&
ня і практичного впливу з боку людини (суб'єк&
та); будь&який предмет думки, дослідження,
художнього відображення, тощо. Тобто, спо&
стерігаємо по суті, що об'єкт тлумачиться як
предмет.

Слушною є думка Бардаша С.В., який за&
значає: "...об'єкт є реальністю, що об'єктивно
існує, а предмет — властивістю об'єкта, яка
може бути притаманна об'єкту дослідження"
[2, с.4].

З філософської точки зору, суб'єкт — це
активна самодіяльна особа, яка здійснює пере&
творення дійсності [7, с. 78]. З економічної точ&
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ки зору, поняття суб'єкта контролю є досить
неоднозначним, до того ж в практиці викорис&
товують аналогічні за змістом поняття: "конт&
ролюючий суб'єкт", "органи контролю" та інші.

На думку Василика О.Д., під поняттям
суб'єкта контролю слід розуміти носія конт&
рольних функцій щодо об'єкта контролю [5, с.
343]. Проте, на наш погляд, даний підхід є до&
сить загальним та повно не розкриває перелік
тих, хто може бути суб'єктом контролю.

Цікавим є підхід Бутинець Т.А., яка виок&
ремлює:

а) суб'єкти організації системи внутрішнь&
ого контролю (загальні збори, правління та
власник);

б) суб'єкти здійснення внутрішнього конт&
ролю (правління, наглядова рада, ревізійна ко&
місія, штатні контролери, органи профспілко&
вої організації, весь адміністративно&управлі&
нський персонал компанії та його структурні
підрозділи) [4, с. 31].

Не зовсім погоджуємось із цим тверджен&
ням, оскільки вважаємо, що є обмеження функ&
цій найвищих органів правління лише до орган&
ізаційних є невиправданим, бо вони безпосе&
редньо також можуть виконувати контрольні
функції.

Науковці В.А. Бабенко, Н.М.
Стоянова, М.І. Шутова вважають
суб'єктами: "осіб та органи, що
мають повноваження на здійснен&
ня контролю за виробничою та
фінансовою діяльністю підприєм&
ства (установи, організації), а та&
кож право втручатися в його опе&
ративну діяльність та притягува&
ти винних до відповідальності [10,
с. 13—14]". Цей підхід до розумі&
ння суб'єкта контролю є недоско&
налим з тієї позиції, що не всі су&
б'єкти контролю можуть притя&
гувати до відповідальності винних
у відхиленнях осіб. Аби адаптува&
ти дане визначення саме для внут&
рішнього контролю, доцільно
його сформулювати наступним
чином: суб'єкт контролю — це
особи та органи, що мають повно&
важення на здійснення контролю
за виробничою та фінансовою
діяльністю підприємства (устано&
ви, організації), а також право
втручатися в його оперативну
діяльність та передавати дані
щодо винних осіб у правопору&
шеннях власникам чи уповнова&

женим керівникам суб'єкта господарювання.
Савенков Л.Д. запевняє, що суб'єкт контро&

лю — це фізичні особи або структурні підроз&
діли, які за своїм функціональним призначен&
ням покликані здійснювати цілеспрямований
впорядкований вплив на відповідний об'єкт
контролю, використовуючи для його проведен&
ня технічні та інші засоби [8, с. 121].

На наш погляд, це визначення є найбільш
повним та конкретним, а тому, взявши його за
основу сформували, власне: суб'єкт внутріш&
нього контролю основної діяльності підприє&
мства електронної комерції — це уповноваже&
на керівництвом особа, яка здійснює цілеспря&
мований впорядкований вплив на основну
діяльність підприємства е&комерції із викори&
станням відповідного забезпечення (інформа&
ційного, методологічного, програмного тощо).

Формулювання "...функціональними обо&
в'язками..." було упущено, оскільки внутрішній
контроль на підприємствах електронної ко&
мерції опосередковано можуть виконувати не
лише спеціальні органи контролю, але інші пра&
цівники.

Взявши це до уваги, вважаємо за доцільне
розглянути конкретніше класифікацію суб'єк&
тів контролю.

Рис. 1. Суб'єкти контролю основної діяльності підприємств
електронної комерції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти  контролю основної діяльності підприємств 
електронної комерції 

I рівень 

II рівень 

III рівень 

IV рівень 

V рівень 

Засновники, власники підприємства, які реалізовують 
контрольні функції безпосередньо або ж опосередковано 
(в тому числі із залученням незалежних експертів у сфері 
електронного бізнесу, незалежних аудиторів) 

Працівники, посадові обов’язки яких не передбачають 
виконання контрольних функцій, але за необхідності 
вони виконують контрольні функції 

Працівники, які виконують контрольні функції в межах 
своїх функціональних обов'язків, які безпосередньо за 
ними закріплені (НR-менеджери, проект-менеджери, 
team-lead та ін.) 

Поєднують виконання контрольних та інших функцій 
(адміністративно-управлінський персонал, працівники, 
які відповідають за обслуговування інформаційних 
систем, комп’ютерного обладнання, безпеку виконання 
електронних операцій, працівники облікового апарату)

Спеціально уповноважені працівники, які зобов’язані 
виконувати лише контрольні функції (працівники відділу 
внутрішнього аудиту, члени ревізійної комісії, 
працівники відділу технічного контролю, QА-
тестувальники та ін.) 
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У відповідності до п. 5.1 Принципів корпо&
ративного управління від 24.07.2014 р. до
органів (структурних підрозділів товариства),
які здійснюють внутрішній контроль, належать:
наглядова рада (через аудиторський комітет
ради); ревізійна комісія; служба внутрішнього
аудиту. Зауважимо, що цей перелік є не досить
вичерпним, оскільки увага розробників доку&
менту акцентована лише на суб'єктах, які без&
посередньо виконують контрольні функції, в
той час як суб'єкти опосередкованого контро&
лю залишаються поза увагою.

Бондаренко Т.Ю. та Волков Д.П. [3, с.69]
виокремили чотири рівні суб'єктів внутрішнь&
ого контролю суб'єкта господарювання у
відповідності до їх участі у контрольному про&
цесі.

Вважаємо за доцільне, доповнити запропо&
нований авторами підхід та сформувати
цілісну систему суб'єктів контролю основної
діяльності підприємств е&комерції. Суб'єкти
контролю основної діяльності підприємств
електронної комерції представлено на рисун&
ку 1.

Кожен із перелічених рисунку 1 суб'єктів
внутрішнього контролю на підприємствах елек&
тронної комерції вносить свій вклад у забезпе&
чення необхідного рівня контролю, при цьому
значимість цих суб'єктів може варіюватись у за&
лежності від їх повноважень та об'єктів, на які
спрямовані їх контрольні дії.

Суб'єкти контролю основної діяльності
підприємств електронної комерції повинні
перебувати у тісному взаємозв'язку та взає&
модії з іншими підрозділами підприємства,
тим самим підтримуючи прямі та зворотні
зв'язки.

Склад суб'єктів контролю основної
діяльності підприємства електронної ко&
мерції буде визначатись у відповідності до
обраного способу побудови механізму внут&
рішнього контролю. Побудова механізму
внутрішнього контролю у сфері електронно&
го бізнесу може відбуватись такими спосо&
бами:

— створення своєї служби внутрішнього
контролю, якщо суб'єкт електронного бізнесу
має у розпорядженні необхідні ресурси;

— аутсорсинг — функція внутрішнього кон&
тролю цілком передається зовнішньому кон&
сультанту (спеціалізованої компанії);

— косорсинг — служба внутрішнього кон&
тролю створюється в рамках підприємства,
проте до виконання завдань також залучають&
ся експерти, зовнішні консультанти із спеціа&
лізованих компанії, які мають відповідний
досвід і знання.

Керівництво підприємства може не обмежу&
ватись лише одним із вищезгаданих підходів, ці
підходи можуть комбінуватись різними спосо&
бами, що дозволить досягти синергетичного
ефекту при проведенні контролю.

Кожен із підходів має свої як позитивні, так
і негативні аспекти, які представлені у таблиці
1.

Оскільки серед суб'єктів електронного
бізнесу в Україні найчастіше зустрічаються
підприємства малого та середнього бізнесу,
то для них доцільно розглядати варіант або
ж варіант аутсорсингу, косорсингу чи орга&
нізацію контролю без створення окремого
відділу внутрішнього аудиту, оскільки він
потребує значних витрат на його утриман&
ня.

Переваги Недоліки 

СВК 
1.Працівники відмінно знають 
внутрішню культуру та особливості 
роботи господарюючого суб'єкта 
2.Досвід і навички контролерів 
накопичуються та залишаться в 
господарюючого суб'єкта. 
3.Існує можливість навчати кадри на 
основі здобутого досвіду 

1. Значні витрати на створення, 
утримання служби, н навчання та 
підвищення кваліфікації працівників 

Косорсинг, аутсорсинг 
1.Доступ до незалежних, професійних 
кадрів, експертів у галузі інформаційних 
технологій 
2.Можливість застосовувати послуги 
експертів у різних областях 
3.Застосування нових, сучасних методик 
і технологій, що швидко поширюються у 
професійних колах 

1. Проведення внутрішнього 
контролю сторонніми організаціями 
не дозволяє повністю зрозуміти всі 
важливі аспекти господарювання 
досліджуваного підприємства. 
2. Значна вартість послуг. 
3. Періодичність здійснення 
контролю. 

Таблиця 1. Переваги та недоліки підходів до організації внутрішнього контролю на
підприємствах електронної комерції
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ВИСНОВКИ
Отже, у ході дослідження було встанов&

лено, що поняття об'єкта внутрішнього кон&
тролю не має єдиного тлумачення, вважаємо,
що в межах сфери електронної комерції об&
'єктом внутрішнього контролю є безпосеред&
ньо діяльність господарюючого суб'єкта як
сукупність всіх процесів. Водночас через ши&
рокомасштабність цієї категорії було виок&
ремлено ресурси, результати, ефективність
та ризики. На підприємствах електронної ко&
мерції було виділено п'ять рівнів суб'єктів
контролю та три підходи до організації внут&
рішнього контролю. Завдяки правильній іден&
тифікації суб'єктів та об'єктів внутрішнього
контролю буде забезпечено реалізацію кон&
тролю із досягненням ефективних резуль&
татів, а отже, в цілому підприємство отримає
подальші перспективи для росту та розвит&
ку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально&економічний розвиток України ви&

магає підвищення рівня продовольчої безпеки дер&
жави, забезпечення населення високоякісними та
екологічно безпечними продуктами харчування з
метою збереження його здоров'я, поліпшення доб&
робуту суспільства. У ринковій економіці пробле&
ма якості є найважливішим чинником підвищення
рівня життя, економічної, соціальної й екологіч&
ної безпеки. Якість — комплексне поняття, що ха&
рактеризує ефективність усіх сторін діяльності:
розробка стратегії, організація виробництва, мар&
кетинг тощо.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Дослідженню проблем якості сільськогоспо&
дарської продукції та продовольчої безпеки зай&
малися такі зарубіжні й вітчизняні вчені, як
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QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCT AS FACTOR OF PROVIDING
OF FOOD SAFETY OF NATIONAL ECONOMY

У статті розглянуто становлення ринку якісного і безпечного продовольства як основного сегмента функціону6
вання ринкових відносин. Проаналізовано ступінь доцільності практичних дій в цьому напрямі; охарактеризовано
основні властивості сільськогосподарської продукції, які визначаються при економічній оцінці якості. Наведено об6
грунтовану думку щодо впровадження заходів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарсь6
кої продукції.

In the article, becoming of market of high6quality and safe food is considered as a basic segment of functioning of
market relations. The degree of expedience of practical actions is analysed in this direction; basic properties of agricultural
product are described which are determined at the economic evaluation of quality. The grounded idea is resulted in
relation to introduction of measures of increase of competitiveness of domestic agricultural product.

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, національна економіка, конкурентно8
здатність, якість продукції сільськогосподарського господарства, управління якістю, інно8
ваційні технології.

Key words: agricultural product, national economy, конкурентноздатність, quality of products
of agricultural economy, quality management, innovative technologies.

Б. Букринський, Е. Демінг, А. Фейгенбаум, Ю. Адлер,
Р. Бичківський, С. Варакута, А. Гребінников,
Ф. Йогансон, Д. Крослид, Л. Купінець, А. Кузьмін,
В. Лапидус, В. Момот, С. Парк, Ю. Полозов, А. Ре&
дзюк, В. Рябченко, І. Сахарцева, Р. Толпежников,
С. Харічков, М. Шаповал та інші.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ
Визначення функціонального значення якості

сільськогосподарської продукції для забезпечен&
ня продовольчої безпеки національної економі&
ки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Становлення ринку якісного і безпечного про&

довольства є найважливішим стратегічним завдан&
ням національної економіки. Доцільність практич&
них дій в цьому напрямі обумовлена об'єктивною
необхідністю цивілізованого підходу до органі&
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зації екологічно безпечного сільськогосподарсь&
кого і промислового виробництва, збереження
здоров'я і генофонду нації, формування у
відповідь заходів держави на інтеграцію екологіч&
них обмежень в правову базу міжнародних зовні&
шньоторговельних відносин [12; 13].

Підвищення якості продукції сільського гос&
подарства розцінюється в даний час, як вирішаль&
на умова її конкурентноздатності як на внутріш&
ньому, так і на зовнішньому ринках. Конкурент&
ноздатність продукції багато в чому визначає пре&
стиж країни і є вирішальним чинником збільшен&
ня її національного багатства.

Управління якістю сільськогосподарської про&
дукції — це встановлення, забезпечення і дотри&
мання необхідного рівня якості продукції при її
виробництві (вирощуванні), збиранні, транспорту&
ванні, зберіганні, переробці та споживанні, що до&
сягається шляхом систематичного контролю за
якістю і цілеспрямованого впливу на умови й фак&
тори, від яких вона залежить.

Принципи Ріо&де&Жанейрсь&
кої декларації та РІО+20 з на&
вколишнього середовища і роз&
витку, підтверджують принцип
вжиття застережних заходів,
відображений у усвідомлюючи
швидке поширення сучасних біо&
технологій, а також зростаючу
стурбованість громадськості
щодо її потенційної шкідливої
дії на біологічне різноманіття, а
також враховуючи ризики для
здоров'я людини, визнаючи, що
сучасна інноваційні технології
відкривають величезні можли&
вості для підвищення добробуту
людей, якщо їх розвивати і вико&
ристовувати з дотриманням
відповідних заходів безпеки
щодо довкілля і здоров'я люди&
ни, визнаючи також виключну
важливість центрів походження

і центрів генетичного різноманіття для людства,
беручи до уваги обмежені можливості багатьох
країн, зокрема країн, що розвиваються, у реагу&
ванні на характер і масштаб відомих і потенційних
ризиків, пов'язаних із живими зміненими організ&
мами, визнаючи, що торговельні та природоохо&
ронні угоди повинні бути взаємодоповнюючими в
цілях досягнення сталого розвитку [3; 5].

Основою сучасного виробництва якісної
сільськогосподарської продукції є система "почат&
кова сировина — напівфабрикат — вживані ком&
поненти і добавки — готовий продукт". Управлін&
ня якістю в рамках даної схеми рекомендується у
вигляді комплексу дій і заходів, що дозволяють
встановити, забезпечити, підтримувати, контро&
лювати і стимулювати отримання якісної сільсько&
господарської сировини і продовольства. Реалізу&
вати ці дії дозволить організаційно&економічний
механізм, що передбачає виділення і злагоджене
функціонування основних ланок, в яких забезпе&
чується досягнення якості харчової продукції [6].

У ринкових умовах масового
виробництва, що породжує гло&
бальну конкуренцію, необхідно
по&особливому ставитися до
якості, як до економічної кате&
горії [7]. Фактори залежності
якості сільськогосподарської
продукції зазначені на рисунку 1.

При оцінці якості продукції
перевіряються його основні вла&
стивості: надійність; відпо&
відність технологічним вимогам;
відповідність гігієнічним і фізіо&
логічним нормам; економічність;
екологічність; транспорта&
бельність та інше (рис. 2).

Для визначення якості про&
дукції АПК використовують ряд

Рис. 1.Фактори залежності якості сільськогосподарської
продукції

Рис. 2. Основні властивості сільськогосподарської продукції,
які визначаються при оцінці якості
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методів: органолептичний, вимірювальний, реєст&
раційний (статистичний), розрахунковий, експер&
тний, соціологічний.

Основні елементи управління якістю сіль&
ськогосподарської продукції представлені на ри&
сунку 3.

Конкурентоспроможність — комплексна ха&
рактеристика, що визначає перевагу товару на
ринку в порівнянні з аналогічними виробами —
конкурентами як за ступенем відповідності конк&
ретної суспільної потреби, так і за витратами на її
задоволення. Під продукцією або
послугою можуть розумітися:

— результат діяльності або
процесів (матеріальна чи немате&
ріальна продукція: послуга, про&
грама для обчислювальної техні&
ки, проект або інструкція з експ&
луатації);

— діяльність або процес (на&
дання послуги або виконання ви&
робничого процесу).

В основі конкурентоспромож&
ності продукції лежать якість і
ціна. Оцінка конкурентоспромож&
ності грунтується на порівняльно&
му аналізі його сукупних характе&
ристик в порівнянні з товарами —
конкурентами за ступенем задо&
волення конкретних потреб і за
ціною споживання [8; 12].

Комплекс заходів підвищення
конкурентоспроможності вітчиз&
няної сільськогосподарської про&
дукції, сприяє підвищенню продо&
вольчої безпеки країни (рис. 4).

Ринок продуктів харчування —
ринок з інтенсивною конкуренцією
різних виробників. Здатність това&
ру конкурувати є одним з основних
чинників, який визначає успішність
підприємницької діяльності. Рівень
конкурентоспроможності визна&
чається здатністю товару відпові&

дати вимогам кінцевого споживача. Вимоги кінце&
вого споживача до продуктів харчування стосують&
ся зазвичай таких критеріїв: якість, смакові влас&
тивості асортимент, безпека, ціна тощо. Наскільки
важливі суб'єктивні фактори свідчить поширена
серед виробників думка про економічну вигідність
покращання якості. Якість розглядають як соціаль&
но бажану мету, але її вплив на підвищення рента&
бельності вважається мінімальним. Пояснюється це
недостатньою обізнаністю виробників, які допус&
каються таких помилок [11; 13].

Заходи підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної сільськогосподарської продукції 

встановити сучасний контроль за 
регулюванням економічного 
механізму господарювання в 
агропромисловому комплексі 

установити систему пільг для окремих видів 
сільськогосподарської продукції, зменшити 

податковий тиск на аграріїв 

створити умови для стабілізації та 
нарощування виробництва 

сільськогосподарської продукції 

накласти мораторій на 
імпорт продовольства 

кошти, що  використовуються для закупівлі сировини 
й матеріально-технічних ресурсів у інших країнах, 

спрямувати на інвестування власного 
товаровиробника 

встановити ціни на 
сільськогосподарську продукцію, 
які б не лише відшкодовували 
понесені на її виробництво 
витрати, а й забезпечували б 
певну масу прибутку для 
розширеного відтворення 

Рис. 4. Заходи підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної сільськогосподарської продукції

Рис. 3. Елементи управління якістю в АПК
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Аналізувати конкурентоспроможність можна,
порівнюючи показники одного товару з показни&
ками інших товарів&аналогів.

Отже, конкурентоспроможність товару — це
сукупність якісних і вартісних характеристик то&
вару, які сприяють створенню переваги цього то&
вару перед товарами&конкурентами в задоволенні
конкретної потреби покупця [5].

Немає потреби аналізувати рівень конкуренції
між виробниками органічної продукції, оскільки
на цьому ринку працює незначна кількість вироб&
ників, які практично не конкурують.

Управління якістю саме сільськогосподарської
продукції слід розглядати як напрямок виконан&
ня функції загального управління процесом забез&
печення суспільства якісною безпечною продук&
цією. В свою чергу, система управління якістю —
це система управління, яка спрямовує та контро&
лює діяльність організації щодо якості [2; 3].

Важливо, актуально та перспективно створю&
вати і запроваджувати новітні системи управлін&
ня якістю продукції агропромислового виробниц&
тва, як одного із ключових факторів зростання
експортної конкурентоспроможності продукції
АПК на світовому ринку. Це пояснюється наступ&
ними факторами:

— постійне зростання цін на сільськогоспо&
дарську продукцію внаслідок загострення світо&
вої продовольчої кризи;

— згідно зі статистичними даними, високоякі&
сна продукція приносить приблизно на 40% більше
прибутку, ніж продукція низькоїякості;

— зростання в світі попиту на органічну про&
дукцію (ціна на неї вище на 20—50%);

— наявність сертифікованої системи управлі&
ння якістю стає обов'язковою умовою при укла&
данні угод між визнаними у світікомпаніями і їх
партнерами.

У сфері виробництва якісної й безпечної
сільськогосподарської продукції стандарти найе&
фективніше сприяють активному впровадженню
інноваційних технологій, економному використан&
ню сировини і матеріалів, продовженню строків
зберігання продукції та збереженості у ній пожив&
них речовин. У якості об'єкта може виступати
конкурентоспроможність, інноваційний рівень або
який&небудь інший показник, характеристика чи
вся сукупність властивостей продукції або якась
їх частина, група, окрема властивість [1; 4].

Отже, для завоювання міжнарод&
них ринків і забезпечення відповідної
конкурентоспроможності сільськогос&
подарської продукції на світових рин&
ках, необхідно постійно слідкувати за
підвищенням її якості. Покращення
якості продукції є одним із найважли&
віших напрямів інтенсивного та іннова&
ційного розвитку національної еконо&
міки, джерелом економічного росту та
ефективності суспільного виробництва.

Глобалізаційні процеси в економіці
та посилення нецінової конкуренції стимулюють
сільськогосподарські підприємства до пошуку інно&
ваційних шляхів розвитку, які, в першу чергу, по&
в'язані з проблемами підвищення якості виготовле&
ної продукції, адаптації її до міжнародних вимог.
Тому вдосконалення механізму формування систе&
ми управління якістю у агропромисловому комп&
лексі, яка виступає гарантом здатності, організації
стабільно виробляти та постачати продукцію виз&
наченої якості, набуває пріоритетного характеру.
Розробка, впровадження, сертифікація та підтри&
мання системи управління якістю в стані дієздат&
ності є одним із стратегічних напрямів діяльності
господарюючих суб'єктів, що значно підвищує їх
результативність, економічну ефективність та кон&
курентоспроможність на світовому ринку [12].

Зростання в аграрному секторі економіки, що
відбуваються завдяки процесам концентрації
землі, інтенсифікації сільськогосподарського ви&
робництва та нарощування його експортного по&
тенціалу трактуються як безперечно позитивні
тенденції, що допомагає виділити переваги від
впровадження систем управління якістю сільсько&
господарської продукції (табл. 1).

Впровадження систем управління якістю в
сільськогосподарських підприємствах має безпо&
середній вплив і на галузь АПК, оскільки зростає
конкурентоспроможність організацій, задіяних в
аграрній сфері, збільшується кількість залучених
інвестицій у сільськогосподарське виробництво,
більш раціонально використовуються наявні ре&
сурси та приділяється увага екологічній складовій
життєдіяльності підприємств [5; 6].

На макрорівні збільшення кількості сертифі&
кованих сільськогосподарських підприємств
відповідно до міжнародних стандартів полегшує
ведення торгівлі на світовому ринку, покращує
імідж держави, зростає рівень життя населення та
зміцнюється продовольча безпека.

ВИСНОВКИ
Отже, економічний аспект проблеми якості по&

лягає у підвищенні ефективності національної еко&
номіки, збільшенні прибутку підприємств, підви&
щенні конкурентоспроможності продукції як на
внутрішньому, так і зовнішньому ринках, раціональ&
не використання матеріальних та енергетичних ре&
сурсів. Варто зазначити, що всі питання у сфері
якості такі, як підвищення її рівня та управління нею,

Таблиця 1. Переваги від впровадження систем
управління якістю сільськогосподарської продукції

Макрорівень Мезорівень Мікрорівень 

Держава: Галузь: Підприємство: 
- покращення життєвого 
рівня населення; 
- зміцнення продовольчої 
безпеки; 
- полегшення 
міжнародної торгівлі; 
- позитивний імідж на 
світовому ринку 

- зростання 
конкурентоспроможності 
продукції; 
- раціональне 
використання ресурсів; 
- залучення інвестицій; 
- відповідність 
міжнародним стандартам 

- зростання кількості 
споживачів; 
- збільшення обсягів 
реалізації якісної 
продукції 
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пов'язані з економічними затратами, які в результаті
повинні дати обгрунтований економічний ефект.

Сучасний інноваційний аспект проблеми ба&
зується на взаємозв'язку процесу підвищення
якості продукції та темпів впровадження іннова&
ційних технологій. Внаслідок науково&технічного
прогресу інформаційні системи, транспорті кому&
нікації, технологічні процеси удосконалюються,
тим самим забезпечуючи вищий рівень якості про&
дукції, що в свою чергу призводить до нового вит&
ка у науці та техніці.
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