
У НОМЕРІ:
Гоменюк М. О.
Реінжиніринг як одна з форм інноваційного
бізнес�управління на підприємствах аграрної сфери ............. 3
Галат Л. М.
Фактори та тенденції розвитку овочівництва
у Херсонській області ....................................................................... 9
Аверчева Н. О.
Підвищення якості молока як основа
конкурентоспроможності продукції
на європейському ринку ................................................................. 19
Стрілець В. Ю.
Впровадження імітаційної моделі бізнес�процесів малих
підприємств з урахуванням поліциклічного економічного
середовища ......................................................................................... 31
Соколенко Л. Ф.
Облік в керуючих компаніях сфери ЖКГ ................................. 37
Журавльова Т. О.
Іпотечне кредитування в Україні — реалії сьогодення ........ 42
Лазарєва О. В., Вакар К. В., Платонова К. А.
Об'єктивна необхідність впровадження ГІС технологій у
системі управління земельними ресурсами .............................. 48
Тульчинська С. О., Солосіч О. С.
Актуальні проблеми підвищення прибутковості
комунальних підприємств як фактору економічної безпеки ..... 54
Ходаківський В. М., Козіревич А. В., Лень І. І.
Сучасні умови інвестиційного забезпечення сталого
розвитку основних видів діяльності підприємств
агропромислового комплексу Ружинського району
Житомирської області .................................................................... 60
Колеснік Я. В., Сергієнко А. М.
Діагностика фінансового стану сільськогосподарського
підприємства ...................................................................................... 69
Мулик Т. О., Кожухар В. В.
Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів
в умовах використання комп'ютерних технологій:
управлінський аспект ...................................................................... 75
Захожай К. В., Кравченко І. Й.
Бюджетне фінансування сільського господарства
в Україні .............................................................................................. 84
Лепетан І. М., Рязанцева Ю. І.
Методологічні підходи до обліку орендних операцій ........... 92
Рагуліна Ю. С., Щолокова В. С., Польова Т. В.
Окремі аспекти методики обліку основних засобів
підприємства ...................................................................................... 98
Кіпоренко С. С., Мороз О. В.
Механізм економічної безпеки підприємств АПК .............. 104

№ 22 листопад 2019 р.

Журнал засновано у січні 2001 року. Виходить 2 рази на місяць.

© АгроСвіт, 2019

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Васильєва Наталя Костянтинівна, доктор економіч�
них наук, професор, завідувач кафедри інформацій�
них систем і технологій, Дніпровський державний
аграрно�економічний університет

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Андрющенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних
наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємниц�
тва, ДВНЗ «Київський національний економічний універси�
тет імені Вадима Гетьмана»
Безус Роман Миколайович, доктор економічних наук, професор,
професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний
аграрно�економічний університет
Гончаренко Оксана Володимирівна, доктор економічних наук,
професор, професор кафедри економіки, Дніпровський дер�
жавний аграрно�економічний університет
Катан Людмила Ігорівна, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Дніпровський державний аграрно�економічний університет
Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія), доктор
економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі
суспільних наук, професор Грузинського технічного університету
в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних
відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів
Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач
відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі
Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі
Лозинський Дмитро Леонідович, кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет
«Житомирська політехніка»
Павлова Галина Євгеніївна, доктор економічних наук, професор,
професор кафедри обліку, оподаткування та управління
фінансово�економічною безпекою, Дніпровський державний
аграрно�економічний університет
Самойленко Алла Олександрівна, кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Сардак Сергій Едуардович, доктор економічних наук, доцент, в.о.
завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління
підприємствами, Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара
Пантєлєєва Наталія Миколаївна, доктор економічних наук,
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та
банківської справи, Черкаський навчально�науковий інститут
Державного вищого навчального закладу «Університет банків�
ської справи»
Трусова Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Таврійського державного агротехнологічного університету,
Таврійський державний агротехнологічний університет
Халатур Світлана Миколаївна, доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Дніпровський державний аграрно�економічний університет
Череп Олександр Григорович, доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки, Запорізький національний
університет
Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор,
професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління
бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини
Шабатура Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства,
Одеський державний аграрний університет

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:  Кучеренко Г. Б.

Свідоцтво КВ № 23728�13568ПР від 27.12.2018 року
ISSN 2306�6792

Передплатний індекс: 21847
Засновники:

Дніпровський державний
аграрно�економічний університет,

ТОВ "ДКС Центр"
Видавець:

ТОВ "ДКС Центр"
Адреса редакції:

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29
 Телефон:  (044) 223�26�28, (044) 537�14�33

Телефон/факс: (044) 458�10�73
www.agrosvit.info

EBmail:  economy_2008@ukr.net

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Вініченко Ігор Іванович, доктор економічних наук,
професор,  завідувач кафедри економіки,   Дніпровсь�
кий державний аграрно�економічний університет

Рекомендовано до друку
Вченою радою Дніпровського державного

аграрно�економічного університету  28.11.2019 р.
Підписано до друку 28.11.19 р.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк. 13,6. Наклад — 1000 прим.
Папір крейдований, друк офсетний. Замовлення № 2811/2

ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:
Index Copernicus (IC); SIS; Google Scholar.

Передрукування дозволяється лише за згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За зміст та
достовірність реклами несе відповідальність рекламодавець.

Журнал включено до Переліку наукових
фахових видань України з

ЕКОНОМІЧНИХ НАУК (Категорія «Б»).
Наказ Міністерства освіти і науки України

№ 975 від 11.07.2019 р.
Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292



№ 22 / 2019

CONTENTS:
Gomeniuk M.
RE�ENGINEERING AS A FORM OF INNOVATIVE BUSINESS MANAGEMENT AT AGRICULTURAL
ENTERPRISES .................................................................................................................................................................................................... 3
Galat L.
FACTORS AND TENDENSHIS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION
IN KHERSON REGION .................................................................................................................................................................................... 9
Avercheva N.
IMPROVING THE QUALITY OF MILK AS THE BASIS OF PRODUCT COMPETITIVENESS
ON THE EUROPEAN MARKET ..................................................................................................................................................................19
Strilets V.
IMPLEMENTATION OF A IMITATION MODEL OF SYSTEM FORESIGHT
FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES WITH THE PARTICIPATION
OF POLYCYCLIC ENVIRONMENT ..........................................................................................................................................................31
Sokolenko L.
ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT COMPANIES OF HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES ..........................................................................................................................................................................................................37
Zhuravlova T.
MORTGAGE LENDING IN UKRAINE — THE REALITY OF TODAY.............................................................................................42
Lazarieva О., Vakar K., Platonova K.
THE OBJECTIVE NEED TO IMPLEMENT GIS TECHNOLOGIES IN THE LAND MANAGEMENT
SYSTEM .............................................................................................................................................................................................................48
Tulchynska S., Solosich O.
CURRENT PROBLEMS OF INCREASING THE PROFITABILITY OF COMMUNAL ENTERPRISES
AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY ............................................................................................................................................54
Khodakyvskyy V., Kozirevich A., Len I.
CURRENT CONDITIONS OF INVESTMENT SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE MAIN TYPES OF ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES OF THE AGRO�INDUSTRIAL
COMPLEX RUZHYN DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION ...............................................................................................................60
Kоlеsnik Yа., Sеrhiiеnkо А.
DIАGNОSTIСS ОF FINАNСIАL СОNDITIОN ОF АGRIСULTURАL ЕNTЕRРRISЕ .................................................................69
Mulyk T., Kozhukhar V.
AREAS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING DISPLAY OF LAND RESOURCES IN THE CONDITIONS
OF USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES: MANAGEMENT ASPECT .........................................................................................75
Zakhozhay K., Kravchenko I.
BUDGET FINANCING OF AGRICULTURE IN UKRAINE .................................................................................................................84
Lepetan I., Ryazantseva Y.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ACCOUNTING FOR LEASE
TRANSACTIONS ............................................................................................................................................................................................92
Rahulina Yu., Shcholokova V., Polova T.
SOME ASPECTS OF METHODS OF ACCOUNTING OF THE FIXED ASSETS
OF ENTERPRISE .............................................................................................................................................................................................98
Kiporenko S., Moroz O.
MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY
OF AIC ENTERPRISES ............................................................................................................................................................................... 104

ПЕРЕДПЛАТА

ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ;ЯКОГО МІСЯЦЯ!

— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458B10B73);

— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);

 — ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2019

3

УДК 334.012:332

М. О. Гоменюк,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Уманський національний університет садівництва
ORCID ID: 0000B0002B7285B7746

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ОДНА З ФОРМ

ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС�УПРАВЛІННЯ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

DOI: 10.32702/2306�6792.2019.22.3

M. Gomeniuk,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor department of management,
Uman National University of Horticulture

RE�ENGINEERING AS A FORM OF INNOVATIVE BUSINESS MANAGEMENT
AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Мета роботи полягає у дослідженні специфіки використання принципів реінжинірингу як інноваційної форми
управлінської діяльності на підприємствах аграрної сфери. У статті визначено ключові аспекти реалізації принципів
реінжинірингу на агропідприємствах.

У ході дослідження встановлено, що однією з форм інноваційного управління на підприємствах аграрної галузі є
реінжиніринг як елемент інноваційного бізнесBпроцесу. Вказано, що впровадження методики реінжинірингу вклюB
чає в себе використання спеціальних інструментів управління, спрямованих на оптимізацію внутрішніх бізнесBпроB
цесів, мінімізацію витрат, підвищення якості, результативності та ефективності діяльності комерційної організації.

Визначено, що за допомогою використання реінжинірингових процесів підприємство має змогу скоротити проB
цесний шлях і невиробничі витрати для досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей та підвищити поB
казники діяльності підприємства. Проведено емпіричний аналіз діяльності Агрофірми "Ліга" (Черкаська область,
Уманський район, с. Антонівка). Підприємству запропоновано проводити реінжинірингову діяльність на основі виB
користання методики (CSFs).

У підсумку зазначено, що використання принципів реінжинірингу в управлінні підприємством дає змогу: визнаB
чити значущість, роль і місце підприємницької структури в системі управління підприємством; допомагає встановиB
ти набір взаємопов'язаних функцій, повноважень і сферу відповідальності підрозділів/відділів та окремих працівB
ників, що унеможливлює дублювання функцій; націлює безпосередньо на виконання спільних завдань функціонуB
вання підприємства; забезпечує ефективність реалізації бізнесBпроцесів.

The basis of the successful activity of the enterprise is properly built management system. Management of the
enterprise should be aimed at preventing circumstances and eliminating risks that could lead the company to the financial
bankruptcy. Stable period of market development in which participants are engaged in its development and struggle
among themselves for competitive advantages on it does not sufficiently stimulate managers to use the tools of antiB
crisis management.

One of the forms of innovative crisis management, particularly in agricultural enterprises, is reBengineering as an
element of innovative business process. Therefore the study of theoretical and practical issues regarding the definition
and use of innovative forms of business management in the current economic environment, particularly in the field of
agricultural business is an actual problem of today, which has led to the choice of the research topic.

The purpose of the study is to investigate the specificity of using the principles of reengineering as an innovative
form of management activity in agricultural enterprises. The article identifies key aspects of implementing the principles
of reengineering at agribusinesses.

During the study was found that one of the forms of innovative antiBcrisis management at agricultural enterprises is
reBengineering as an element of innovative business process. It is stated that the implementation of the reengineering
methodology involves the use of special management tools aimed at optimizing internal business processes, minimizing
costs, improving the quality, efficiency and effectiveness of the business organization.

It is determined that due to the use of reengineering processes the enterprise is able to reduce the process path and
nonBproduction costs while achieving strategical and tactical (operational) goals and increase the performance of the
enterprise. The empirical analysis of the activity of the agronomic firm "Liga" (Cherkasy region, Uman district, Antonivka)
is conducted. The company is invited to conduct engineering activities based on the use of methodology (CSFs).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою успішної діяльності підприємства

є його правильно вибудувана система управ�
ління. Управління підприємством повинно бути
спрямоване на попередження таких обставин і
виключення тих ризиків, які можуть призвести
підприємство до фінансового банкрутства.
Стабільний період розвитку ринку, за якого
учасники займаються його розвитком і бороть�
бою між собою за отримання конкурентних пе�
реваг на ньому, в недостатній мірі стимулює ке�
рівників до застосування інструментів антикри�
зового управління.

Однією з форм інноваційного антикризово�
го управління, зокрема на підприємствах аграр�
ної галузі, є реінжиніринг як елемент іннова�
ційного бізнес�процесу. Тому дослідження тео�
ретичних і практичних питань щодо визначен�
ня та використання інноваційних форм бізнес�
управління за сучасних умов господарювання,
зокрема у сфері аграрного бізнесу, є актуаль�
ною проблемою сьогодення, що і стало причи�
ною вибору теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення питання щодо обгpунтування
теоpетичних заcад інноваційного упpавління
підпpиємcтвом відображається у працях за�
хідних вчених, зокpема: Asikhia U.O. [8], Awolu�
si D.O. [8], Oprean V.B. [9], Adeyemi S. [10],
Aremu M.A. [10], Dahalin Z. [11], Yusof S.F. [11]
та ін.

Піcля запpовадження pинкових заcад гоc�
подаpювання на поcтpадянcькому економічно�
му пpоcтоpі пpоблематиці pозвитку теорії ме�
неджменту та інноваційного упpавління пpи�
cвятили свої пpаці такі вітчизняні та pоcійcькі
науковці: Нікітін П.В. [6], Єфремова Л.І. [7],
Курганов А.Н. [7], Гончаpова М.Л. [3], Киc�
лухіна І. [4] та ін. Cеpед дослідницьких праць,
у яких зоcеpеджено увагу cаме на пpоблемах
інноваційного бізнес�управління на підприєм�

As a result, it is stated that the use of principles of reengineering in the enterprise management makes it possible to:
determine the importance, role and place of the entrepreneurial structure in the enterprise management system; helps to
establish a set of interrelated functions, powers and areas of responsibility of divisions/departments and individual
employees, which prevents duplication of functions; directs directly to the fulfillment of common tasks of the enterprise
functioning; ensures the efficiency of business processes implementation.

Ключові слова: управління, інновації, бізнес;процес, реінжиніринг, аграрне підприємство.
Key words: management, innovation, business;process, reengineering, agrarian enterprise.

ствах аграрної сфери, можна відзначити робо�
ти: Бpодcького Б.Е. [1], Жаpковcької О.П. [1],
Волоcовина А.Е. [2], Ткаченко I.C. [2], Кpутика
А.Б. [5] та ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Концепції, принципи, положення, висновки

і рекомендації, висвітлені у працях вказаних
науковців, створили міцний теоретичний та
методологічний базис у вирішенні питань по�
в'язаних з пошуком інноваційних рішень у
сфері управління. Однак питання щодо розроб�
ки та впровадження реінжинірингових про�
цесів як інноваційної форми управління в агро�
бізнесі, на даний час, залишаються малодослі�
дженими та потребують подальших теоретико�
методологічних розвідок. Тому це питання,
наразі особливої актуалізації, відтак обумов�
лює тему і мету дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні специ�

фіки використання принципів реінжинірингу як
інноваційної форми управлінської діяльності
підприємствами аграрної сфери.

Зважаючи на мету, основне завдання до�
слідження полягає у визначенні ключових
аспектів реалізації принципів реінжинірингу на
агропідприємствах.

Теоретичною та методологічною основою
дослідження слугували положення і розробки
вітчизняних вчених та зарубіжний досвід з пи�
тань вивчення управлінських процесів на
підприємствах, а також особисті оцінки авто�
ра. Було використано аналітичний, моногра�
фічний, абстрактно�логічний методи досліджень,
зокрема, використання комплексно�аналітич�
ного підходу до визначення напрямів упровад�
ження реінжинірингових форм управлінської
діяльності дало змогу визначити шляхи ефек�
тивного використання ресурсного потенціалу
агропідприємства та сформувати його більш
конкурентоспроможну економічну структуру.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У період виникнення економічної кризи,
зважаючи на необхідність розробки антикри�
зових заходів і створення антикризових умов,
великого значення набуває пошук варіантів
ефективних антикризових інноваційних інстру�
ментів управління підприємством.

Поняття "реінжиніринг" і застосування
його на практиці стало популярним в останнє
десятиліття. Це пов'язано, передусім з розроб�
кою комплексної програми реінжинірингу, яка
включає в себе якісне вдосконалення бізнес�
процесів з одночасним упровадженням нових
інформаційних технологій, модернізацією
всього технологічного процесу і підвищенням
ефективності бізнесової діяльності [1, с. 57].

Реінжиніринг підприємств є різновидом
спеціальних інструментів управління, спрямо�
ваних на оптимізацію внутрішніх бізнес�про�
цесів, мінімізацію витрат, підвищення якості,
результативності та ефективності діяльності
комерційної організації [2, с. 64]. За допомо�
гою використання реінжинірингових процесів
підприємство має змогу скоротити процесний
шлях і невиробничі витрати при досягненні
стратегічних і тактичних (операційних) цілей та
підвищити показники діяльності підприємства
[3, с. 29].

Виділяють два види реінжинірингу: реінжи�
ніринг розвитку і кризовий реінжиніринг [4, с.
37]. Перший різновид передбачає використан�
ня інструментів реінжинірингу при еволюцій�
ному становленні і розвитку підприємства для
налагодження внутрішніх процесів і збережен�
ня позитивної динаміки розвитку. Інший по�
трібен у тому випадку, коли підприємство на
етапі свого існування вже кризовій ситуації [5,
с. 99]. Якщо підприємство своєчасно не вико�
ристовує принципи реінжинірингу для свого
розвитку, то, в кінцевому результаті, йому до�
ведеться застосувати кризовий реінжиніринг
як інструмент виходу зі складної економічної
ситуації [6, с. 141].

Будь�яке підприємство має право побуду�
вати схему своїх бізнес�процесів, що відпові�
дають схемі структури підприємства. Єдність
процесів реінжинірингу бізнесу і удосконален�
ня організаційної структури підприємства дає
комплексний ефект діяльності підприємства [7,
с. 3]. Як показує практика, комплексне вико�
ристання у процесі перепроектування структу�
ри підприємства (наприклад, створення або
організація відділу збуту або відділу зі збері�
гання/переробки продукції, наслідком якого є
розмежування функцій на підприємстві) та оп�

тимізації бізнес�процесів (наприклад, техноло�
гічного процесу) дало змогу б працювати
підприємству більш ефективно.

Ефективність функціонування організацій�
ної структури, вимагає розробки та реалізації
методологічних основ реінжинірингу, спрямо�
ваних на перепрофілювання бізнес�процесів,
які б забезпечували поєднання функціонально�
го і процесного підходів до управління підприє�
мством [8, с. 12].

Правильне використання інструментів сис�
темного реінжинірингу дає змогу підприємству
зробити свою економічну діяльність більш
гнучкою до змін зовнішнього середовища і
більш стійкою в жорсткій конкурентній бо�
ротьбі [9, с. 816].

Наприклад, у ході проведення досліджен�
ня пошуку інноваційних процесів управління на
підприємствах аграрної сфери, нами було за�
пропоновано одному з аграрних підприємств
Черкаської області — Агрофірма "Ліга" (Чер�
каська область, Уманський район, с. Антонів�
ка) проведення реінжинірингу організаційної
структури управління шляхом створення само�
стійних стратегічних господарських підроз�
ділів (ССГП) або бізнес�одиниць. Ці підрозді�
ли являють собою об'єднання або групу об'єд�
нань наукової, фінансової, економічної та ви�
робничо�господарської діяльності з чітко ви�
раженою спеціалізацією. Кожен самостійний
підрозділ має свою власну мету, незалежну від
інших.

ССГП працюють взаємопов'язано, в інтере�
сах підприємства, але водночас зберігається їх
самостійність і взаємна зацікавленість у спів�
праці, яка вибудовується на основі "розподілу
прибутку".

На основі реінжинірингу організаційної
структури управління, для підвищення ефек�
тивності управління формується "осередок
прибутку", який конкретизує і розподіляє
одержуваний прибуток, по кожному ССГП і в
цілому по агропідприємству. Розділені не
тільки функції, що визначають трудові права і
обов'язки кожного працюючого, а й витрати
між учасниками агропідприємства.

Проводити реінжинірингову діяльність, з
метою виявлення ключових бізнес�процесів у
роботі агропідприємства, нами пропонується
на основі використання методики (CSFs).

CSF (Critical Success Factors) — система ана�
лізу критичних чинників успіху підприємства,
дає змогу створювати і підтримувати конку�
рентні переваги, що виражаються у:

— пропозиції реального прибутку (додат�
кової вартості) споживачеві;
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— створенні істотних
труднощів при імітації кон�
курентних переваг іншими
підприємствами вже самим
фактом свого існування;

— доступі до диферен�
ційованих ринків [10, с.
117].

Загальна кількість по�
казників CSF, допомагає
визначити рівень реінжи�
нірингового процесу.

Оцінка бізнес�процесів,
за методикою аналізу кри�
тичних чинників успіху
підприємства, є найкращим
способом виявлення важ�
ливості бізнес�процесів, її
слід використовувати під
час вибору процесів, що ви�
магають реінжинірингу [11,
с. 1805].

Для Агрофірми "Ліга"
(Черкаська область, Уман�
ський район, с. Антонівка)
нами визначено такі кри�
тичні чинники успіху (CSF):
CSF1: високий рівень задо�
волення споживачів; CSF2:
висока якість продукції;
CSF3: кваліфіковані співро�
бітники; CSF4: можливості
для веденні інноваційних форм бізнесу; CSF5:
постійні клієнти.

У ході реалізації реінжинірингової діяль�
ності розглядається кожен бізнес�процес,
окремо визначається показник CSF (табл. 1).

Потім підприємством обраховується кіль�
кість CSF, на які впливає кожен бізнес�процес,
це число заноситься до останньої колонки таб�
лиці 1. Остання колонка таблиці 1 відображає

оцінку роботи кожного бізнес�процесу за шка�
лою від І до V, де V — відмінна робота, ІV —
гарна робота, ІІІ — посередня робота, ІІ — за�
довільна робота, І — погана робота.

З метою визначення бізнес�процесів, які по�
требують реінжинірингу, нами побудовано
матрицю ранжування бізнес�процесів (РБП)
(рис. 1). У матриці бізнес�процеси (БП) роз�
ділені на три зони: зона 1 — найгірша реаліза�

№ 
з/п 

 
Бізнес-процес CSF1 CSF2 CSF3 CSF4 CSF5 

Кількість 
чинників 
успіху 

Оцінка 

1 БП1 – реклама послуг та 
продукції  

+  + + + 4 ІV 

2 БП2 – підвищення 
кваліфікації  працівників 

 +  + + 3 ІІІ 

3 БП3 – визначення 
характеристики нових 
продуктів та послуг 

+ + + + + 5 V 

4 БП4 – розробка нових 
продуктів 

+  + +  3 ІІІ 

5 БП5 – визначення 
цільової аудиторії 

+ +  + + 4 ІV 

6 БП6 – дослідження 
ринку 

+ + + + + 5 V 

7 БП7 – визначення рівня 
конкурентоспроможності

+ + + + + 5 V 

8 БП8 – удосконалення 
якості продуктів та 
послуг 

+  +  + 3 ІІІ 

9 БП9 – цільовий 
маркетинг  

  +  + 2 ІІ 

10 БП10 –  складання 
планів  

 + +  + 3 ІІІ 

11 БП11 – формування 
бюджету 

+  + + + 4 ІV 

12 БП12 – оснащення 
спеціальним сучасним 
обладнанням 

 + +  + 3 ІІІ 

13 БП13 – побудова 
виробничих структур 

+  + + + 4 ІV 

14 БП14 – використання 
інноваційних технологій 

+  +  + 3 ІІІ 

15 БП15 – удосконалення 
технологічного процесу 

+ +  + + 4 ІV 

Таблиця 1. Оцінка бізнес*процесів Агрофірми "Ліга"
відповідно до методики CSF

Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.

5 БП3, БП6,  
БП7 

Найкраща

4  БП1, БП5, 
БП11, БП13,  

БП15 

   

 
 
 
Число 
CSF 

3   БП2, БП4, 
БП8, БП10,  
БП12, БП14 

  

 
 
 

Середня 

2    БП9  

1     – 

Найгірша  
Оцінка 

 V ІV ІІІ ІІ І  

Рис. 1. Матриця ранжування бізнес*процесів Агрофірми "Ліга" відповідно методики CSF
Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.
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ція БП, 2 зона — середня, зона
3 — найкраща. У зоні І—ІІ (зо�
на 1) знаходиться БП9 — цільо�
вий маркетинг, який необхідно
"лікувати" за допомогою. Це
стратегічно важливий процес,
оскільки, на даний час, його ро�
бота є незадовільною.

Процеси БП1, БП2, БП4,
БП5, БП8, БП10, БП11, БП12,
БП13, БП14, БП15, що входять
до колонок ІІІ — ІV (зона 2),
дають менше можливостей
вплинути на роботу агро�
підприємства.

За умови звільнення після
процесу реінжинірингу зони 1, відбудеться пол�
іпшення процесів в цій зоні, що значно допо�
може досягненню поставленої мети. У колонці
V (зона 3) знаходяться процеси БП3, БП6, БП7,
які незначно впливають на роботу підприєм�
ства, тому що вже наразі добре працюють. За
цими процесами достатньо лише спостерігати,
для того щоб вони так й надалі продовжували
працювати.

Отже, реінжиніринг бізнес�процесів — це
перебудова (перепроектування) ділових про�
цесів для досягнення підвищення ефективності
діяльності підприємства.

За допомого використання процесів реінжи�
нірингу Агрофірма "Ліга" (Уманський район,
с. Антонівка) має можливість:

— відмовитися від застарілих правил і норм
ведення бізнесу, що дає змогу подолати нега�
тивний вплив усталеної практики проваджен�
ня господарської діяльності;

— адекватно реагувати на ситуацію, яка
склалася у зв'язку із структурними і процедур�
ними змінами підприємства, радикально їх
змінювати, провадити інноваційну діяльність;

— покращувати економічні, фінансові та
інші показники своєї діяльності.

Упровадження реінжинірингу бізнес�про�
цесів на Агрофірмі "Ліга" (Уманський район,
с. Антонівка) дало змогу домогтися підви�
щення ефективності діяльності за рахунок
зростання продажів, збільшення прибутку
(табл. 2).

Таким чином, перепроектування організа�
ційної структури управління Агрофірми
"Ліга" (Черкаська область, Уманський район,
с. Антонівка) та аналіз бізнес�процесів в рам�
ках реінжинірингу дав змогу підприємству
вийти на новий рівень ефективності діяль�
ності в ринковому середовищі за рахунок:
нової схеми організаційної структури під�

приємства на основі реінжинірингу шляхом
створення самостійних стратегічних госпо�
дарських підрозділів (ССГП) та "осередку
прибутку".

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Надзвичайна мінливіcть pинкового cеpедо�
вища активізує деcтpуктивний вплив як екзо�
генних, так і ендогенних чинників, що cуттєво
уcкладнює умови ведення бізнеcу в Укpаїні, а
нездатніcть вітчизняних аграрних підпpиємcтв
cвоєчаcно діагноcтувати вплив вищезазначених
негативних чинників на їх діяльність обумов�
люють зростання потpеби в ефективному
управлінні.

Зважаючи на проведене дослідження слід
сказати, що використання принципів реінжи�
нірингу в управлінні підприємством дає змогу:
визначити значущість, роль і місце підприєм�
ницької структури в системі управління під�
приємством; допомагає встановити набір взає�
мопов'язаних функцій, повноважень і сферу
відповідальності підрозділів/відділів та окре�
мих працівників, що унеможливлює дублюван�
ня функцій; націлює безпосередньо на виконан�
ня спільних завдань функціонування підприє�
мства; забезпечує ефективність реалізації
бізнес�процесів.

Аналіз результатів дослідження показує,
що зміни в структурі управління аграрних
підприємств, зокрема, створення відділу про�
дажів і контроль за бізнес�процесами дадуть
змогу мобілізувати трудові ресурси, що пози�
тивно вплине на отримання кінцевого резуль�
тату. У перспективі указане дасть можливість
досягти стабільних результатів: підвищення
продуктивності праці і збільшення рентабель�
ності продажів при прогнозованих умовах ро�
боти агропідприємства.

Таблиця 2. Розрахунок показників ефективності роботи
Агрофірми "Ліга" на основі використання процесу

реінжинірингу

Джерело: розраховано автором на основі проведеного дослідження.

Період, рік 
фактичні 
дані 

очікувані 
дані прогнозовані дані Показник 

2017 2018 2019 2020 
I. Вихідні дані 

Дохід від реалізованої 
продукції, тис. грн 

87288,0  
 

118144,2 155147,1 1561171,2 

Собівартість, тис. грн 72401,4 88852,4 118673,6 118457,5 
Чисельність, ос. 412,0 412,0 412,0 412,0 

II. Розрахункові показники 
Прибуток, тис. грн 62870,9  10487,6 13374,6 14056,1 
Продуктивність праці,  
тис. грн/ос. 

402,7 469,4 501,3 550,8 

Рентабельність продажів,% 6,7 9,1 10,3 10,5 
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Зважаючи на результати проведеного до
слідження, вважаємо за потрібне подальші
наукові розвідки спрямовувати в руслі вив�
чення інноваційних ефективних форм реа�
лізації управлінської політики у системі
розвитку підприємств аграрної галузі, зад�
ля покращення економічного становища
України.
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FACTORS AND TENDENSHIS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION
IN KHERSON REGION

У статті здійснено комплексну економічну оцінку сучасного стану розвитку галузі овочівництва у Херсонській
області, виявлено особливості її функціонування та основні фактори зростання продуктивності.

Установлено, що серед регіонів України частка Херсонської області у виробництві овочів найбільша. За останні
роки майже при незмінних площах, виробництво овочів як в Україні, так і у Херсонській області зростало. Проте
темпи зростання обсягів виробництва у Херсонській області в двічі швидші.

Проведено аналіз факторів, які позитивно впливають на розвиток овочівництва у Херсонській області. Серед
них сприятливі погодноBкліматичні умови, розгалужена мережа каналів зрошення, запровадження сучасних техноB
логій виробництва овочів на підставі застосування, високопродуктивних сортів і гібридів, ефективних хімічних заB
собів захисту рослин, сучасних ресурсозберігаючих систем зрошення, розвинена переробна галузь, інфраструктура
зберігання, ефективна логістика, оптові ринки та ін.

Розглянуто структуру виробництва за категоріями господарств, за основними видами овочів, картоплі та башB
танних культур. Проведено порівняння обсягів виробництва, урожайності основних культур в Україні та Херсонській
області. Визначено, що товаровиробники Херсонської області отримували більш високі врожаї овочевих культур,
ніж середні по Україні: урожайність огірків вища майже у два рази, помідорів та моркви — у 1,5 рази, цибулі — у 1,2
рази. Спостерігається тенденція зростання обсягів виробництва овочевих культур не традиційних для південного
регіону: валове виробництво огірків та капусти зросло майже у 4 рази, моркви у 6 разів.

Встановлено локальну концентрацію виробництва овочів, де у чотирьох районах області виробляється понад
80% валового збору овочів.

Визначено шляхи подальшого розвитку галузі овочівництва на Херсонщині, яке має здійснюватися шляхом форB
мування доданої вартості на вирощені овочі через переробку, доробку, пакування, просування на більш дорогі ринки
Європи та інших частин світу.

Обгрунтовано механізми удосконалення партнерських відносин між виробниками овочів усіх категорій з оптоB
вими посередниками, торговельними мережами та підприємствами зберігання та переробки.

The article provides a comprehensive economic assessment of the current state of development of the vegetable
industry in the Kherson region, reveals the peculiarities of its functioning and the main factors of productivity growth.

It is established that among the regions of Ukraine the share of Kherson region in vegetable production is the largest.
In recent years, in almost unchanged areas, vegetable production in both Ukraine and the Kherson region has increased.
However, the growth rate of production in Kherson region is twice as fast.

The factors that positively influence the development of vegetable production in the Kherson region are analyzed.
Among them are favorable weather and climatic conditions, an extensive network of irrigation channels, introduction of
modern technologies of vegetable production on the basis of application, highByielding varieties and hybrids, effective
chemical means of plant protection, modern resourceBsaving irrigation systems, advanced processing industry, storage
infrastructure, efficient logistics etc.

The structure of production by categories of farms, by main types of vegetables, potatoes and melons is considered.
The production volumes, yields of the main crops in Ukraine and Kherson region are compared. It is determined that the
producers of Kherson region received higher yields of vegetable crops than the average in Ukraine: the yield of cucumbers
is higher almost twice, tomatoes and carrots — 1,5 times, onions — 1,2 times. There is a tendency of growth of production
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У структурі споживання людини за даними

науковців свіжі овочі та фрукти повинні скла�
дати не менше 30%. У поточний період розвит�
ку вітчизняної економіки рівень споживання
українським населенням цих продуктів харчу�
вання не перевищує 75% від потреби. Попит на
українському ринку овочів частково задоволь�
няється імпортованою продукцією. Водночас
Україна має суттєвий природний, людський та
виробничий потенціал для виробництва овоче�
вих культур та задоволення потреб власного
населення цінними, корисними продуктами
харчування повністю.

Серед регіонів України Херсонська область
за обсягами виробництва овочевих культур по�
сідає провідні місця. Крім того, привабливість
галузі для товаровиробників регіону з роками
зростала. Як результат, в останнім часом об�
сяги виробництва овочевих культур з року в рік
збільшувалися, після 2000 року вони перевищи�
ли показники 1990 року. Водночас невідповід�
на потребам споживачів структура і розміщен�
ня виробництва овочів, його економічна ефек�
тивність, зберігання, підготовка до реалізації,
ціноутворення на овочеву продукцію, переван�
таженість логістичних ланцюгів, — це пробле�
ми які залишаються не вирішеними у цій галузі
як в Україні, так і у Херсонській області.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню різних аспектів розвитку га�
лузі овочівництва, її ефективності, проблемам
становлення в ринкових умовах господарюван�
ня, тенденціям на ринку овочевої продукції в
Україні приділяли увагу низка науковців та
аграріїв�практиків. Так, науковці Хареба О.В.,

of vegetables not traditional for the southern region: gross production of cucumbers and cabbage has increased almost
4 times, carrots 6 times.

Local concentration of vegetable production is established, where in four regions of the region more than 80% of the
gross harvest of vegetables is produced.

The ways of further development of the vegetable industry in Kherson region are determined, which should be
implemented through the formation of added value for grown vegetables through processing, processing, packaging,
promotion to more expensive markets in Europe and other parts of the world.

The mechanisms of improvement of partnerships between vegetable producers of all categories with wholesale
intermediaries, trade networks and storage and processing enterprises are substantiated.

Ключові слова: овочівництво, господарства населення, сільськогосподарські підприємства,
виробництво овочів, урожайність овочів, економічна ефективність, інфраструктура овоче;
вого сектору, зберігання овочів.

Key words: vegetable;growing, economies of population, production of vegetables, yields of
vegetables, economic efficiency, infrastructure of vegetable sector, storage of vegetables.

Хареба В.В. Рибак Я.Я. розглянули проблеми
галузі овочівництва та особливості, місце і роль
на ринку і в галузі овочівництва малопошире�
них овочевих культур, оцінили тенденції та
проблеми у їх виробництві, практики та куль�
туру споживання в Україні [1].

Науковцями Інституту овочівництва та
баштанництва Національної академії аграрних
наук України Корнієнко С.І., Рудь В.П. дослід�
жувалися історичні аспекти, сучасний стан і
перспективи розвитку галузі овочівництва в
Україні [2].

Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. досліджували
стан розвитку овочівництва в Україні, оцінив�
ши місце України у світовому виробництві
овочів та світовий досвід виробництва окремих
видів овочів за аналогічних умов [3]. Пробле�
мам маркетингу, сертифікації, розвитку інфра�
структури та іншим аспектам та проблемам
розвитку галузі овочівництва приділено увагу
в працях Писаренка В.В. [4].

Особливості формування пропозиції, ціни
та динаміку поточної кон'юнктури вітчизняно�
го ринку овочевої продукції досліджують про�
тягом останніх років Кучеренко Т., Пасічник В.
Розкрито основні тенденції в насиченні украї�
нського ринку широким асортиментом овоче�
вої продукції, фактори, що впливають на їх
ціни, регіональні відмінності в їх формуванні та
змінах [5].

Професором З. Сичем акцентовано увагу не
тільки на інноваціях та нових технологіях в га�
лузі овочівництва, перевагах кооперації овочі�
вників, а і на популяризації овочевої галузі роз�
ширенню її потенціалу у зеленому сільському
туризмі, фестивальному русі та національній
кулінарії [6].

Але дослідження стану галузі овочівницт�
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ва в Україні та концентрації уваги на різних
аспектах виробництва, зберігання, реалізації,
ринку овочів на рівні національної економіки
та розгляду окремих вузькоспеціалізованих
проблем недостатньо. Саме тому в цій статті ми
поставили перед собою мету розглянути заз�
начені проблеми та проаналізувати тенденції і
фактори розвитку галузі овочівництва у Хер�
сонській області, де сконцентровано виробниц�
тво найбільших обсягів овочів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Грунтово�кліматичні умови Херсонської
області разом зі значною мережею зрошуваль�
них каналів у більшості районів області достат�
ньо сприятливі для вирощування багатьох видів
сільськогосподарських культур, передусім —
овочів та баштанних. У структурі посівних
площ, Херсонській області овочеві культури
відкритого грунту разом з баштанними в ос�
танні роки складали близько 8% (у структурі
посівних площ України овочеві культури зай�
мають близько 2%). Все ж посівні площі овочів
за останні 28 років зростали з 22,6 тис. га у 1990 ро�
ці до приблизно 40—42 тис. га у 2017—2018 рр.
Практично в останні п'ять років посівні площі

під овочами стабілізувалися на вказаному рівні,
а обсяги виробництва овочів суттєво зросли
(табл. 1) [7].

У таблиці 1 наведено данні про обсяги ви�
робництва овочів в Україні та Херсонській об�
ласті за роками. З наведених даних відмічаємо,
що виробництво овочів як в Україні, так і у Хер�
сонській області зростало за останні два деся�
тиліття. Проте, темпи зростання, обсягів ви�
робництва (відповідно в 1,6 та 3,1 рази) у Хер�
сонській області в двічі швидші. Понад поло�
вину усіх овочів в Україні виробляються у шес�
ти областях. Проте серед регіонів України ча�
стка Херсонської області у виробництві овочів
найбільша і складає у 2018 році 13,95%. За
останні 20 років цей показник також зріс вдвічі.

Серед інших регіонів — найбільших вироб�
ників овочів в Україні у 2018 р. відмічаємо
Дніпропетровську область — 749,0 тис. т (7,9%),
Київську — 604,2 тис. т. (6,4%), Харківську —
694,4 тис. т. (7,4%), Полтавській — 524,5 тис. т,
Миколаївська — 515,6 тис. т. (5,5%) та Львівська
області — 512,8 тис. т. (5,4%) (рис. 1).

 Причому, якщо порівняно з 1990 роком ви�
робництво овочів в Україні зросло на 30%, то у
зазначених областях: у Дніпропетровській на
64%, у Київській — 30%, Харківській — 141%,

Роки 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Виробництво 
овочів в Україні, 
тис. т 

5821,3 7295,0 8122,4 9637,5 9214,0 9414,5 9286,3 9440,2 

Виробництво 
овочів у 
Херсонській 
області, тис. т  

421,5 526,1 841,5 1282,3 1251,5 1278,2 1268,9 1317,0 

Питома вага 
Херсонської 
області у 
виробництві овочів, 
% 

7,24 7,21 10,36 13,31 13,58 13,58 13,66 13,95 

Таблиця 1. Питома вага Херсонській області у виробництві овочів в Україні

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [7].
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515,6Львівська; 512,8

Інші області; 
4512,4

Херсонська; 1317

Рис. 1. Структура виробництва овочів за регіонами України
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Полтавській — 84%, Миколаївській — 80% та
Львівська області — 82%. За цей же період зро�
стання виробництва овочів у Херсонській об�
ласті відбулося на — 211% [7].

Слід відмітити, що переважна більшість заз�
начених регіонів це області з містами мільйон�
никами чи великими міськими�агломераціями, де
мешкає багато людей, які потребують значних
обсягів продуктів харчування, у тому числи ово�
чевої продукції. Виробництво овочів навколо
великих міст обумовлено оптимізацією логістич�
них витрат, доступністю, постійним попитом.

Розміщення та розвиток овочевого підком�
плексу у Херсонській області відбувається зав�
дяки іншим чинникам. Потенціал галузі овочі�
вництва в регіоні сформувався під дією низки
природно�кліматичних, соціально�економіч�
них, інфраструктурних чинників. У середньо�
му в області без морозний період продовжуєть�
ся 200 днів, а вегетаційний — 230 днів, соняч�
них днів 230—240, що створює переваги для ви�

рощування культур з тривалим вегетаційним
періодом, або 2—3 культур протягом року. По�
ряд з чорноземами особливо в районах, де зо�
середжено виробництва овочів переважають
грунти, які легко обробляються. Практично усі
овочеві культури вирощуються з застосуван�
ням різних типів зрошення.

Перехід від городництва до овочівництва на
Херсонщині відбувався у повоєнні роки і набув
значного розвитку з будівництвом у 60�ті роки
зрошувальних систем, які створили умови для
вирощування овочів на значних площах. Ніні у
Херсонській області з 1780,0 га ріллі 427 тис. га
(24%) є зрошуваними [8, с. 219]. Проте зрошу�
вальних земель значно більше, тому що крап�
линне зрошення, яке використовують домогос�
подарства взагалі не обліковується органами
статистики.

Досить стабільним періодом для розвитку
овочевої галузі були 70—90�і роки, коли май�
же у кожному районі, навіть в окремих

Роки Показники 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 р. у % 
до 2000 р. 

Площі овочів, з якої 
зібрано врожай, тис. га 36,0 37,9 43,4 44,4 41,5 40,8 41,6 41,7 116% 

Виробництво овочів, 
тис. т  421,5 526,1 841,5 1282,3 1251,5 1278,2 1268,9 1317,0 312% 

Урожайність овочевих 
культур, ц /га 117 139 194 289 301 313 304 316 271% 

 
Площі картоплі, з якої 
зібрано врожай, тис. га 22,8 21,6 24,1 24,8 23,6 23,7 24,6 25,0 110% 

 
Виробництво картоплі, 
тис. т 295,2 206,8 249,6 278,7 287,2 279,6 271,0 296,4 100% 

Урожайність картоплі, 
ц/га 129 96 104 112 121 118 110 119 92% 

Таблиця 2. Площі, обсяги виробництва та урожайність
овочевих культур і картоплі у Херсонській області

Джерело: розраховано автором за даними Статистичного щорічника Херсонської області за 2018 р. [8].
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Рис. 2. Валове виробництво та урожайність овочів у Херсонській області за роками
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сільськогосподарських підприємствах функц�
іонували переробні заводи чи цехи, які пере�
робляли плоди та овочі на консервну продук�
цію та соки. Надійність збуту на переробку, на
зберігання у сховища споживчої кооперації та
на ринки свіжої городини, що діяли на сезонній
основі давала змогу підтримувати виробницт�
во овочів у значних обсягах у переважній час�
тині районів області.

Значний поштовх у розвитку овочівництва
дала наявна переробна галузь. В актуальний пе�
ріод колишні переробні підприємства частко�
во збережені, або створені нові чи модернізо�
вані. У Херсонській області налічується 11 пе�
реробних підприємств по консервуванню

овочів, виробництву соків, кетчупів, соусів,
концентратів загальною потужністю 243,85 тис.
тонн на рік. Найпотужнішими переробними
підприємствами області є ФГ "Інтегровані аг�
росистеми" Голопристанського району, по�
тужність якого складає 200 т/добу, ПрАТ "Чу�
мак" м. Каховка, потужністю 120 т/добу, Хер�
сонське Споживче Товариство м. Херсон, по�
тужністю 80 т/добу, ТОВ "Плодоовочевий ком�
бінат Херсон" м. Херсон, потужністю 60 т/добу,
ПВКФ "Пані Крістіна" м. Херсон, потужні�
стю 55 т/добу. Крім того, у Каховському рай�
оні у 2016 р. створено перше на півдні України
підприємство ТОВ "Роздольне" — з швидкої за�
морозки плодів, овочів та ягід.

Роки Показники 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Огірки та корнішони 
Зібрана площа, тис. га 2,4 2,5 2,7 3,2 3,3 3,1 3,2 2,8 
% до площі по Україні 3,8 4,7 5,2 6,2 6,5 6,2 6,3 5,7 
Валовий збір, тис. т 24,6 26,0 47,0 81,3 92,0 100,8 108,0 100,0 
% до обсягу по Україні 3,5 3,8 5,5 8,6 9,6 10,6 12,0 10,2 
Урожайність по Україні, ц/га 113,1 128,0 166,3 181,5 189,3 189,3 176,9 197,5 
Урожайність по Херсонській області, ц/га 101,5 104,0 171,9 250,9 283,4 329,7 332,8 358,3 

Помідори 
Зібрана площа, тис. га 16,3 19,3 16,2 14,2 13,7 13,8 14,0 14,6 
% до площі по Україні 15,2 20,6 19,4 17,9 18,2 18,6 18,8 20,0 
Валовий збір, тис. т 233,6 307,1 404,3 574,9 642,8 658,0 634,0 703,7 
% до обсягу по Україні 20,7 20,9 22,2 26,8 28,3 29,5 28,0 30,28 
Урожайність по Україні, ц/га 105,3 156,9 218,2 270,8 301,5 299,3 303,4 316,5 
Урожайність по Херсонській області, ц/га 143,4 158,8 249,9 404,5 468,6 457,7 453,1 480,5 

Капуста 
Зібрана площа, тис. га 4,0 3,9 5,1 4,9 5,0 4,9 5,3 4,6 
% до площі по Україні 4,6 5,4 7,0 6,9 7,1 7,1 7,8 7,2 
Валовий збір, тис. т 33,2 50,5 92,0 133,4 116,4 125,2 135,0 116,5 
% до обсягу по Україні 3,0 3,4 6,0 7,1 6,9 7,4 7,8 7,0 
Урожайність по Україні, ц/га 127,6 206,2 208,3 263,5 238,9 245,0 254,6 261,4 
Урожайність по Херсонській області, ц/га 84,1 129,6 179,1 270,4 232,3 253,4 254,8 253,0 

Морква 
Зібрана площа, тис. га 1,2 1,3 2,2 3,2 2,6 2,4 2,5 2,6 
% до площі по Україні 2,9 3,3 5,0 7,3 6,1 5,6 5,9 6,0 
Валовий збір, тис. т 13,5 11,4 35,2 77,3 65,9 65,5 66,7 75,8 
% до обсягу по Україні 2,7 1,8 4,9 8,7 8,0 7,5 7,9 9,0 
Урожайність по Україні, ц/га 121,0 162,5 161,9 203,3 192,4 202,8 195,4 197,2 
Урожайність по Херсонській області, ц/га 114,5 84,4 163,1 242,5 252,5 269,4 264,5 290,4 

Цибуля ріпчаста 
Зібрана площа, тис. га 3,3 3,2 6,6 7,0 5,9 5,5 5,2 4,6 
% до площі по Україні 5,1 5,6 11,1 11,9 10,6 10,0 9,5 8,8 
Валовий збір, тис. т 31,9 37,6 140,6 192,5 128,8 133,0 121,8 94,7 
% до обсягу по Україні 5,7 5,0 15,5 17,4 13,5 13,1 12,5 10,7 
Урожайність по Україні, ц/га 87,3 131,1 152,4 188,5 171,3 184,1 177,8 167,8 
Урожайність по Херсонській області, ц/га 96,9 117,7 213,1 275,2 219,9 238,1 236,2 204,3 

Баштанні продовольчі 
Зібрана площа, тис. га 24,9 24,3 30,0 25,8 26,4 24,3 24,2 22,7 
% до площі по Україні 29,7 48,9 36,6 33,4 35,9 34,6 34,8 35,25 
Валовий збір, тис. т 116,7 147,4 382,5 266,2 222,9 225,9 151,6 163,1 
% до обсягу по Україні 31,3 47,5 50,9 38,8 38,6 38,7 34,9 32,65 
Урожайність по Україні, ц/га 44,4 62,4 91,7 88,7 78,6 83,1 62,5 77,3 
Урожайність по Херсонській області, ц/га 46,8 60,7 127,5 103,2 84,4 92,9 62,6 71,8 

Таблиця 3. Динаміка виробництва основних видів продукції овочівництва
у Херсонській області

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [7] та Статистичного щорічника Херсонської
області за 2018 р. [8].
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На Херсонщині розвивається інфраструк�
тура для зберігання овочів. Найбільшим опера�
тором у цьому сегменті виступає ТОВ "Green
team", яке має потужності для спеціалізовано�
го зберігання овочів на 50 тис. т у Каховському
районі. Крім зберігання, здійснює доробку та
експорт різних видів овочів.

Розвиток овочівництва у домогосподар�
ствах сіл овочевої зони та нагальна їх потреба
в реалізації своєї продукції сприяла появі на
узбіччі інтенсивної траси на Крим спочатку сти�
хійного, а пізніше оптового ринку, де гуртува�
лися закупівельними з різних регіонів як Украї�
ни, так і інших країн. У подальшому ринок у селі
Великі Копані перетворився в один з найбіль�
ших оптових ринків України. В межах овоче�
вої зони діють і інші — менші за розмірами рин�
ки, але лише на сезонній основі.

Позитивно вплинуло на розвиток овочів�
ництва у Херсонській області, особливо на до�
могосподарства та фермерів діяльність низки
проектів, які реалізовувалися в області. Зокре�
ма 5�й рік у Південних областях діє Українсь�
кий проект бізнес�розвитку плодоовочівницт�
ва (UHBDP), який фінансується Урядом Кана�
ди. Шляхом його зусиль проводяться навчан�
ня переважно дрібних товаровиробників, обмін
досвідом, семінари, конференції, стажування
та зорганізується інша підтримка.

 Певний вплив на розвиток овочівництва і
баштанництва в регіоні здійснюють науковці
Інституту зрошувального землеробства НААН
України та Інституту овочівництва і баштан�
ництва.

Статистичні данні по виробництву овочів у
Херсонській області вказують на те, що за до�
сліджуваний період найбільші площі, на яких
вирощувалися овочі було досягнуто у 2014 році
(44,4 тис. га). У 2015 році площі під овочами ско�
ротилися на 7% до 41,5 тис. га і у подальші роки
вони стабілізувалися [8]. Головною причиною
такого скорочення стала втрата ринків анексо�
ваного Криму, для яких товаровиробники

овочів Херсонщини були основними постачаль�
никами. Водночас обсяги виробництва скоро�
тилися не значно, лише на 2,5%, та у подальші
роки зростали (рис. 2).

 Урожайність овочевих культур зростала
протягом досліджуваного періоду: зростання
становило — в 2,7 рази.

Тенденція переважного зростання врожай�
ності за роками обумовлена покращенням ма�
теріально�технічного забезпечення виробниц�
тва овочів, застосуванням насіння продуктив�
них гібридів, та участь в останні роки багатьох
товаровиробників у проектах, та кредитних
спілках що забезпечують навчання товарови�
робників, технологічний супровід, підбір та
отримання необхідних засобів захисту рослин,
кредитування тощо.

Питома вага Херсонської області у вироб�
ництві картоплі незначна, за цей період скла�
дала лише 1,3—1,5%. Проте картопля займає
чинне місце у структурі виробництва овочів на
Херсонщині, практично як "нішова" культура.
Традиційно картопля на Херсонщині масово не
вирощувалася, її завозили з північних облас�
тей України. Однак природно�кліматичні умо�
ви Херсонської області разом з застосуванням
сучасних технологій, матеріалів виробництва та
краплинного зрошення дають можливість ви�
робляти картоплю надранню та картоплю у
другому чи третьому обороті, яку реалізують
восени як молоду. З таблиці 2 спостерігаємо,
що значної динаміки по площам картоплі, з якої
зібрано врожай не спостерігається, обсяги ви�
робництва та урожайність відносно стабільні.
Втім, виробництво і реалізація молодої кар�
топлі для фермерів та домогосподарств є ви�
сокомаржинальним, тому що дає можливість
отримувати додатковий доход через більш
ефективне використання землі, економію на
засобах захисту рослин та за рахунок більш
високих цін на молоду картоплю.

Дослідження площ, обсягів виробництва та
урожайності основних овочевих культур

Роки 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Виробництво овочів, тис. т  421,5 526,1 841,5 1282,3 1251,5 1278,2 1268,9 1317,0 
В т.ч. сільськогосподарські 
підприємства 163,2 172,7 271,0 459,9 503,3 520,1 501,6 561,1 
В т.ч. господарства населення 258,3 353,4 570,5 822,4 748,2 758,1 767,3 755,9 
Частка до загального обсягу, % 61,3 69,1 67,8 64,1 67,1 59,3 60,5 57,4 
Виробництво картоплі, тис. т 295,2 206,8 249,6 278,7 287,2 279,6 271,0 296,4 
В т.ч. 
 сільськогосподарські 
підприємства 2,3 4,4 16,5 21,6 22,2 24,2 26,8 22,9 
В т.ч. господарства населення 292,9 202,4 233,1 257,1 265,0 255,4 244,2 273,5 
Часка до загального обсягу, % 99,2 97,9 93,4 92,3 92,3 91,3 90,1 92,3 

Таблиця 4. Динаміка виробництва овочевих культур та картоплі у Херсонській області
за категоріями господарств



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2019

15

(табл. 3) показує, що товаровиробниками Хер�
сонської області виробляється понад 30% то�
матів, 30% баштанних культур, понад 10%
огірків, 10% цибулі, 9% — моркви та 7% капус�
ти від валового виробництва цих культур в Ук�
раїні.

Застосування інтенсивних технологій,
ефективних способів поливу дає можливість
товаровиробникам Херсонської області отри�
мувати більш високі врожаї овочевих культур,
ніж середні показники по Україні. Так, уро�
жайність огірків вища майже у два рази, по�
мідорів та моркви — у 1,5 рази, цибулі — у
1,2 рази. Урожайність баштанних культур та
капусти на рівні загальноукраїнських показ�
ників. Спостерігається тенденція зростання
обсягів виробництва за досліджуваний період
овочевих культур не традиційних для південно�
го регіону. Так, валове виробництво огірків та
капусти зросло майже у 4 рази, моркви у 6 разів.
На нашу думку, зазначені тенденції обумовле�
но застосуванням у виробництві продуктивно�
го насіння, інноваційних комбінованих техно�
логій та зрошення.

Більш стрімкими темпами зростало вироб�
ництво овочів у сільськогосподарських під�
приємствах (3,4 рази) порівняно з господар�
ствами населення (2,9 рази) та виробництвом
овочів по усім типам господарств (3,1 рази).
Зокрема якщо у сільськогосподарських під�
приємствах виробництво овочів до 2000 року
скорочувалося, проте у подальші роки зроста�
ло, то у господарствах населення виробництво
зросло майже у 10 разів, з 72,4 тис. т. у 1990 році

до 755, 9 тис. т у 2018 році. В останні роки обся�
ги виробництва овочів по господарствам насе�
лення стабілізувалися, а по сільськогоспо�
дарським підприємствам зберігається тренд на
зростання виробництва. Зростання виробниц�
тва овочів у сільськогосподарських під�
приємствах області обумовлено низкою фак�
торів:

— сільськогосподарські підприємства нако�
пичивши капітальні ресурси стали більш ефек�
тивними за рахунок використання спеціалізо�
ваної техніки для догляду за овочевими куль�
турами, продуктивного насіння та гібридів, су�
часних технологій виробництва;

— окремі товаровиробники уже збудували
спеціалізовані сховища для зберігання та пер�
винної доробки овочів та мають переваги за
рахунок реалізації овочів в періоди більш ви�
соких цін;

— аграрні товаровиробники налагодили
партнерські відносини з торговельними мере�
жами, оптовими посередниками та переробни�
ми підприємствами овочевої продукції;

— сільськогосподарські підприємства�ово�
чівники мають досвід, певні масштаби вироб�
ництва, а отже, і перспективи в удосконаленні
своєї збутової практики для просування виро�
щеної продукції на зовнішні ринки;

Попри те, що обсяги виробництва картоплі
за роками є відносно стабільними та питома
вага господарств населення у виробництві ще
перевищує 90%, все ж спостерігається суттєве
зростання (майже у 10 разів) виробництва кар�
топлі сільськогосподарськими підприємствами.

Роки 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Херсонська область 22,8 43,7 164,4 215,9 221,9 242,3 267,7 228,8 
Голопристанський 
район 

13,7 30,1 105,3 124,3 92,6 133,3 128,0 109,4 

Каховський район 0,3 7,0 40,8 49,6 62,9 85,8 83,3 100,1 
Олешківський район 0,9 0,2 11,0 21,9 13,3 37,9 20,8 34,1 

Таблиця 5. Виробництво картоплі підприємствами по районах Херсонської області, тис. ц

Роки 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Херсонська область 1632,4 1726,9 2710,0 4598,6 5033,2 5201,2 5016,1 5610,9 
по районах і містах         
Бериславський 74,8 59,9 17,5 27,2 82,5 117,4 107,3 175,0 
Білозерський 426,7 389,7 107,2 213,3 113,1 344,7 486,4 549,7 
Великолепетиський 8,6 2,5 2,8 0,8 19,2 5,9 - 14,1 
Генічеський 144,4 137,5 132,9 124,3 122,9 144,2 131,0 149,9 
Голопристанський 132,3 139,0 627,9 1436,8 1745,3 1726,8 1454,8 1867,7 
Каланчацький 58,8 19,5 11,8 295,4 657,7 638,0 746,4 1030,8 
Каховський 210,3 435,1 1004,9 1763,0 1681,3 1563,7 1196,8 1049,9 
Новотроїцький 88,4 28,0 54,8 116,7 144,4 129,4 103,7 89,3 
Олешківський 62,4 19,8 335,6 188,8 175,5 208,7 265,0 165,5 
Скадовський 183,0 129,5 67,6 128,5 112,2 90,2 96,1 249,2 
Чаплинський 72,9 112,1 66,2 86,5 108,5 187,0 351,8 137,9 
м. Нова Каховка 38,7 75,3 105,3 132,5 26,3 1,8 - 101,3 

Таблиця 6. Виробництво культур овочевих підприємствами по районах
і містах Херсонської області, тис. ц
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У Херсонській області сформувалися кілька
промислових зон вирощування овочевих, баш�
танних культур та картоплі. Вони знаходяться
переважно у південній частині області, вздовж
лівого берега Дніпра та зрошувальних каналів
Каховської, Північнокримської та Краснозна�
м'янської зрошувальних систем. В цих районах
розташовані і переробні підприємства. Так,
картоплю вирощують лише у трьох районах:
Голопристанському, Каховському та Олешків�
ському (табл. 5).

Започатковано виробництво картоплі з ви�
користанням інтенсивних та інноваційних тех�
нологій у Голопристанському районі та у по�
дальшому було впроваджено господарствами
суміжних районів області. За досліджуваний
період спостерігається нарощування обсягів
виробництва картоплі у цих районах.

Сільськогоподарські підприємства 9 пів�
нічних та східних районів області овочеві куль�
тури не вирощують. Виробництво овочів зосе�
реджено у 12 районах. Статистичні данні (табл.
6) свідчать про те, що виробництво продукції
овочівництва сільськогосподарськими підприє�
мствами зросло майже втричі за період. Основ�
на маса підприємств�виробників обробляє
землі для овочів у Голопристанському, Ка�
ховському та Каланчацькому районах, баш�
танні вирощують і в решті районів. Валове ви�
робництво овочів нарощується, в основному за
рахунок наявності переробних підприємств у
цих районах, що забезпечує її гарантований
збут.

Подальший ефективний розвиток галузі
овочівництва на Херсонщині має здійснювати�
ся шляхом формування доданої вартості на
вирощені овочі через переробку, доробку, па�
кування, просування на більш дорогі ринки
Європи та інших частин світу. Поштовх розвит�
ку овочівництва на Півдні України по суті на�
дали іноземні інвестори. Так, спеціаліст Міжна�
родної Фінансової Корпорації (IFC) зі створен�
ня ланцюжків доданої вартості у плодоовоче�
вому бізнесі Сергій Потапов, стверджує, що
великі транснаціональні компанії придбали
вітчизняних лідерів переробки свіжих овочів і
фруктів та інтегрували в свої ланцюжки, таким
чином, дали можливість українським вироб�
ництвам розвиватися далі, але з можливостя�
ми використовувати фінансові ресурси та тех�
нології з материнських компаній. Наприклад,
завод "Сандора" — частина світового бреду
"ПепсіКо" [9].

Інший шлях — створення підприємств зам�
кнутого циклу у найбільш кліматично сприят�
ливій зоні вирощування фіксованої культури.

Наприклад, Південь України дає змогу отри�
мувати конкурентну по відношенню до всього
світу собівартість вирощування томатів відкри�
того грунту для переробки. Тому дуже стрімко
(за 10 років) Україна увірвалась у десятку світо�
вих лідерів із виробництва томатної пасти. Саме
завдяки компанії "Агрофьюжн" через залучен�
ня великих іноземних інвестицій обсяг вироб�
ництва томатної пасти сягнув 750 тисяч тонн на
рік. Але "Агрофьюжн" — це вертикально інтег�
рований холдинг, власне вирощування, 3 пере�
робні заводи (один з яких знаходиться у Хер�
сонській області), що здатні приймати 12 тисяч
тонн сировини на добу [9].

Виробництво овочів відкритого грунту в
останні роки як в Україні, так і на Херсонщині
зростає за рахунок зростання урожайності.

Перспективи підвищення урожайності
значні. Це підтверджує досвід кращих вироб�
ників овочів Херсонщини, у яких урожайність
складає 100—120 т/га для томата та цибулі
ріпчастої, 110�130 т/га — для огірка на опірній
системі, 60—80 т/га для перцю солодкого і бак�
лажанів, 80—100 т/га для білокачанної капус�
ти, моркви, буряка столового, кабачка. При до�
сягненні усіма виробниками овочів відкритого
грунту такого рівня врожайності валове ви�
робництво в Україні може бути збільшено у
3—4 рази, тобто до 25—30 млн т.

Подальший ефективний розвиток овочів�
ництва нерозривно пов'язаний з інвестиціями,
без яких неможлива інноваційна діяльність в
овочевій галузі, про що переконливо свідчить
досвід кращих сільськогосподарських під�
приємств

Реалізація овочевих культур фермерськими
господарствами і господарствами населення
здійснюється в основному на ринках роздріб�
них та гуртових або заготівельникам з поля.
Структура ж реалізації овочів сільськогоспо�
дарськими товаровиробниками за останні роки
суттєво змінювалася у бік зростання реалізації
переробним підприємствам. Питома вага об�
сягів, що продаються на ринку є незначними.
Структура каналів реалізації, що склалася обу�
мовлена тим, що більшість великотоварних ви�
робників мають довгострокові угоди на поста�
чання овочів, більше того, навіть окремі куль�
тури вирощуються у розрахунку на конкретно�
го покупця�переробника.

Проте переважну більшість продуктів хар�
чування сучасні мешканці міст купують у супер�
маркетах. Якщо виробники основного асорти�
менту свіжих овочів уже в основному напрацю�
вали партнерські відносини з торговельними
мережами, а щодо продукції підприємств�пе�
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реробників плодоовочевої продукції, то її на
полицях супермаркетів недостатньо.

Ще 30 років тому основна кількість кон�
сервних заводів переробляла від 1000 тонн до
20 тисяч тонн плодоовочевої сировини на рік,
але кількість таких підприємств знизилася до
критичного рівня: лише одиниці витримали
конкурентну боротьбу за споживача та ринок
збуту. Нове ж покоління підприємців�пере�
робників працює в основному з обсягами мен�
ше 100 тонн, рідше від 100 до 500 тонн. Цим мо�
лодим виробникам�переробникам важливо пе�
рейти на сходинку вище: там, де потреба в си�
ровині більше, більше і варіантів роботи з су�
часними каналами збуту, зокрема, з мережеви�
ми супермаркетами чи експортом. Для подо�
лання розриву між 500 тоннами і 20 000 тонна�
ми сировини потрібно більше вирощувати за
контрактною моделлю та фіксованою специф�
ікацією якісної продукції для переробника [9].

Основна частина овочів реалізується в пе�
ріод збирання врожаю та їх масової перероб�
ки. Монопольне становище великих перероб�
них підприємств дозволяє їм регулювати ринок
на власну користь. Водночас консервні цехи, що
збереглися у окремих сільськогосподарських
підприємствах переробляють власну сировину,
та дають змогу захистити виробника від зани�
жених цін. Незначний вибір каналів реалізації
у господарств населення — місцеві ринки, та
гуртові ринки за умови їх досяжності, де про�
дукцію скуповують заготівельники чи посеред�
ники. Така структура каналів реалізації, що
сформувалася у часи трансформації великих
сільськогосподарських підприємств призвела
до того, що ціни на овочі змінюються, мають
тенденцію до зростання, часом стрімкого не�
вмотивованого зростання. Господарства насе�
лення та фермерські господарства не можуть
забезпечити належну підтверджену якість про�
дукції, зберігання, доробку, великі партії,
тощо.

Для галузі овочівництва Херсонщини важ�
ливим напрямком розвитку буде залишатися
зрошення овочевих культур, яке потребує ба�
гато води. У структурі сільськогосподарсько�
го виробництва України провідне місце за по�
казниками економічної ефективності і еколо�
гічної безпеки посідає краплинне зрошення.
Більш економічно ефективно використовувати
не лише зрошення, а одночасно подавати роз�
чин добрив, здійснюючи точне дозування і кон�
троль надходження усіх поживних речовин.
Овочеві культури від застосування зрошення
дають найбільшу продуктивність серед бага�
тьох сільськогосподарських культур. Проте

розвиток цього напряму має перешкоди, зок�
рема очікування запровадження ринку землі,
невизначений стан та майбутнє локальних ме�
режевих каналів зрошення, зростання цін за
воду, спільне використання зрошувальних си�
стем та інші.

В умовах економічної нестабільності насе�
лення займається виробництвом овочів як за�
собом самозабезпеченням, що пояснює зрос�
тання виробництва овочів у господарствах на�
селення. Все ж така ситуація не може тривати
довго. Товарним виробництвом повинні займа�
тися великі спеціалізовані сільськогосподар�
ські підприємства, або дрібнотоварний сектор
має об'єднуватися в кооперативи чи асоціації,
хоча цей досвід для малих товаровиробників
області маловірогідний, через високі ризики
такого господарювання, недовіру дрібних то�
варовиробників до державних і громадських
інституцій.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Вивчення стану та тенденцій виробництва

овочів у Херсонській області вказує на те, що
обсяги виробництво овочів в останні роки у всіх
типах сільськогосподарських виробників зро�
стали, при відносно незмінних площах під цими
культурами. Серед областей України Херсонсь�
ка область займає перше місце за обсягами їх
виробництва, питома вага виробництва овочів
складає близько 14%. Основне виробництво
овочевої продукції зосереджено в районах роз�
ташування систем зрошення.

Основні обсяги виробництва овочів забез�
печуються дрібнотоварними виробниками —
господарствами населення і фермерами. Вели�
котоварне виробництво збереглося у сільсько�
господарських підприємствах, де високорента�
бельне овочівництво забезпечується шляхом
використання зрошення, новітніх технологій і
продуктивних сортів рослин, сільгоспвиробни�
ки співпрацюють на довготривалій основі з пе�
реробними підприємствами. Найбільш ефек�
тивними є ті виробники, які включені в інтег�
ровані ланцюги формування доданої вартості
продукції овочівництва або ті що забезпечують
зберігання, доробку та доставку самостійно.

Зростання виробництва овочів можна до�
сягти за рахунок удосконалення та впровад�
ження технологій їх виробництва та впровад�
ження низки організаційних заходів, фінансо�
вих механізмів орієнтованих на зберігання ви�
рощеної продукції, її доставку до покупців,
переробку тощо.

Перший напрям можна розвивати шляхом
застосування у виробництві новітніх техно�
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логій — краплинне зрошення, підбір сортів,
добрив, засобів захисту рослин, використання
комплексу машин при вирощуванні розсади,
овочів і збиранні врожаю, поглиблення вироб�
ничої спеціалізації у вирощуванні овочевих
культур.

 Другий напрям формування інфраструк�
тури для оптової торгівлі овочами, будівниц�
тво сховищ для зберігання, майданчиків для
доробки, заходи, які б сприяли збуту про�
дукції овочівництва, включаючи збирання,
первинну підготовку до реалізації та розпов�
сюдження ринкової інформації, поглиблена
інтеграція підприємств товаровиробників з
переробними та торгівельними підприємства�
ми.

 Перспективним напрямом, на нашу думку
є розширення збуту овочевої продукції, овоче�
вих консервів та заморозки на зовнішніх рин�
ках. Для цього необхідним є приведення усьо�
го циклу виробництва, зберігання, переробки
та ін. до світових вимог. Необхідна розробка і
впровадження системи сертифікації вироб�
ників овочів і контролю якості овочевої і кон�
сервованої овочевої продукції, формування
системи маркетингу у цій галузі. Набутий
досвід виходу на Європейський ринок окремих
підприємств Херсонщини має отримати більше
розповсюдження.
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IMPROVING THE QUALITY OF MILK AS THE BASIS OF PRODUCT COMPETITIVENESS
ON THE EUROPEAN MARKET

Висвітлено сучасні тенденції розвитку галузі, виробництва молока за категоріями господарств в Україні, визнаB
чено проблеми забезпечення населення молочними продуктами на рівні раціональних норм харчування. На основі
дослідження структури надходження молока на переробні підприємства та його гатункових якісних характеристик,
обгрунтовано нормативноBправові та економічні аспекти підвищення якості молока як основи конкурентоспроможB
ності продукції на європейському ринку. Наведено основні чинники, що перешкоджають виходу українських виробB
ників молока на єропейський і світовий ринки. Запропоновано напрями підвищення якості молока на основі коопеB
рування господарств населення у його збуті. Економічно обгрунтовано прямий вплив підвищення якості молока на
формування доданої вартості та ціни і, відповідно, доходів виробників молока, рівень їх конкурентоспроможності.

The main factors that determine the negative processes in dairy farming, the current trends of development of the
industry and milk production by categories of farms in Ukraine are presented in the article. On the basis of the index
analysis, the economic assessment of the level of the domestic market provision of dairy products is carried out and the
problems of providing the population with dairy products at the level of rational nutrition are determined. The study of
the structure of milk flow to processing enterprises and its qualitative characteristics are indicative of the legal and
economic aspects of improving the quality of milk as a basis for the products competitiveness on the European market. It
is proved that the problem of quality provision of milk, which is supplied to processing enterprises, arises in the small
farms, which are not able to provide primary purification and cooling of milk. Cooperation is a guarantee and a prerequisite
for the implementation of measures to improve the quality of milk and compliance with the new legislation. On the basis
of integration of households and small farms into cooperatives, the issues of purchase and commissioning of the necessary
equipment, establishment of effective distribution channels, and provision of appropriate sanitary and veterinary control
will be solved. Prospects for European integration of the dairy industry of Ukraine and supply of products to the EU
depend on the fulfillment of a set of requirements at the state and individual producer levels. For each category of producers
it is necessary to develop and implement measures that can improve the quality parameters of raw milk. The main factors
that prevent the entry of Ukrainian milk producers to the European and world markets are given in the article. Directions
of improvement of quality of milk on the basis of cooperation of households in its sale are offered. The direct impact of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молоко та молочні продукти є важливою

складовою повноцінного харчування населен�
ня кожної країни. А їх виробництво повинно
бути в обсягах норм державної продовольчої
безпеки. За оцінками Світового Банку, Украї�
на до 2030 р. може увійти до ТОП�10 виробників
молока в світі. Фахівці Міжнароднаї фінансо�
вої корпорації (МФК), а також інші світові
експерти вбачають в Україні невикористаний
потенціал у вирішенні продовольчої проблеми
інших країн, задоволенні зростаючого попиту
населення. За оцінками світових аналітичних
агенцій з продовольчої безпеки світу у наступ�
ному десятиріччі попит на молочні продукти,
як на протеїнове джерело, зросте як мінімум
на 25% [1].

Проте на сучасному етапі в Україні діють
негативні тенденції в галузі: скорочується по�
голів'я корів і обсяги виробництва молока,
змінюються напрями державної підтримки ви�
робників, зростають ціни на молокопродукти
при одночасному зниженні платоспромож�
ності населення. В умовах переорієнтації краї�
ни на європейський ринок, особливого значен�
ня набувають якісні параметри молока, молоч�
ної сировини та молочних продуктів, що ство�
рюються в АПК і визначають їх конкуренто�
спроможність. Особливо актуальними є питан�
ня підвищення конкурентоспроможності про�
дукції на основі якісних показників молока як
сировини.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Мета дослідження полягає у визначенні
проблем і перспектив підвищення якості украї�
нського молока та забезпечення його конку�
рентоспроможності на світовому і європейсь�
кому ринках. Для реалізації поставленої мети
необхідно провести: дослідження динаміки і
структури виробництва молока за категоріями
господарств, порівняльний індексний аналіз

рівня виробництва і споживання молока в Ук�
раїні, визначення обсягів експорту і імпорту
молока і молочних продуктів; якісні показни�
ки молока, яке надходить на переробку.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Використано такі методи: монографічний —

при вивченні наукових публікацій та змін у нор�
мативно�правовому забезпеченні розвитку га�
лузі та ринку молока і молочних продуктів; ана�
лізу і синтезу — у дослідженні динаміки і струк�
тури виробництва молока за категоріями това�
ровиробників; індексний — при визначенні
рівня забезпечення внутрішнього ринку молоч�
ними продуктами; графічний — у дослідженні
балансу, експорту та імпорту молочної про�
дукції; розрахунково�конструктивний — у еко�
номічному обгрунтуванні впливу якості моло�
ка на результати реалізації його населенням пе�
реробним підприємствам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тема конкурентоспроможності і якості мо�
лока широко досліджується у наукових колах,
висвітлюються практичні аспекти вирішення
даної проблеми. Зокрема Воляк Л.Р., Галіць�
ка А.С. на основі аналізу ринку молока та мо�
локопродуктів в Україні, дослідили стан вироб�
ництва та особливості ціноутворення молочних
продуктів, експорту та імпорту, визначили
основні напрями підвищення рівня функціо�
нування українського молочного ринку [2,
с. 1393—1399].

Регіональні аспекти виробництва й самоза�
безпечення молоком, вплив обсягів реалізації,
якості і закупівельних цін на ефективність його
виробництва висвітлені у публікаціях Россо�
хи В.В., Петриченко О.А. Доведено, що ефек�
тивність молока у сільськогосподарських
підприємствах залежить від масштабу вироб�
ництва, обсягів постачання на молокозаводи і
якості реалізованої продукції [3, с. 27—36].

Ключові слова: молоко та молочні продукти, якість, ціна, конкурентоспроможність, га;
тунок, стандарти.

Key words: milk and dairy products, quality, price, competitiveness, variety, standards.

improving the milk quality on the formation of added value and price and, accordingly, the income of milk producers
and their level of competitiveness is economically substantiated. In order to ensure the competitive position of Ukrainian
milk on the European market, it is necessary to bring it to high quality standards.
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Згурська О.М. визначає, що виробництво
якісного молока забезпечується системою гос�
подарських, зоотехнічних, ветеринарних і тех�
ніко�технологічних заходів, які підвищують
конкурентоспроможність продукції молокопе�
реробних підприємств [4, с. 113—119].

Капась О.М. розкриває інтеграційні аспек�
ти формування й розвитку молокопродуктово�
го підкомплексу як органічно сформованої
структури на основі внутрішньогалузевих про�
порцій, в якій технологічно та економічно по�
єднуються галузі й види діяльності [5, с. 92—97].

Ряд досліджень присвячено основним про�
блемам формування продовольчої безпеки і ви�
ходу вітчизняних молокопереробних під�
приємств на світовий ринок, можливостям
адаптації товаровиробників до міжнародних
вимог та вимог ЄС щодо якості молока та мо�
лочної продукції, напрямам підвищення конку�
рентоспроможності товаровиробників молоч�
ної галузі на основі поліпшення якості й без�
печності молочної продукції на внутрішньому
ринку і в період освоєння міжнародних ринків
[6; 7].

У статті Фоміної А.С. визначено українсь�
кий ринок молока та молочних продуктів як
найбільш динамічний, перспективний та рента�
бельний, акцентовано, що першочергове зав�
дання держави полягає у створенні законодав�
чої бази, яка б забезпечувала умови для ефек�
тивної діяльності молокопереробних під�
приємств, створення конкурентного середови�
ща у галузі та захист споживачів від неякісної
молочної продукції [8, с. 79—81].

Микитюк В.М. розглядає процес адаптації
підприємств молокопродуктового підкомплек�
су до міжнародних стандартів якості й безпеч�
ності харчової продукції, визначає пріоритетні
напрями розвитку галузі, рівень адаптованості
для операторів молочного ринку відповідно до
державних та світових стандартів якості хар�
чової продукції [9, с. 68—76].

На сучасному етапі питання якості молока
актуалізуються у зв'язку з введенням в дію по�
ложень законодавства щодо заборони викори�
стання молока другого гатунку для переробки

на харчові цілі. Відповідний наказ Мінагропо�
літики від 12.03.2019 №118 "Про затвердження
Вимог до безпечності та якості молока та мо�
лочних продуктів" набрав чинності 15.07.2019
р. Нові вимоги будуть стимулювати підвищен�
ня обсягу виробництва молока гатунку "екст�
ра". Також оновлення вимог у цій сфері дозво�
лить привести національне законодавство у
відповідність до вимог ЄС щодо ветеринарно�
санітарних правил виробництва та обігу моло�
ка, визначення показників його безпечності
[10].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні роки для молокопродуктового
ринку України характерна нестабільність. На
молочну галузь впливає економічна ситуація в
країні і на міжнародному ринку. Аналіз ринку
молока та молочної продукції показує, які
зміни відбулися в цій галузі за період 2000—
2018 рр. Молочне скотарство — одна із галу�
зей аграрної сфери економіки, в якій не при�
пинено спад виробництва, незважаючи на про�
ведені економічні реформи і значні обсяги дер�
жавної підтримки цієї галузі. Якщо у 2000 р.
всіма категоріями господарств було виробле�
но 12658 тис. т молока, у 2010 р. — 11249, то у
2018 р. — 10064 тис. т, що відповідно на 20,5 та
10,5 % менше (табл. 1).

У структурі виробництва за категоріями
виробників на сільськогосподарські підприєм�
ства у 2018 р. припадає 2755,5 тис. т (27,4 %), на
господарства населення 7308,5 тис. т (72,6 %).
За досліджуваний період підприємства скоро�
тили обсяги виробництва на 24,9 %, а господар�
ства населення — на 18,7 %. Єдиною катего�
рією, яка збільшила обсяги виробництва втричі,
є фермерські господарства, але їх частка у за�
гальному виробництві в країні лише 2,0 %. Про�
блема забезпечення якості молока, яке надхо�
дить на переробні підприємства, постає саме
перед невеликими господарствами, які в
більшості не спроможні забезпечити первинне
очищення і охолодження молока, оскільки не
мають для цього відповідного обладнання і тех�

Роки Категорії 
господарств 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 р.  
у % до 2000 р. 

Всі категорії 
господарств 12657,9 13714,4 11248,5 11132,8 10615,4 10381,5 10280,5 10064,0 79,5 

Підприємства 3668,7 2582,5 2216,6 2647,5 2669,2 2705,6 2765,7 2755,5 75,1 
з них фермерські 
господарства 67,8 96,3 112,1 166,8 177,4 183,6 194,8 201,8 297,6 

Господарства 
населення 8989,2 11131,9 9031,9 8485,3 7946,2 7675,9 7514,8 7308,5 81,3 

Таблиця 1. Динаміка виробництва молока за категоріями господарств в Україні

Джерело: [11].
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нологічного забезпечення. На нашу думку, для
кожної категорії виробників необхідно розро�
бити і впровадити заходи, які сприятимуть
підвищенню якісних параметрів молока�сиро�
вини.

Негативні процеси у скотарстві молочного
напряму обумовлені наступними чинниками:

— низький рівень інвестиційної привабли�
вості галузі через переважну збитковість гос�
подарств;

— висока капітало� і трудомісткість вироб�
ничих процесів;

— зростання цін на енергетичні та інші ре�
сурси, які потребує галузь;

— необхідність відведення значних площ
сільськогосподарських угідь під кормові куль�
тури, сінокоси і пасовища;

— недостатній обсяг державних дотацій для
тваринництва, скасування спеціального режи�
му повернення ПДВ;

— непрозора політика держави щодо
відкриття ринку землі.

Гвоздь М.Я., Мороз Ю.А. вважають, що
проблеми на ринку молока та молочної про�
дукції України пов'язані з недостатньою

кількістю та низькою якістю молока�сировини;
сезонністю виробництва; відсутністю стан�
дартів якості на молочну продукцію відповід�
них вимогам європейського рівня; недостатнім
захистом споживачів від неякісної молочної
продукції; зниженням рівня споживання. Од�
ним з пріоритетних завдань подальшого роз�
витку вітчизняної молокопереробної галузі
автори відзначають підвищення якості молоч�
ної сировини і розширення ринків збуту гото�
вої продукції [12, с. 779—786].

Молоко та молочні продукти є важливою
складовою у структурі харчування населення.
В Україні рівень виробництва на одну особу
вищий, ніж рівень споживання (у 2018 р. на одну
особу вироблено 238,1 кг молока, а спожито
197,7 кг), частина виробленої продукції експор�
тується. За період 2014—2018 рр. рівень спожи�
вання молока в Україні зменшився від 222,8 до
197,7 кг, або на 11,3 %, що свідчить не тільки
про зниження купівельної спроможності насе�
лення, а й про погіршення якісного складу до�
бового раціону харчування (табл. 2).

У 2000—2018 рр. виробництво молока на
одну особу в країні перевищувало його спожи�

Роки 
Показники 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 р. 
у % до 
2000 р 

Виробництво молока на 
одну особу в рік 257,4 291,1 245,2 258,9 247,8 243,3 242,0 238,1 92,5 

Споживання на одну 
особу в рік молока і 
молокопродуктів 

199,1 225,6 206,4 222,8 209,9 209,5 200,0 197,7 99,3 

Індекс виробництва до 
споживання 1,29 1,29 1,19 1,16 1,18 1,16 1,21 1,20 х 

Індекс споживання до 
науково обГрунтованої 
норми (360 кг) 

0,55 0,63 0,57 0,62 0,58 0,58 0,56 0,55 х 

Таблиця 2. Рівень виробництва і споживання молока в Україні, кг

Джерело: [11, 13].
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Рис. 1. Експорт та імпорт молока і молочних продуктів
в Україні, тис. т
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вання на 16—29 %. Рівень споживання молока і
молочних продуктів в Україні не відповідає
науково обгрунтованій нормі, а у 2015—2018 рр.
менше рівня продовольчої безпеки, яку фахівці
оцінюють на рівні 60 %. Рекомендована норма
споживання молока і молочних продуктів у пе�
рерахунку на молоко за різними оцінками 360—
380 кг.

Сучасний етап розвитку ринку молокопро�
дуктів та молочної галузі в Україні характери�
зується наступними рисами:

— зростання закупівельної ціни, і, як на�
слідок, цін на готову продукцію, через дефіцит
на внутрішньому ринку сирого молока;

— скорочення споживання молочних про�
дуктів населенням України через низький рівень
доходів та зростання ціни на молочні продукти
(за останні 5 років ціни зросли у 2,5 рази);

— зростання ціни на молоко�сировину та її
питомої ваги у собівартості готової продукції
(до 50—80%), що стримує інноваційні процеси
в галузі переробки, впровадження сучасних
технологій у переробні підприємста та ринко�
ву інфраструктуру;

— зниження експортної орієнтації украї�
нських переробних підприємств, тому відбу�
вається скорочення експорту українскої мо�
лочної продукції, зокрема, масла;

— збільшення кількості імпортних молоко�
продуктів на внутрішньому ринку, особливо
сирів (темпи росту імпорту сиру у 2018 р. ста�
новили 87%, у першій половині 2019 р. імпор�
товано 50% від рівня 2018 р.);

— високі ставки податків і скорочення об�
сягів державної підтримки призводять до ви�
ведення капіталів з галузі і скорочення вироб�
ництва [14].

Отже, в країні склалася ситуація, коли внут�
рішні потреби у молокопродуктах не задоволь�
няється на належному рівні через низьку пла�
тоспроможність населення, при цьому части�
на виробленої молочної продукції спрямо�
вується на експорт. Співвідношення експорту і
імпорту молока та молочних продуктів свідчить
про перевищення експорту над імпортом про�
дукції (рис. 1).

Обсяги експорту молокопродукції постійно
зменшуються — від 1100 до 807 тис. т, або на 26,6
%, що свідчить про втрату зовнішніх ринків збу�
ту продукції. Рейтинг імпортерів українського
молока очолюють країни СНД, друге місце по�
сіли країни Азії, третє — країни Африки. Вод�
ночас імпорт має стійку тенденцію до зростан�
ня і у 3,6 рази перевищує показники 2000 р. —
якщо у 2000 р. в Україну було імпортовано 50
тис. т, то у 2018 р. — 180 тис. т молока і молоч�
них продуктів (у перерахунку на молоко�
).Тільки за останні три роки імпорт продукції
збільшився у 2,3 рази — від 78 до 180 тис. т. З
іншої сторони, конкуренція з боку імпорту мо�
лока та молочних продуктів є стимулом для
вітчизняних виробників вивести на новий рівень
технологічні процеси у сфері виробництва і пе�
реробки молока та якість молочної продукції.

Вихід вітчизняних підприємств на ринок
країн Євросоюзу розширює можливості збуту
виробленої ними продукції, забезпечує більш
високі ціни на молочну продукцію, а відносно
низька собівартість українських молочних про�
дуктів забезпечує більш високий рівень їх кон�
курентоспроможності на європейському рин�
ку. Однак головною перепоною до завоювання
українськими виробниками ринку Європи є не
тільки митні квоти, а й низький рівень якості

     Куплено у 
підприємств; 
2719,9; 65%

     Куплено у 
населення; 

1088,6; 26%

Надійшло    на 
давальницьких 
засадах; 345,7; 

8%

   Молоко власно 
вироблене  ; 25,0; 

1%

Рис. 2. Структура надходження молока на переробні підприємства у 2018 р.
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молока, невідповідність його основних якісних
характеристик до європейських стандартів.

Однак у сучасних умовах застосовувати ук�
раїнським виробникам лише цінову політику
конкуренції задля розширення збуту своєї мо�
лочної продукції на зовнішніх ринках недо�
статньо. Адже країнам ЄС дозволено імпорту�
вати тільки молоко екстра�класу. В цьому і є
головна складність, адже в Україні молоко та�
кого класу виробляють у малих кількостях.
Наприклад, у 2018 р. було отримано лише
586,2 тис. тонн за рік [15].

Отже, зайняти певну нішу на європейсько�
му ринку в сегменті дешевого молока здатні не
всі підприємства, а лише ті, що зможуть задо�
вольнити низку вимог ЄС. В Україні ряд
підприємств вже пройшли перевірки експертів
ЄС і здатні на рівні конкурувати з іншими краї�
нами в сегменті молочної продукції. Серед
308 українських підприємств, котрі мають пра�
во експорту до ЄС продукції для споживання
людиною 22 виробники молока та молочної
продукції [16].

Десять найбільших виробників продукції з
незбираного молока включає такі підприєм�
ства: "Данон" — 13,15%, "Молочний альянс" —
11,19%, "Лакталіс" — 9,95%, "Люстдорф" —
9,8%, "Вімм�Білль�Данн" — 8,84%, При�
дніпровський молочний комбінат — 5,52%,
"Галичина" — 5,26%, Тернопільский молоко�

завод — 5,2%, "Терра Фуд" — 4,71%, Група ком�
паній "Формула" — 3,11% [17].

У 2018 р. на переробні підприємства на�
дійшло молока сирого від сільськогоспода�
рських тварин усіх видів 4348,3 тис. т, це лише
43,2 % від загального обсягу виробництва в
країні, яке становить 10064 тис. т (табл. 1). Від
підприємств надійшло на переробку 2560,1 тис.
т (92,9 % від загального виробництва), а від гос�
подарств населення — 1054,2 тис. т (14,4 %).
Отже, 85,6 % молока, виробленого у господар�
ствах населення, не стає сировиною для пере�
робних підприємств, його споживають або
реалізують на ринку у вигляді сирого молока і
продуктів його переробки (сир, сметана, верш�
ки). З однієї сторони, виробників молока не за�
довольняє низька ціна, яку пропонують пере�
робні підприємства, а з іншої — переробники
відмовляються приймати молоко домогоспо�
дарств з низькими показниками якості. Це
свідчить про необхідність налагодження більш
тісних зв'язків цієї категорії господарств з пе�
реробними підприємствами, створення взаємо�
вигідних умов ведення господарської діяль�
ності, налагодження системи охолодження,
очищення, транспортування молока від вироб�
ника до переробного підприємства. Особливо
актуалізується ця проблема в умовах введення
більш жорстких вимог до торгівлі харчовими
продуктами.

Джерело: [18].

Таблиця 3. Якість молока коров'ячого незбираного, купленого переробними підприємствами,
за гатунками

Підприємства Населення 
Показники 2016 2017 2018 2018 р. у % 

до 2016 р. 2016 2017 2018 2018 р. у % 
до 2016 р. 

Маса молока 
коров’ячого сирого, т 

2375,5 2533,1 2560,1 107,8 1161,5 1199,8 1054,2 90,8 

у перерахунку на 
молоко сире 
встановленої базисної 
жирності 

2511,9 2688,5 2719,9 108,3 1197,7 1239,3 1088,5 90,9 

у тому числі за 
гатунками: 

        

екстра 366,4 441,1 586,2 160,0 0,1 0,4 - - 
питома вага, % 14,6 16,4 21,6 х 0,0 0,1 - х 
вищого  гатунку 923,0 987,1 1036,2 112,3 0,6 1,6 2,3 383,3 
питома вага, % 36,7 36,7 38,1 х 0,1 0,1 0,2 х 
I  гатунку 1056,0 1018,1 894,6 84,7 107,8 110,4 135,5 125,7 
питома вага, % 42,0 37,9 32,9 х 9,0 8,9 12,5 х 
II  гатунку 160,2 234,7 193,8 121,0 1028,2 1081,0 903,6 87,9 
питома вага, % 6,4 8,7 7,1 х 85,8 87,2 83,0 х 
негатункового 6,3 7,4 9,0 142,9 61,1 45,9 47,1 77,1 
питома вага, % 0,3 0,3 0,3 х 5,1 3,7 4,3 х 

Із загальної маси молока коров’ячого сирого у натуральному виразі 
охолодженого до 10º С 1760,1 1947,8 2173,4 123,5 489,4 544,0 559,0 114,2 
питома вага, % 74,1 76,9 84,9 114,6 42,1 45,3 53,0 х 

Масова частка у купленому молоці коров’ячому сирому, % 
жиру 3,60 3,61 3,61 х 3,51 3,51 3,51 х 
білка 3,06 3,08 3,11 х 2,93 2,95 2,96 х 
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У 2018 р. загальне надходження молока на
переробні підприємства (у перерахунку на мо�
локо коров'яче встановленої базисної жир�
ності (3,4%) 4179,2 тис. т, з якого у підприємств
було куплено 2719,9 тис. т (65,1%) і у населен�
ня 1088,6 тис. т (26,0 %), решта — молоко, яке
надійшло на переробку на давальницьких заса�
дах (345,7 тис. т) і власно вироблене перероб�
ними підприємствами (25,0 тис. т) (рис. 2).

Слід звернути увагу на те, що закупка мо�
лока�сировини у підприємств зросла на 1,2 %,
а у господарств населення — зменшилася на
12,2 %, порівняно з 2017 р., водночас середня
закупівельна ціна у підприємств також зросла
від 7059,1 до 7385,9 грн/т (на 4,6 %), а у госпо�
дарств населення зменшилася — від 4933,1 до
4758,0 грн/т (на 3,5 %). Закупівельна вартість
молока зростає і поточному році — в середнь�
ому за 9 місяців 2019 р. до 7803,3 грн/т у
підприємств та 5223,0 грн/т у населення. Отже,
ціна молока від підприємств у 2018 р. переви�
щувала на 55,3 % ціну від господарств населен�
ня. Досягти більш високого рівня цін і рівно�
правних умов здачі молока на переробку гос�
подарства населення зможуть тільки за умо�
ви забезпечення відповідних показників
якості.

Класифікація молока за гатунками у стати�
стичній звітності підприємств до 2019 р. відбу�
вається відповідно до ГОСТ 3662�97 "Молоко
коров'яче цільне. Вимоги при закупівлях".
Стандарт передбачає, що все молоко, в залеж�
ності від рівня бактеріального забруднення та
вмісту соматичних клітин, поділяється на екст�
ра, вищий, перший і другий гатунок.

Дослідження показників якості молока, яке
надійшло на переробку від підприємств
свідчить, що тільки за останні три роки кіль�
кість молока класу "екстра" зросло на 60 % —
від 366,4 до 586,2 тис. т, вищого гатунку — на
12,3 % — від 923 до 1036,2 тис. т. Питома вага
молока екстра і вищого гатунку у 2018 р. ста�
новить 59,7 %, у 2016 р. була 53,1 %, що свідчить
про підвищення загальних показників якості
продукції (табл. 3).

Крім того, молоко�сировина вищої якості
користується у переробних підприємств підви�
щеним попитом. Його питома вага у структурі
закупівель у підприємств постійно зростає і
вже перевищує 20 %. Саме молоко екстра�кла�
су є основою для виробництва молочних про�
дуктів, призначених для експорту в європейські
країни.

На противагу підприємствам, господарства
населення не спроможні забезпечити якісні
характеристики молока�сировини, що підтвер�
джує його структура за гатунками — у 2018 р.
вони взагалі не реалізували молоко класу
"екстра", частка молока вищого гатунку — 0,2%,
першого — 12,5 %, другого— 83 % і негатунко�
вого — 4,3 %. Підприємства здали на перероб�
ку 84,9 % молока, охолодженого до 10 оС, а гос�
подарства населення — лише 53 %. Нижчими у
молока господрств населення є показники і ма�
сової частки жиру (на 0,1 %) та білку (на 0,15
%).

Вітчизняний стандарт з 1 січня 2019 р. замі�
нений ДСТУ 3662:2015 "Молоко�сировина.
Технічні умови", який спрямовано на підвищен�
ня вимог до якості молока і дозволу на вико�
ристання молока другого гатунку тільки на не�
харчові цілі. За ДСТУ 3662:2015 "Молоко�сиро�
вина коров'яче. Технічні умови" встановлено
три гатунки молока: екстра, вищий та перший
— на відміну від чинного до 2019 р. стандарту,
яким передбачено приймання на переробку
молока другого гатунку. В частині вимог до
молока другого гатунку національний норма�
тивний документ ДСТУ 3662�97 "Молоко коро�
в'яче незбиране. Вимоги при закупівлі" буде
скасований з 1 січня 2020 року. Встановлено
дворічний перехідний період, протягом якого
молоко другого гатунку буде прийматися, але
виключно для технічних цілей (корми для тва�
рин, казеїн тощо) (табл. 4).

Слід зазначити, що у ЄС встановлено єдині
вимоги до сирого молока без поділу на гатун�
ки (Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейсько�
го парламенту і ради від 29 квітня 2004 р.). Та�
ким чином, запровадження нового стандарту

Таблиця 4. Мікробіологічні показники молока
за ДСТУ 3662:2015

Норма для гатунків Назва показника, одиниця 
вимірювання екстра вищий перший

Методи контролювання 

Кількість мезофільних 
аеробних і факультативно-
анаеробних мікроорганізмів 
(КМАФАМ), тис. КУО/см³ 

< 100 < 300 < 500 Згідно з ДСТУ 7357, 
ДСТУ 7089, ДСТУ  ISO 
4833, ДСТУ IDF 100В  

Кількість соматичних клітин, 
тис/см3 

< 400 < 400 < 500 Згідно з ДСТУ ISO 
13366-1, ДСТУ ISO 
13366-2, ДСТУ 7672  
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частково вирішує питання гармонізації норма�
тивних вимог до сирого молока, проте введення
нового стандарту не вирішує проблему дефіци�
ту молока�сировини та підвищення його якості.

Підвищення якості молока, яке здають гос�
подарства населення переробним підприєм�
ствам економічно доцільне, оскільки дотриман�
ня технологічних вимог щодо гігієни і безпеки
виробництва не вимагає значних фінансових
ресурсів, але при цьому вартість молока вищо�
го гатунку відшкодовує понесені витрати. За
нашими підрахунками, господарства населен�
ня втрачали в ціні 2627,9 грн на кожній тонні
молока, зданого на переробку (порівняно з
підприємствами). Загальні втрати по країні ста�
новлять 2860,7 млн грн. Тому виробникам мо�
лока доцільно впроваджувати інноваційні за�
ходи щодо дотримання санітарно�гігієнічних
умов праці і утримання корів.

З переходом на більш високі стандарти не
відразу буде вирішена проблема зростання об�
сягів виробництва молока та підвищення
якості. Для підвищення якості молока необхід�
но забезпечити обладнанням кожне господар�
ство, організувати доїльні пункти, придбати
охолоджувальну і фільтраційну техніку. Такі
заходи необхідні не тільки для отримання мо�
лока вищої якості, а й для стимулювання насе�
лення до створення сімейних ферм та коопера�
тивів. Для цього необхідні кошти, тому в бюд�
жет на 2018 р. було закладено 1 млрд грн, на�
правлених на розвиток кооперації та фермер�
ства. В Європі кооперативний рух є поширеним
явищем, що надає дрібним фермерам мож�
ливість спільного використання техніки, облад�
нання, налагодження системи збуту та більш
вигідних умов кредитування [19; 20].

На нашу думку, суттєво підвищити якісні
показники молока�сировини від господарств
населення можливо на основі впровадження
світового досвіду створення кооперативів,
сімейних молочних ферм та розвитку молочно�
го бізнесу із залученням проектів міжнародної
технічної допомоги, які спрямовані на рекон�
струкцію та підвищенні ефективності господа�
рювання. Доцільним є вивчення і впроваджен�
ня досвіду європейських країн в галузі з метою
підвищення її конкурентоспроможності, зок�
рема Польщі. Головними факторами, які дали
можливість польським виробникам молока не
просто відновити галузь, а входити в топ�5 лі�
дерів Євросоюзу — це кооперація, об'єднання
виробників молока з переробниками, а також
впровадження новітніх технологій.

Об'єднання виробників у кооперативи є
ефективною формою ведення бізнесу, адже

оптимізація витрат відкриває багато перспек�
тив для розширення виробництва, і як резуль�
тат — нарощування прибутку. Микитюк В.М.,
Чугаєвська С.В. на основі аналізу сучасного
стану рівня адаптації виробників молочної си�
ровини та готової молокопродукції до євро�
пейських стандартів, надають ряд практичних
рекомендацій щодо вирішення проблеми низь�
кої адаптованості господарств приватного сек�
тора щодо покращення якості сирого молока,
важливу роль у цьому процесі покладають на
створення і розвиток уже існуючих молочних
кооперативів на базі об'єднаних територіаль�
них громад із залученням цільових державних
програм та інвестицій [21].

За 2018 р. в Україні зросла кількість діючих
сільськогосподарських обслуговуючих коопе�
ративів на 125 одиниць. Із 735 діючих сільсько�
господарських обслуговуючих кооперативів:
молочарських — 186 (їх кількість зросла на 44).
З минулого року в Україні діє державна програ�
ма з відшкодування кооперативам 70 % вартості
придбаного обладнання, якою скористалися 6
сільськогосподарських обслуговуючих коопе�
ративів, 2 з яких — новостворені. Державну
підтримку було надано кооперативам моло�
чарського напряму діяльності для придбання
обладнання із зберігання та переробки сільсько�
господарської продукції. Три кооперативи мо�
лочного напряму (Волинської, Івано�Франківсь�
кої, Черкаської областей) придбали 286 одиниць
обладнання для створення цехів з виготовлен�
ня твердих сирів [22].

У 2018—2019 рр. у регіонах також активі�
зувалась робота по створенню кооперативів і
сімейних молочних ферм. Зокрема у Хер�
сонській в рамках міжнародних проектів, на
базі сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів молочного напрямку діяльності,
таких як: СОК "Лакдан плюс" Великоолексан�
дрівського району, СОК "Селена" Великолепе�
тиського району, СОК "Могучий" Голоприс�
танського району, кооперативів "Радгоспне",
"Роксолана", "Любава" та "Марфуша" Ска�
довського району, у Херсонській області вже
створено 25 сімейних молочних ферм. Кожен
господар сімейної молочної ферми безпово�
ротно отримав фінансову підтримку еквівален�
тну близько 6 тис. дол. США на реконструкцію
та будівництво корівника, доїльне обладнання,
поїлки, систему освітлення з автоматичним ре�
гулятором включення/виключення, системи
вентиляції, гумові килимки, електропастухи, а
також до двох високопродуктивних нетелів
[23]. Слід зазначити, що збільшення кількості
молочних кооперативів на території України
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змінило структуру закупівельного ринку моло�
ка: за 2018 р. закупівля молока екстра гатунку
збільшилась на 32,8%. (у порівнянні з минулим
роком). На сьогодні держава надає підтримку
фермерському та кооперативному руху, за�
безпечивши понад мільярд гривень видатків у
2019 р. [24].

На нашу думку, сучасна модель розвитку
кооперативів у молочному бізнесі передбачає
участь не тільки домашніх, а й дрібних фер�
мерських господарств, їх лідерство, спро�
можність консолідації зусиль саме на пріори�
тетних питаннях підвищення якості молока�
сировини, придбання необхідного обладанан�
ня, освоєння програм державної підтримки та
міжнародних грантів.

Перспективи євроінтеграції молочної га�
лузі України та постачання продукції до ЄС
залежать від виконання комплексу вимог на
рівні держави і окремих виробників:

— виконання Планів державного моніторин�
гу залишків ветеринарних препаратів та забруд�
нювачів у живих тваринах та необроблених хар�
чових продуктах тваринного походження;

— впровадження системи HACCP та забез�
печення простежуваності руху молочної сиро�
вини та молокопродуктів;

— виготовлення молочної продукції тільки
з молока гатунку "екстра";

— дотримання встановлених вимог щодо
належної ідентифікації та реєстрації тварин,
маркування молочних продуктів [25].

Отже, молокопереробний комплекс в Ук�
раїні на сьогодні перспективний і потужний,
але існують певні складнощі для виходу на
світовий і європейський ринок, основною з
яких є якість та безпечність молока як сирови�
ни для виробництва молочних продуктів. На
рівень конкурентоспроможності вітчизняних
виробників на європейському ринку негативно
впливають:

— висока вартість вітчизняної молочної
сировини, яка має тенденцію до зростання (на
11 % з початку 2019 р.) і вже перевищує євро�
пейський рівень;

— нерівні конкурентні умови на ринку че�
рез високі дотації виробників молока у ЄС та
їх скорочення в Україні;

— митні квоти Євросоюзу з метою захисту
власного виробника і регулювання європейсь�
кого ринку;

— низька якість молока�сировини і конку�
рентоспроможності молочної продукції на
європейському ринку [26].

Тому першочерговими заходами держави
повинен бути захист внутрішнього ринку мо�

лочної продукції від демпінгового і дотаційно�
го імпорту, підтримка виробників молока, інно�
ваційного оновлення виробничої і переробної
сфери молочно продуктової галузі.

ВИСНОВКИ
В Україні кризові процеси у галузі молоч�

ного скотарства не зупинилися: обсяги вироб�
ництва молока постійно скорочуються, змен�
шується рівень споживання молока населен�
ням, обсяги експорту. Це пов'язано з тим, що
більшість господарств відмовляються утриму�
вати корів, а кількість промислових і сімейних
ферм не збільшується. Водночас якість про�
дукту, який надходить на переробку, покра�
щується за рахунок підприємств на основі гар�
монізації нормативно�правових актів щодо
якості молока до європейських вимог. Особ�
ливо гостро проблеми якості молока�сирови�
ни стоять перед господарствами населення.
Ціни на молоко підприємств значно вищі за
ціни для господарств населення саме через
якісні характеристики молока. Реальний стан
у молочній галузу свідчить, що обсяги молока
другого гатунку займають вагому частку у
структурі переробки молока багатьох під�
приємств і домашніх господарств. Отже, для
того, щоб з виходом на європейський ринок
українське молоко було конкурентоспромож�
ним, необхідно доведення його до високих
стандартів якості.

Україна вступила на шлях позитивних змін
у підвищенні якості молока та наближенні її до
європейських стандартів. Найкращий вихід для
дрібних і середніх товаровиробників у даній
ситуації — об'єднуватися в кооперативи. Для
невеликих господарств кооперація є запору�
кою і необхідною умовою впровадження за�
ходів по підвищенню якості молока і дотриман�
ню умов нового законодавства стосовно галузі.
На основі об'єднання господарств населення і
дрібних фермерських господарств у коопера�
тиви будуть вирішені питання закупівлі і впро�
вадження в експлуатацію необхідного облад�
нання, налагодження ефективних каналів збу�
ту, забезпечення відповідного санітарного та
ветеринарного контролю. Потенціал коопера�
тивів у молочній галузі на сучасному етапі реа�
лізується на низькому рівні.

Перспективи подальших досліджень будуть
зосереджені на проблемах підвищення конку�
рентоспроможності вітчизняних переробних
підприємств, їх інтеграції з виробниками моло�
ка, удосконаленні організації та технології ви�
робництва молочної продукції, підвищенні її
якості та асортименту.
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IMPLEMENTATION OF A IMITATION MODEL OF SYSTEM FORESIGHT
FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES WITH THE PARTICIPATION
OF POLYCYCLIC ENVIRONMENT

Статтю присвячено теоретичним та практичним основам впровадження імітаційної моделі бізнесBпроцесів маB
лих підприємств, що має на меті набуття професійних компетенцій та практичних навичок з визначення заходів та
рекомендацій щодо отримання бажаного майбутнього малого підприємництва та розробки тактичних кроків досягB
нення векторних орієнтирів розвитку. У роботі визначено мету, завдання та основні етапи проведення бізнесBімітації
процесів на малих підприємствах в умовах поліциклічного середовища. Імітаційна модель складається з чотирьох
блоків (імітація виробничих відносин; імітація відносин із фіскальними органами; імітація кредитних відносин; імітація
відносин із інвесторами) та спрямована на формування інструментальних, міжособистісних та системних компеB
тенцій у керівників та персоналу малих підприємств. Результатом є побудова імітаційної моделі бізнесBпроцесів маB
лих підприємств, яку можна розглядати як інструмент впливу на стан та ведення малих підприємств, що виражається
у формуванні необхідних знань, умінь, цінностей та компетенцій, необхідних для початку та розвитку малого бізнесу.

The article identifies the theoretical and practical bases of implementation the imitative model system foresight of
small business development. Implementation of the model involves the acquiring professional competencies and practical
skills for determining measures and recommendations for obtaining the desired small business future and developing
tactical steps for the development of vector orientations. The paper defines the purpose, tasks and main stages of
conducting a business imitation of the systemic small business development foresight in a polycyclic environment. The
peculiarity of the proposed model is the synthesis of theoretical and practical material into a single block, which allows
the participants to better absorb the information obtained. The imitation model consists of four blocks (imitation of
industrial relations; imitation of relations with fiscal authorities; imitation of credit relations; imitation of relations with
investors) and aims at the formation of instrumental, interpersonal and systemic competences of managers and staff of
small enterprises.

Research Methodology. As a result of the literature analysis and ongoing discussions, the imitation model was built
as the integration of imitations the industrial relations, relations with fiscal authorities, credit and investor relations.

 The algorithm for the implementation of the imitation model of the systemic small business development foresight
implies a preparatory stage, which has a theoretical nature and aims to familiarize participants with the key aspects of
doing small business in Ukraine. The second stage (practical block) is an imitation of the production process of a small
enterprise. It involves the passage of three rounds of the production cycle, each of them is accompanied by changes in the
economic environment (from recession and crisis to recovery).

 The final stage involves summarizing, identifying the most competitive small business, and analyzing the mistakes
and issues involved in doing a small business.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнє десятиліття малий бізнес в Україні

знаходиться у постійному розвитку, що обумов�
лено багатьма факторами: євроінтеграційна спря�
мованість України, зміни у податковому регулю�
ванні діяльності малого підприємництва, зростан�
ня альтернативних джерел фінансування їх роз�
витку. Враховуючи цільові орієнтири не тільки ви�
живання, а й розвитку малого бізнесу на міжна�
родній арені, застосування класичних стратегій
управління за принципом "планування від існу�
ючого" вже недостатньо для комплексного та
перманентного розвитку. Україні необхідна чітка
стратегія розвитку малого бізнесу у період вход�
ження у європейський простір, що базуватиметь�
ся не на спробах "вижити" серед підвищеної кон�
куренції, а на забезпеченні достатньої конкурен�
тоспроможності та привабливості українського
малого підприємництва, а це можливо до реалі�
зації тільки шляхом імітації сприятливого май�
бутнього для малих підприємств та визначенні на
цій основі заходів досягнення перспективних
цілей. Тому питання впровадження бізнес�
тренінгів та бізнес�імітацій серед менеджерів ма�
лих підприємств, що дозволяє без ризиків втра�
ти коштів та часу сформувати професійні навич�
ки та компетенції суб'єктів малого бізнесу є ак�
туальними та своєчасними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ігрові імітаційні моделі стають все більш по�
пулярними для навчання студентів та промис�
лових працівників, а тому питання розробки
бізнес�імітацій, тренінгів, симуляцій, ділових
ігор присвячено численні публікації українсь�
ких та зарубіжних вчених. Кокодей Т.О. акцен�
тує увагу на тому, що динамічне й невизначене
поліциклічне середовище, яке постійно усклад�
нюється, пояснює необхідність складної ефек�
тивної адаптації підприємства, інструментом
якого є моделювання та імітація бізнес�проце�
су, що полягає у формуванні довгострокової
оптимальної реакції на такі зміни [8, с. 108].
Справедливим є твердження Авдєєва С., що
необхідність утримання ринкових позицій
підштовхує малі підприємства до поглиблення
спеціалізації та більшої технологізації вироб�

 The result is a simulation model of a small business development system that can be seen as a tool for influencing the
status and conduct of small businesses, which is expressed in the formation of the necessary knowledge, skills, values
and competencies needed to start and grow a small business.

Ключові слова: розвиток малих підприємств, малий бізнес, бізнес;процеси, імітаційна мо;
дель, бізнес;симуляції.

 Key words: small business development, small business, business process, simulation model,
business simulations.

леної продукції та наданих послуг, що немож�
ливо без розвитку компетенцій інструментами
бізнес�симуляцій [1]. Ву Я. та Сьєнг В. зазнача�
ють: щоб ефективніше боротися з конкурент�
ним та невизначеним бізнес�середовищем, малі
підприємства зобов'язані нарощувати товари,
досвід та знання [5, с. 708]. Як стверджують
Бардась А.В. та Казимиренко О.В. — ігрові тех�
нології є інструментом для трансляції та зас�
воєння попереднього до професійної діяль�
ності досвіду [2, с. 161]. Інтерактивний харак�
тер бізнес�симуляцій надає широкі можливості
учасникам отримувати та розвивати свої пер�
винні навички і компетенції з управління ко�
мпанією: побудови стратегії, вирішення тактич�
них та операційних завдань — тобто навчитися
робити все те, що можна засвоїти лише в прак�
тичній діяльності [3].

Наразі в Україні існує низка бізнес�симуля�
торів (ViAL+; FAST (Financial Analysis and
Security Trading); Чемпіонат GMC (Global
Management Challenge); MARKSTRAT; Global
Management Game (International Management
Game) [3]), але всі вони акцентують свою увагу
на управлінні великими підприємствами із дов�
гостроковим досвідом та практикою діяльності
у міжнародному масштабі. Окрім цього, ко�
мп'ютеризація згаданих бізнес�симуляцій
обмежує коло користувачів та створює пере�
шкоди у їх використанні кадровим персоналом
малих підприємств, що мають недостатній
рівень володіння комп'ютерними технологіями.

Вважаємо, що необхідність врахування спе�
цифічних особливостей ведення малих під�
приємств, існуючих можливостей та ризиків їх
діяльності, тенденцій змін законодавчого під�
грунтя їх розвитку, спричинює необхідність
розробки такого бізнес�симулятора, що має на
меті набуття практичних навичок з визначення
заходів та рекомендацій щодо отримання ба�
жаного майбутнього малого підприємництва та
розробки тактичних кроків досягнення вектор�
них орієнтирів розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка імітаційної моделі

бізнес�процесів малих підприємств з викорис�
танням практики case�study.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Можливості та виклики, пов'язані із пере�

ходом на європейсько�орієнтований бізнес на�
разі є недостатньо вивченими у сфері малого
бізнесу. Проте суб'єктами малого підприєм�
ництва визначається необхідність трансфор�
мації традиційно використовуваної малими
підприємствами України стратегії виживання
у конкурентну стратегію, що передбачає транс�
формацію послуг, впровадження нової стра�
тегії обслуговування та сервітизацію. Під
останньою розуміють стратегічну трансформа�
цію малого підприємства, яке, відповідно до цик�
лічності економічного середовища, навмисно
вносить нові елементи обслуговування у свою
бізнес�модель [6]. Для того, щоб сервитизація
пройшла успішно та малі підприємства могли
легко інтегруватися в умови європейського
ринку, вважаємо за доцільне розробити іміта�
ційну модель системного бізнес�процесів малих
підприємств, яка базується на системно�дина�
мічному підході та покликана на адаптування
навичок і компетенцій суб'єктів малого під�
приємництва до нових умов євроінтеграційної
спрямованості бізнес�середовища шляхом засто�
сування інтерактивних форм імітації суб'єк�
тних взаємовідносин [7]. Вона покликана по�
легшити передачу знань, навичок та компе�
тенцій, пов'язаних із створенням, розвитком та
управлінням малим підприємництвом.

Грунтовна імітаційна модель взаємовідно�
син малих підприємств з кредитними, фіскаль�
ними органами, потенційними інвесторами доз�
волить суб'єктам малого бізнесу отримати на�
вички і компетенції для конкурентоспромож�
ного розвитку на європейському ринку та отри�
мання позитивного фінансового результату від
діяльності. Головною метою реалізації моделі
є створення цілісної та ефективної системи
консультативної підтримки малого бізнесу,
формування розуміння умов та дій для стало�
го подальшого розвитку малих підприємств.

Необхідність розробки імітаційної моделі
системного бізнес�процесів малих підприємств
спричинена існуванням ряду чинників:

— відсутністю фінансових знань багатьох
підприємців і власників бізнесу у сфері вибору
наявих альтернатив банківського кредитування;

— низькою привабливістю та невідповідні�
стю вимогам професійних інвесторів для залу�
чення зовнішнього фінансування;

— існування інформаційних асиметрії у
взаємодії малих підприємств з іншими учасни�
ками бізнес�середовища;

— нестачею прозорих кредитних даних
тощо.

Інтерактивний характер бізнес�імітацій
надає широкі можливості учасникам отримува�
ти та розвивати свої первинні навички і компе�
тенції з управління підприємством: побудови
стратегії, вирішення тактичних та операційних
завдань, тобто навчитися робити все те, що мож�
на засвоїти лише в практичній діяльності [3].

Така модель передбачає набуття практич�
них навиків та досвіду з використанням бізнес�
симуляцій, що імітують умови ведення вітчиз�
няного малого бізнесу. Особливістю запропо�
нованої моделі є синтез теоретичного та прак�
тичного матеріалу в єдиний блок, що дозволяє
краще засвоїти учасникам отриману інформа�
цію. Реалізація визначеної мети передбачає ви�
конання завдань із формування навичок праці
із різними видами забезпечення розвитку;
інструментальних компетенцій (уміння аналі�
зувати інформацію з різних джерел, розв'язу�
вати проблемні ситуації та приймати рішення),
міжособистісних компетенцій (здатність до ко�
мандної роботи, здатність до ефективної пере�
дачі власної точки зору, здатність дій у конф�
ліктних ситуаціях) та системних компетенцій
(здатності застосовувати на практиці набуті
теоретичні знання, здатність пристосовувати�
ся до нових ситуацій, лідерські здібності,
здатність до планування діяльності, ініціа�
тивність, турботу про якість та бажання досяг�
ти успіху) [4, c. 23].

У роботі передбачено побудову імітаційної
моделі бізнес�процесів малих підприємств з
позицій суб'єктної взаємодії в євроінтеграцій�
ному економічному середовищі. Імітаційна мо�
дель містить такі блоки:

1. Імітація виробничих відносин.
2. Імітація відносин із фіскальними органами.
3. Імітація кредитних відносин.
4. Імітація відносин із інвесторами.
На відміну від існуючих бізнес�симуляцій,

ключовою перевагою імітаційної моделі бізнес�
процесів є орієнтація не тільки на створення
спектру можливих варіантів розгортання май�
бутнього, але й на формування бажаних сце�
наріїв з використанням широкого інструмента�
рію прогнозування.

Базою для розроблення імітаційної моделі
є проведені дослідження теоретико�методич�
них засад ведення малого бізнесу та моніторинг
практичних аспектів розвитку малого бізнесу
в Україні.

Імітаційна модель пропонується у вигляді
ділової гри з використанням методу case�study
та розглядається як модель фрагменту діяль�
ності малого підприємства, який імітує умови
здійснення конкретного виду діяльності в
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складному поліциклічному середовищі украї�
нської економіки. Ідея імітаційної моделі
бізнес�процесів малих підприємств зводиться
до створення навчально�ігрового простору, в
якому, граючи різні ролі, взаємодіють учасни�
ки (керівники та працівники малих підприємств)
та модератори імітації. Роль модераторів гри
полягає не тільки в обгрунтуванні умов прове�
дення виробничого циклу відповідно до жит�
тєвого циклу ринку, оприлюднення ряду вступ�
них макро— і мікроекономічних показників
(курс валют, вартість ресурсів, податкові став�
ки, мінімальний розмір заробітної плати і т.д.),
а й у представлені відповідних суб'єктів бізнес�
взаємодії (кредиторів, інвесторів, податкових
органів).

Сценарієм гри передбачено імітація кон�
курентної боротьби підприємств на ринках
продукції, сировини та матеріалів, праці та
капіталу. Учасники гри мають можливість
приймати рішення: в області матеріально�тех�
нічного постачання, виробництва, фінансово�
інвестиційних операцій та реалізації про�
дукції.

На підготовчому етапі (теоретичний блок)
учасники ділової гри ознайомлюються із струк�
турою та етапами гри (рис. 1).

Цей етап реалізує теоретичний блок та пе�
редбачає:

— ознайомлення із нормативно�правовим
підгрунтям ведення малого бізнесу;

— визначення стратегічних цілей форсайту
малих підприємств (формування бачення май�
бутнього малих підприємств учасниками іміта�
ційної гри інструментами мозкового штурму);

— ознайомлення із циклічністю бізнес�
середовища та особливостями і механізмами
реагування на зміни циклів (обгрунтування
зв'язку підйомів та спадів в економічному роз�
витку із встановленням попиту та пропозиції
на товари, роботи, послуги; врахування визна�
чених тенденцій у побудові бізнес�планів);

— встановлення впливу конкуренції на ма�
неврування у виробничій діяльності малих
підприємств;

— дослідження необхідності складання
бізнес�плану діяльності, теоретичний огляд
його основних складових;

Рис. 1. Алгоритм реалізації імітаційної моделі бізнес*процесів малих підприємств
в умовах поліциклічного середовища

Джерело: авторська розробка.
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— вивчення ключових теоретичних засад
оподаткування малих підприємств, обгрунту�
вання переваг та дослідження особливостей
сплати єдиного податку;

— дослідження основних аспектів вибору
амортизаційної політики, ознайомлення із
існуючими методами нарахування амортизації;

— навчання основним інструментам визна�
чення: 1) необхідного обсягу фінансування
(розрахунок потреби у основних та оборотних
активах, розрахунок теперішньої вартості май�
бутніх грошових потоків, обчислення окуп�
ності та маржинального доходу); 2) доцільності
залучення додаткових коштів із зовнішніх дже�
рел (розрахунок ефекту фінансового ліверид�
жу; вартості власного та позикового капіталу.

Другий етап (практичний блок) — імітація
виробничого процесу малого підприємства
(здійснення трьох виробничих циклів).

Завданням імітаційної моделі на початку дру�
гого етапу ділової гри є формування макету ма�
лого виробничого підприємства, кадровий персо�
нал якого складається мінімум з чотирьох осіб (ке�
рівник, бухгалтер, два робітника). На цьому етапі
відбувається поділ учасників та розподіл функці�
ональних ролей. Перед кожним підприємством
окреслюється головна мета, підпорядкована прин�
ципам форсайту та отримана у результаті прове�
дення мозкового штурму у теоретичному блоці
(досягнення беззбиткової діяльності; розширен�
ня обсягу виручки від реалізації товарів тощо).
Учасники, застосовуючи знання, отримані в рам�
ках теоретичного блоку, формують керівництво,
розробляють бізнес�план, розподіляють зазда�
легідь узгоджені з організаторами гри посади і т.д.

 Другий етап передбачає проходження
трьох раундів виробничих відносин на різних
етапах економічного циклу.

Перший виробничий цикл передбачає вико�
нання учасниками імітації таких завдань:

— закупівля обладнання і устаткування.
Ключовим аспектом є вибір основних засобів
серед запропонованих із різними методами на�
рахування амортизації. Учасники мають об�
грунтувати прийняття рішення до вибору основ�
них засобів з найбільш привабливими в умовах
функціонування малого підприємства умовами
амортизаційної політики;

— формування трудового потенціалу вихо�
дячи із нормативів часу виробництва товарів
одним працівником та співвідношення до заро�
бітної плати;

— закупівля оборотних активів в умовах
відносно стабільної економічної ситуації;

— здійснення виробничого циклу та каль�
кулювання витрат;

— збут товарів та отримання виручки від
реалізації;

— розрахунок податкового навантаження
та фінансових, операційних та інвестиційних
витрат, отримання в кінцевому результаті зна�
чення отриманого прибутку (збитку) підприє�
мства.

Для мінімізації витрат часу на проміжні роз�
рахунки, пов'язані із обчислення амортизацій�
них нарахувань, ставок єдиного податку, ефек�
ту фінансового важеля, точки беззбитковості,
ці процеси автоматизуються за допомогою
створення електронних шаблонів таблиць, у
разі введення первинних даних в які буде авто�
матизовано розрахунок кінцевого результату.

По закінченні першого раунду та між інши�
ми раундами проходження бізнес�імітації
відбуваються "круглі столи", які є контрольни�
ми точками для обговорення та аналізу органі�
заторами гри та учасниками отриманих фінан�
сово�господарських результатів діяльності
"підприємств", визначення причин невдач та
перспектив, здійснення коригування вступних
умов відповідно до нових економіко�соціаль�
них завдань. Це буде досягатися інтегруванням
та застосуванням пройденого теоретичного
матеріалу на практиці в процесі бізнес�імітації.

Особливістю проведення другого раунду
виробничого циклу є зміна умов економічного
середовища у напрямі спаду та згортання еко�
номіки. Учасникам необхідно визначити баланс
між бажанням отримати більшу суму прибут�
ку та негативними факторами, що впливають на
виробництво. Згаданий раунд відкриває мож�
ливості до залучення додаткових кредитних та
інвестиційних ресурсів із попереднім розрахун�
ком доцільності їх залучення інструментами
фінансового левериджу та вартості власного
капіталу (у автоматизованому режимі). Крім
того, у другому раунді змінюються умови за�
лучення трудових ресурсів відповідно до еко�
номічних умов.

Третій раунд проводиться в умовах пожвав�
лення економіки та можливості нарощення об�
сягу доходу від реалізації товарів.

Заключний етап передбачає підведення під�
сумків, визначення найбільш конкурентоспро�
можного малого підприємства та аналіз поми�
лок та проблемних аспектів у веденні малого
бізнесу.

Загалом реалізація запропонованої імітац�
ійної моделі може бути здійснена кваліфікова�
ним педагогічним складом вузів, що, поміж
інших переваг у якісний та професійній подачі
матеріалу, сприятиме покращенню інтеграції
зв'язків "освіта�бізнес�держава". Враховуючи
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інформаційно�комунікаційну спрямованість
моделі, фінансування заходів може бути здій�
снена на основі надання державного або міжна�
родного гранту на тендерній основі серед вузів.
Окрім того, до співпраці може бути залучено
ряд міжнародних організацій, які покликані
підвищувати економічну грамотність та покра�
щувати підприємницьке середовище країн.

Ураховуючи існування різноманітних ін�
струментів впливу держави, розповсюдження
запропонованої моделі та її поширення у ма�
сах може відбуватися за рахунок зобов'язання
проходження бізнес�імітування як обов'язко�
вої умови:

— перед реєстрацією суб'єкта підприєм�
ницької діяльності (юридичної особи) у дер�
жавних фіскальних органах;

— перед отриманням кредиту за пільгової
ставкою у банках, "сприятливих до розвитку ма�
лих підприємств" які підтримуються державою;

— перед взаємодією із державною інфра�
структурою підтримки малого бізнесу (бізнес�
інкубаторами, технопарками, бізнес�центрами,
фондами підтримки підприємництва; інформа�
ційно�консультативними установами тощо).

ВИСНОВКИ
Загалом імітаційну модель бізнес�процесів

малих підприємств можна розглядати як ін�
струмент впливу на стан та ведення малих під�
приємств, що виражається у формуванні необ�
хідних знань, умінь, цінностей та компетенцій,
необхідних для початку та розвитку малого
бізнесу. Вектором подальших досліджень є
розробка покрокових методичних рекомен�
дації для проведення імітаційної моделі та виз�
начення погодинного навантаження на проход�
ження кожного етапу моделі.
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ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT COMPANIES OF HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES

Автором розглянуто особливості здійснення обліку в керуючих компаніях сфери житловоBкомунальної галузі
на різних етапах формування інформаційних потоків. Розглянуто детально комп'ютеризовані програми з обліку всієї
необхідної інформації окремо по кожному будинку, що дозволяє постійно здійснювати моніторинг фактологічної,
фінансової та технічної інформації, прогнозування витрат майбутніх періодів, надходження платежів та погашення
богів. Також наголошено на важливості коректного ведення обліку особових рахунків з врахуванням наявних пільг
та субсидій. Автором наголошено, що з метою оптимізації таких програм, які на початковому етапі створювалися
виключно для ОСББ, було внесено відповідні корегування авторами програм для ефективного використання їх керуB
ючими компаніями. Акцентовано увагу на необхідності організовувати аналітичний облік доходів з врахування виду
наданої послуги та її складової.

The author considers the peculiarities of accounting in the management companies of the housing and communal
sector at different stages of information flow formation. The computerized programs for accounting of all the necessary
information separately for each house are considered, which allows monitoring factual, financial and technical
information, forecast of expenses of future periods, payments and repayment of debts. The importance of proper accounting
of personal accounts, taking into account available benefits and subsidies, was also emphasized. The author noted that
the organization and methodology of accounting in housing and communal services is largely due to the peculiarities of
this sector of the economy. Accordingly, enterprises providing housing and communal services have specific problems
of cost accounting ? the need to determine not only production, but also the full cost of services, settlements between
utilities. The author emphasized that in order to optimize these programs, which were originally created exclusively for
condominiums, the authors of the programs for effective use and the management companies made appropriate
adjustments. Special attention is paid to the need to organize analytical accounting of revenues, taking into account the
type of provided service and its component. In order to optimize the management costs, it is advisable to make an estimate
that allows one to keep track of expenses and make changes as needed. Management company, which has qualified
accounting, cannot have a negative financial result of its activities. At the same time, the possible causes of unprofitability
of the management companies are analyzed. The importance of accounting and controlling of the planning and execution
of major structural repairs is emphasized. The expediency of accounting for apartment buildings that are serviced on offB
balance sheet accounts stands out separately. The features of accounting are considered on condition that the management
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Завдяки функціонуванню сектору житлово�

комунального господарства здійснюється жит�
тєзабезпеченість населення та промисловості,
від чого залежить ефективність їх діяльності.
Розвиток житлово�комунальної сфери впливає
також і на життєдіяльність підприємств та ви�
конання ними виробничої програми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання достовірного та своєчасного об�
ліково�аналітичного забезпечення прийняття
управлінських рішень у житлово�комунальних
організаціях вивчалися у працях Головчен�
ко О.О. [1], Лега Ю.Г. [2], Лєбєдєва М.І. [3], Мо�
настирської Т.Б. [4] та ін. Проте питання інфор�
маційно�аналітичного забезпечення в альтер�
нативних організаціях з обслуговування жит�
лового фонду, до яких можна віднести керу�
ючі компанії, потребують детального вивчен�
ня.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз підходів до ведення

бухгалтерського обліку в керуючих компаніях
житлово�комунального господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У Законі "Про житлово�комунальні послу�
ги" вперше в історії законодавства у сфері жит�
лово�комунального господарства визначено
такий вид житлово�комунальних послуг, як
послуги з управління будинком.

Практично в усіх країнах Європи управлін�
ня й утримання житла здійснюють приватні
житлові управлінські компанії. В нашій державі
тільки починає зароджуватись цей досвід. Його
мета — кваліфіковано здійснювати управління
житловим фондом для забезпечення його якіс�
ного утримання, обслуговування, поточного
ремонту, належного санітарного стану прибу�
динкових територій.

Суб'єктами обліку у сфері обслуговування
житла є прибуткові (керуюча компанія, служ�
ба єдиного замовника, приватні чи комунальні
ЖЕКи) та неприбуткові (ОСББ, КВК) органі�
зації, які визначають особливості бухгалтерсь�
кого обліку. Об'єктами обліку є господарські
засоби (активи), джерела їх утворення (паси�
ви: капітал та зобов'язання), господарські опе�
рації (витрати, доходи, результати), що визна�
чає логіку дослідження[3].

Постійний процес обліку, побудований на
єдиній основі в межах підприємства, призначе�
ний для надання менеджерам різних рівнів
інформації, необхідної для ефективного управ�
ління. Однією з функцій бухгалтерського об�
ліку є контроль, який полягає у забезпеченні
здійснення контролю за діяльністю підприєм�
ства для швидкого усунення виявлених відхи�
лень та помилок та подальшого вибору пра�
вильного напрямку його ведення. Ця функція
забезпечує моніторинг безпеки, доступності та
переміщення майна підприємств, правильності
та своєчасності розрахунків з державою та
іншими суб'єктами господарювання [5].

Здійснення обліку в керуючих компаніях
має грунтуватися на основоположних принци�
пах, визначених законодавством України. Про�
те застосування окремих принципів має свої
особливості, зокрема: безперервності діяль�
ності; автономності; принцип періодичності;
історичної (фактичної) собівартості; обачності;
нарахування та відповідності доходів і витрат;
послідовності; превалювання змісту над фор�
мою; єдиного грошового вимірника.

Враховуючи те, що облік в керуючих ком�
паніях є діяльністю з послідовним процесом пе�
реробки даних в інформацію, придатну для уп�
равління та прийняття рішень, використову�
ються різні методи в залежності від етапів фор�
мування інформаційних потоків: 1 етап — хро�
нологічне і постійне в часі систематичне спос�
тереження за об'єктами обліку — через доку�
ментування та інвентаризацію; 2 етап — вимі�
рювання величини господарських засобів та

Ключові слова: житлово;комунальне господарство, комунальні послуги, тарифи, витра;
ти, статті витрат, калькулювання вартості одиниці послуг.

Key words: housing and communal services, community facilities, tariffs, expenses, expense items,
cost accounting of unit of services.

company is an intermediary (agent) and provides only administrative services. Attention is drawn to the fact that, together
with the qualified accounting, the activities of the management company in the housing and communal sector will have
a dynamically increasing income and high efficiency of the activity as a whole.
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джерел їх формування, господарських про�
цесів та їх результатів — через оцінку і кальку�
лювання в єдиний грошовий вимірник; 3 етап —
реєстрація та класифікація даних про зміни
об'єктів обліку з метою їх систематизації за
видами через подвійне їх відображення на ра�
хунках бухгалтерського обліку; 4 етап — уза�
гальнення інформації з метою складання бух�
галтерського балансу та іншої звітності [2].

Систематизації та впорядкуванню системи
обліку діяльності керуючих компаній сприяти�
ме формування бази даних "Будинок", що міти�
тиме таку інформацію: характеристика будин�
ку (кількість квартир, площа, стан інженерно�
го обладнання, зношеність будинку, архів за�
писів з камер спостереження за окремими об�
'єктами будинку), мешканці (ПІБ, дата народ�
ження, місце роботи, зареєстровані, фактично
проживаючі, соціальний статус, наявність
пільг), фінансові показники (рівень платежів за
квартирами,послугами, наявність заборговано�
стей, розрахунки з постачальниками послуг),
постачальники послуг(найменування, юридич�
на адреса, стан договірної бази), організацій�
но�правова база (склад правління, статут, роз�
порядчі документи, наймані працівники). Вико�
ристання запропонованої бази даних дозво�
лить здійснювати моніторинг поточного стану
будинку та прибудинкової території в розрізі
фактологічної, фінансової та технічної інфор�
мації, прогнозування витрат майбутніх пері�
одів, надходження платежів та погашення
боргів. База даних "Будинок" може стати діє�
вим інструментом антикризового управління,
дозволяючи своєчасно виявляти індикатор кри�
тичної ситуації та запобігати виникненню кри�
зових ситуацій [4].

Особливу увагу під час вибору програмно�
го забезпечення для підприємств ЖКГ приділя�
ють можливості коректно вести облік особо�
вих рахунків з урахуванням пільг, субсидій,
можливостей сповіщення споживачів послуг,
звітність та друковані форми довідок, вести
нарахування послуг з урахуванням власної спе�
цифіки. Щоб програма була максимально про�
стою в опануванні та зі швидким стартом. При�
кладна програма Облік SaaS (Конфігурація
ЖКГ) є повнофункціональної версією для ве�
дення обліку і складання звітності для житло�
во�експлуатаційних і керуючих компаній та
максимально відповідає усім зазначеним вище,
вимогам.

Користувачі мають повний контроль над
особовим рахунком. Будь�які операції в кар�
точці особового рахунку. Внесення готівки до
каси можливо з використанням фіскального

реєстратора, за допомогою документа "чек
ккм". Якщо потрібно скласти договір реструк�
туризації боргу, то це також можливо. Систе�
ма може розрахувати суму щомісячного пла�
тежу та виводити її в квитанціях.

Аналітичний облік доходів, витрат повинен
бути організований за видами послуг і їх скла�
дових. Відсутність такого обліку не дозволяє
здійснювати контроль за фінансово�госпо�
дарською діяльністю керуючої організації. Бе�
ручи до уваги той факт, що платежі населення
розмежовуються за видами житлово�кому�
нальних послуг, а також, що подальше забез�
печення такими послугами залежить від своє�
часності платежів ресурсопостачальних орга�
нізацій, підрядників, у керуючій компанії пови�
нен бути затверджений бюджет, що розкриває
формування доходів і витрат, а також засто�
совуватися відповідні засоби контролю за його
виконанням. По видатках на управління пови�
нен бути складений кошторис витрат у межах
затвердженого доходу (тобто затвердженого
власником розміру плати в договорі управлін�
ня). Має місце певний взаємозв'язок між дани�
ми аналітичного обліку доходів, витрат, кош�
торису і бюджету. У разі відступу від бюджету
потрібно вживати належні заходи.

Таким чином, керуюча компанія, будучи
комерційною організацією, за умови дотриман�
ня нормативних правових актів не може мати
негативний фінансовий результат у частині
продажів. На перший погляд, збиток керуючої
компанії може мати місце з наступних причин.
По�перше, перевищення витрат на адміністра�
тивно�адміністративний апарат розміру плати
за управління багатоквартирним будинком за�
твердженого в договорі управління з власни�
ками приміщень. По�друге, перевищення фак�
тичних витрат на поточний ремонт, розміру
плати за нього.

У разі більш глибокого вивчення специфіки
діяльності керуючих компаній і її впливу на
облік і формування показників в бухгал�
терській звітності необхідно розглянути питан�
ня, що стосуються формування плати, в тому
числі плати за управління житловим фондом.
Доходи керуючої організації, а також розра�
хунки з власниками приміщень здебільшого
формуються на основі тарифів. Виняток стано�
вить плата в частині капітального ремонту та
послуг на управління. Розмір плати на капіталь�
ний ремонт затверджується рішенням влас�
ників приміщень, що оформляється відповід�
ним протоколом, водночас повинні мати місце
кошторис видатків, перелік об'єктів, робіт, тер�
міни їх проведення. У керуючій компанії пови�



40
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2019

нен бути затверджений титул на перегляд і по�
точний ремонт. У разі, коли укладено договір
соціального найму, фінансування таких витрат
здійснює власник житлового фонду.

Аналізуючи склад житлової послуги, мож�
на виділити особливість відносин, що виника�
ють у частині плати на капітальний ремонт. Він
проводиться з певною періодичністю (більше
одного року), отже, повинен бути організова�
ний облік накопичення коштів, тобто їх резер�
вування, для фінансування робіт у майбутньо�
му, а також забезпечено цільове використання
коштів, з наданням відповідного звіту власни�
кам приміщень.

Необхідність окремого обліку таких коштів
обумовлена такими факторами як свобода ви�
бору керуючої компанії, форми управління. У
разі виходу з управління керуючої компанії,
остання зобов'язана передати технічну, іншу
документацію відповідному наступнику, а та�
кож накопичену суму з капітального ремонту,
зобов'язання виконання, якого ще не настали,
проте збір платежів здійснювався. В зв'язку з
такою особливістю виникає питання про те,я�
ким чином слід враховувати кошти капітально�
го ремонту. Зауважимо, що відсутність обліку
накопичення засобів для проведення капіталь�
ного ремонту призводить до необгрунтовано�
го формування фінансового результату (при�
бутку або збитку) керуючої компанії з таких
причин. Капітальний ремонт проводиться з пев�
ною періодичністю, в межах накопичених
коштів протягом тривалого періоду(більше
року). Водночас плата за житлову і комуналь�
ну послуги включає плату з капітального ре�
монту, і, як правило, формує її доходи, витра�
ти, що визначаються на основі актів, в тому
числі по виконаним ремонтним роботам. Має
місце ситуація, коли доходи приймаються до
обліку рівномірно, а витрати в частині капіталь�
ного ремонту — тільки за фактом їх виконан�
ня, відповідно до графіка його проведення.

За будь�якої організації обліку коштів на ка�
пітальний ремонт керуюча компанія не може
мати ні прибутку, ані збитку в частині житлової
послуги, за винятком плати за управління, а та�
кож тієї послуги, яку вона виконує власними
силами, без залучення підрядних організацій.

Керуюча копання повинна вести облік ба�
гатоквартирних будинків, що знаходяться на її
обслуговуванні, на позабалансових рахунках.
Ця інформація характеризує масштаб її діяль�
ності, а також може бути використана для за�
стосування відповідних засобів контролю.

Послуги з водопостачання, водовідведення,
газу та електричної енергії надаються протя�

гом усього календарного року, за винятком
аварійних ситуацій, проведення планово�попе�
реджувальних ремонтних робіт. За цей період
проводиться перерахунок. Однак послуга з
теплової енергії на опалення надається тільки
в опалювальний сезон, отже, і плата за таку
послугу повинна стягуватися в цей же період.
Така умова дотримуватиметься, якщо при�
міщення обладнані приладами обліку.

На сьогодні не всі приміщення житлового,
нежитлового фонду обладнані приладами інди�
відуального або загального (квартирного) об�
ліку холодної води, гарячої води, стічних по�
бутових вод, газу та електричної енергії, а та�
кож теплової енергії на опалення. У зв'язку з
цим більшість власників приміщень здійснюють
плату за комунальні послуги виходячи з нор�
мативів споживання. Для рівномірного її вне�
сення платіж визначається, виходячи з серед�
ньомісячної кількості споживання теплової
енергії на опалення, і включається в платіжні
документи, що надаються власникам при�
міщень.

Далі розглянемо особливості обліку за умо�
ви, що керуюча компанія є посередником (аген�
том), а також не надає житлові послуги влас�
ними силами, за винятком послуги управління.
В цьому випадку платежі, що надходять у ра�
хунок оплати житлової та комунальної послуг,
підлягають відображенню на рахунках обліку
розрахунків, за винятком плати за управління,
яка є доходом керуючої компанії. Витрати на
утримання її адміністративно�управлінського
апарату будуть формувати витрати, які повинні
здійснюватися на основі затвердженого кош�
торису, в межах доходів керуючої компанії.
Зіставленням доходів і витрат визначається
фінансовий результат.

З огляду на особливість діяльності керую�
чої компанії, негативний фінансовий результат
не може мати місце. Негативний фінансовий
результат свідчить про недотримання кошто�
рису витрат, нецільове використання коштів.
Облік розрахунків по житлової та комуналь�
ної послуг повинен бути організований за ви�
дами послуг власникам приміщень, ресурсопо�
стачальним організаціям,підрядникам. Для цих
цілей повинен бути визначений бухгалтерський
рахунок, з використанням якого можна орга�
нізувати облік за видами послуг, багатоквар�
тирним домівках.

ВИСНОВКИ
Організація і методика бухгалтерського

обліку в ЖКГ значною мірою обумовлена особ�
ливостями цієї галузі економіки. На підприєм�
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ствах, які надають житлово�комунальні послу�
ги, мають місце специфічні проблеми обліку
витрат — необхідність визначення не лише ви�
робничої, а й повної собівартості послуг, взає�
морозрахунками між підприємствами ЖКГ. У
зв'язку з цим, у подальшому варто звернути
увагу на оптимізацію процесу обліку в керую�
чих компаніях в сфері ЖКГ.
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поняття "іпотека", на наш погляд, найточніше визначення сформульовано в Законі України "Про іпотеку", де, по суті
синтезовано правовий та економічний підходи щодо сутності іпотеки. Виділено чотири функції, які характеризують
роль іпотечного кредитування у функціонуванні економічної системи. Визначено особливості іпотечного кредитуB
вання, серед яких є: обов'язковість забезпечення заставою; довгостроковість; цільовий характер, відносно невисокі
ризики. Проведено аналіз сучасного стану ринку іпотечного кредитування банків України на основі аналізу динаміB
ки обсягів видачі іпотечних кредитів за видами валют. Встановлено, що за останні роки обсяги іпотечного кредитуB
вання зростали, але незначними темпами, водночас пріоритетним було кредитування в національній валюті через
значне коливання курсів іноземних валют щодо гривні.

The article is devoted to the study of the current state of the mortgage market in Ukraine. The essence of the concept
of "mortgage" is revealed, in our opinion the most precise definition is formulated in the Law of Ukraine "On Mortgage",
which essentially synthesizes legal and economic approaches to the essence of mortgage. There are four features that
characterize the role of mortgage lending in the functioning of the economic system. Features of mortgage lending are
identified, including: the obligation to provide a pledge; longevity; targeted, relatively low risks.

A mortgage is characterized by certain features that distinguish it from the major bank loans:
— Real estate collateral is used as a tool to attract financial resources for the development of production;
— a mortgage provides the realization of property rights to the object of ownership when other forms of realization

of the property right (for example, sale and purchase) in a particular situation are impractical;
— a mortgage contributes to the creation of dummy capital at the expense of the possible issuance of securities,

which leads to an increase in mortgage working capital by the amount of dummy capital created.
The analysis of the current state of the mortgage market of banks of Ukraine on the basis of the analysis of the

dynamics of the volume of mortgage loans by types of currencies. It has been established that mortgage lending volumes
have been increasing in recent years, but at insignificant rates, with national currency lending being the priority because
of the considerable fluctuation of foreign exchange rates against the hryvnia.

Ukrainian mortgage lending institutions apply a fixed rate — for the entire duration of the loan, but some banks
offer a fixed rate payment for a fixed term, and then at a floating rate. The interest rate on mortgage lending in the
primary real estate market is from 8.9% to 19.99%, and in the secondary 17% to 19.99%. Additionally, the borrower pays
a oneBtime fee for the loan, and will also have to spend annually on payment of insurance policies.

Mortgage lending can be a driving force for improving the quality of life of the population, which will solve a number
of socioBeconomic problems: the ability to solve the housing problem in the country, which will improve the living
conditions of the population and reduce social tensions in the social sphere.

Ключові слова: боржник, майно, застава, іпотека, банк, кредитування, кредитні ресурси,
ризик, зобов'язання.

Key words: debtor, property, collateral, mortgage, bank, lending, credit, risk, liabilities.

регуляторних викликів актуальним є перехід її
функціонування на новий рівень розвитку з
урахуванням уроків фінансових криз. Стабіль�
ність функціонування банків, нарощення рівня
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їхньої капіталізації та ресурсної бази, оптимі�
зація фінансових ризиків, відновлення здат�
ності кредитувати потреби суб'єктів господа�
рювання та громадян, здійснювати інвестицій�
ну діяльність є ключовими критеріями розвит�
ку банківського бізнесу. Кредитування як ос�
новний важіль нарощення активів комерційних
банків та забезпечення прибутковості їхньої
діяльності, потребує грунтовного перегляду
діючої регуляторної, методологічної та орган�
ізаційної практик його здійснення, враховую�
чи фактори кредитних, операційних, системних
ризиків і ризиків ліквідності. Внаслідок підви�
щення інвестиційної привабливості ринку жит�
ла в Україні, порівняно з депозитними вкладен�
ням банків, нових викликів зазнає сфера іпо�
течного кредитування.

Становлення іпотечного ринку в Україні є
однією з важливих проблем, що потребують не�
відкладного розв'язання. Україна відстає від
країн Східної і Центральної Європи у сфері іпо�
течного кредитування, що негативно позначаєть�
ся на темпах її розвитку, розв'язанні соціально�
економічних проблем. Відродження інституту
іпотеки, створення іпотечного ринку в країні є
об'єктивною необхідністю, що пов'язано з потре�
бами запровадження механізмів кредитування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням актуальних економічних
проблем іпотечного кредитування присвятили

частку своєї діяльності такі науковці: Афа�
насьєв А., Бусел Т., Дем'яненко М., Денисен�
ко М., Євтух А., Лагутін В., Любунь О., Лютий І.,
Майданик Р., Сазонець Л., Тимочко Н., Ющен�
ко Н. та інші.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті полягає в аналізі сучасного ста�

ну іпотечного кредитування та прояву його
особливостей в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні іпотечне кредитування виникає у

XVІІ ст., базувалося на договірній основі че�
рез брак законодавчої бази. Тоді ж були
відкриті банківські установи, 1864 року засно�
вані спеціалізовані іпотечні банки у Херсоні та
Одесі, 1871 року з'явився Харківський земель�
ний банк, 1872 року — Полтавський земельний
банк. Наприкінці 1880 року функціонують Дво�
рянський банк і Селянський поземельний банк.
Іпотечні довгострокові кредити надавалися під
земельні ділянки селян, купувалася та прода�
валася земельна власність. Накопичення зе�
мельного фонду уможливило формування ве�
ликих хуторів, невеликих сіл та ін. [11].

На сьогодні український ринок іпотечного
кредитування вийшов на новий рівень розвит�
ку. Дослідження сутності іпотеки на сучасно�
му етапі розвитку світової економіки в різних
джерелах інформації дає змогу стверджувати,
що є багато підходів до визначення поняття

Таблиця 1. Визначення сутності поняття "іпотека"

Автор Визначення 
А. Афанасьєв,  
І. Михайловська,  
С. Мочерний,  
Н. Тимочко [1; 12; 13; 
18] 

Іпотека – застава земельних ділянок та іншого нерухомого майна з 
метою отримання іпотечного кредиту 

В. Бусел та  
М. Дем’яненко [2; 3] 

Іпотекою – грошова позика, що видається під заставу нерухомого 
майна, щодо якої виникають кредитні відносини» 

А. Євтух [5] Іпотека – це механізм, що забезпечує переміщення вартості з 
метою отримання прибутку і досягнення соціального ефекту на 
основі довгострокового кредитування під заставу нерухомості, яка 
залишається у користуванні заставодавця або третьої особи 

О. Колодізєв [7] Іпотека – один зі способів забезпечення зобов’язання нерухомим 
майном, за якого заставоутримувач має право у випадку 
невиконання заставником зобов’язання, одержати прибуток 
завдяки закладеній нерухомості 

В. Лагутін [8] Іпотека – це вид застави нерухомого майна (землі, підприємств, 
споруд, будов, інших об’єктів, безпосередньо пов’язаних із 
землею) з метою отримання грошової позики 

О. Любунь, О. Кірєєв, 
О. Денисенко [4] 

Іпотека являє собою взаємопоєднані між собою категорії: грошові 
зобов’язання, забезпечені заставою нерухомості, землі, окремих 
об’єктів рухомого майна, майнових прав, емісійних цінних 
паперів, а також інших іпотечних боргових зобов’язань; застава – 
передача позичальником кредитору заставної, при якій 
позичальник залишається власником заставленого майна, а також 
має право на користування ним та отримання доходів з цього 
майна – іпотечний кредит 

І. Лютий, В. Савич,  
О. Калівошко [10] 

Іпотека – фінансовим інструментом, що полягає у наданні кредиту 
під заставу нерухомості 
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"іпотека". Розглянемо цю дефініцію з науково�
го погляду, а також відповідно до чинного за�
конодавства. Результати дослідження подано
в таблиці 1.

Узагальнюючи, необхідно зазначити, що
тлумачення іпотеки як застави нерухомого
майна для забезпечення кредиту є дещо вузь�
ким, оскільки обмежує використання іпотеки
лише кредитними відносинами. Тому вважає�
мо, що найточніше визначення іпотеки, яке по�
вною мірою розкриває її сутність, сформульо�
вано в Законі України "Про іпотеку". Відповід�
но до статті 1 ЗУ "Про іпотеку" "іпотека — вид
забезпечення виконання зобов'язання нерухо�
мим майном, що залишається у володінні і ко�
ристуванні іпотекодавця, згідно з яким іпоте�
кодержатель має право у разі невиконання бор�
жником забезпеченого іпотекою зобов'язання
одержати задоволення своїх вимог за рахунок
предмета іпотеки переважно перед іншими кре�
диторами цього боржника" [16].

В Україні іпотечне кредитування регулюєть�
ся низкою нормативно�правових актів: закона�
ми України "Про Національний банк України",
"Про банки і банківську діяльність", "Про інве�
стиційну діяльність", "Про фінансово�кредитні
механізми і управління майном під час будів�
ництва житла та операцій із нерухомістю",
"Про відновлення платоспроможності борж�
ника або визнання його банкрутом", "Про іпо�
теку", "Про заставу", Житловим, Цивільним,
Земельним кодексами тощо.

Економічний зміст іпотечного кредитуван�
ня проявляється в його функціях, що характе�
ризують роль іпотечного кредитування у фун�
кціонуванні економічної системи, а саме:

— функція фінансового механізму залучення
інвестицій в сферу матеріального виробництва;

— функція забезпечення повернення кре�
дитних коштів;

— функція залучення до фінансового обо�
роту нерухомого майна;

— функція формування фіктивного капіта�
лу у формі іпотечних цінних паперів та по�
хідних від них [6].

Іпотеці характерні певні риси, які виокрем�
люють її серед основних банківських кредитів:

— застава нерухомості використовується
як інструмент залучення фінансових ресурсів
для розвитку виробництва;

— іпотека забезпечує реалізацію майнових
прав на об'єкт власності тоді, коли інші форми
реалізації права власності (наприклад, купівля�
продаж) у конкретній ситуації недоцільні;

— іпотека сприяє створенню фіктивного
капіталу за рахунок можливого емітування

цінних паперів, що веде до збільшення застав�
них оборотних коштів на величину створеного
фіктивного капіталу.

Особливостями іпотечного кредитування є
[9; 17]:

— обов'язковість забезпечення заставою (в
якості якої може виступати нерухомість, на
купівлю якої береться іпотечний кредит), адже
в разі невиконання позичальником своїх зобо�
в'язань банк повертає свої кошти за рахунок
продажу заставленого житла. Сума, що зали�
шилася після погашення кредиту за вирахуван�
ням витрат, пов'язаних із процедурою стягнен�
ня та продажу житла, повертається позичаль�
нику. Тому позичальник і всі повнолітні члени
його сім'ї дають нотаріально завірену згоду на
звільнення переданого в іпотеку житлового
приміщення в разі непогашення кредиту. А пе�
редане в іпотеку житло повинне бути вільним
від будь�яких обмежень (обтяжень), не повин�
но бути закладено у забезпечення іншого зо�
бов'язання;

— довгостроковість — на термін від трьох і
більше років (оптимально — 20—25 років), що
зменшує розмір щомісячних виплат позичаль�
ника;

— цільовий характер, відносно невисокі
ризики, що забезпечуються такими технічними
характеристиками іпотечного кредиту: сума
кредиту, як правило, становить не більше 60—
70% ринкової вартості житла, що купується;
величина щомісячного платежу по кредиту не
перевищує 30% сукупного доходу позичальни�
ка; під час оцінки ймовірності погашення кре�
диту кредитор використовує офіційно підтвер�
джену інформацію про поточні доходи пози�
чальника і позичальників.

Ефективний розвиток суспільства здійс�
нюється за допомогою, перш за все, банківсь�
кої інфраструктури, а це неможливо без нор�
мального функціонування споживчих та іпо�
течних кредитів, як одних з його головних скла�
дових.

Будівництво житла в Україні йде активни�
ми темпами. Хоча в 2018 році в експлуатацію
було прийнято менше квартир, ніж в 2017 році.
За даними Держстату, в 2017 році обсяг прий�
нятих в експлуатацію квартир склав 9,8 млн кв.
метрів, тоді як за підсумками 2018 року —
8,7 млн кв. метрів [14]. Що ж стосується обсягу іпо�
течного кредитування, то він дуже скромний:
за даними НБУ, на січень 2018 року обсяг грив�
невих іпотечних позик в банках оцінювався
на рівні 10,8 млрд грн, а в кінці грудня 2018 ро�
ку — 11,68 млрд грн. Тобто за 12 міс. 2018 року
чистий приріст іпотечного портфеля в систе�
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мі — всього 880 млн грн Водночас не варто за�
бувати про наявність в банках старих іпотеч�
них позик в інвалюті. Обсяг валютної іпотеки
на початок 2018 року складав 31,4 млрд грн,
а до кінця грудня 2018 року скоротився на
2,6 млрд грн до 28,8 млрд грн. За даними НБУ,
загалом портфель гривневих і валютних іпотеч�
них кредитів у банках України за минулий рік
зменшився на 2,1 млрд грн до 42,3 млрд грн [15].

Банкіри говорять про перспективи розвит�
ку іпотечного кредитування. Особливо якщо
мова йде про первинний ринок — кредитуванні
покупки житла в новобудовах. Адже в програ�
мах кредитування нерухомості зацікавлені за�
будовники, які бажають продати побудовані
метри. За діючих відсоткових ставках розвива�
ти іпотечне кредитування можливо тільки шля�
хом спільних програм з компаніями�забудов�
никами (табл. 2). Уже зараз існує пласт клієнтів,

які готові купити квартири тільки під час вико�
ристання таких кредитних програм.

Кредити на покупку нерухомості в споруд�
жуваних житлових комплексах (на первинно�
му ринку) пропонують мало банків. Однак такі
програми є. Зокрема в Ощадбанку, Укргазбан�
ку, Кредобанку, Полтава�Банку, банку "Арка�
да", Банку інвестицій і заощаджень і в банку
"Глобус". Відсоткові ставки за такими креди�
тами — 19—24% річних. Максимальний термін
зазвичай становить 20 років, а обов'язковий
власний внесок — 30—50% від вартості квар�
тири.

Якщо на покупку нових метрів кредити про�
понують одиниці, то для придбання квартири
на вторинному ринку пропозицій набагато
більше — близько двадцяти банків. Серед ак�
тивно просувають іпотечні програми — При�
ватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Кредобанк,

Банк 
Строк 
кредиту, 
років 

Відсоткова 
ставка, % 
річних 

Разова 
комісія, 
% сума 

Власний 
внесок Тип ставки 

Топ 5 іпотечних програм на первинному ринку 
Аркада 30 14-16 1,25 20 Фіксована 
Ощадбанк 20 8,9-19,99 0,99 30 Фіксована 
Укргазбанк 20 9,9-21,9 1,50 30 Фіксована 
Кредобанк 20 18-19 0,99 від 6 Фіксована на 3 роки 

далі плаваюча + 5-6 % 
Глобус 20 15,9-23,9 1,5-1,9 20-50 Фіксована 

Топ 10 іпотечних програм на вторинному ринку 
Кредобанк 20 17-18 - від 6 Фіксована на 3 роки 

далі плаваюча + 4,5-5 % 
Креді Агріколь 
Банк 

20 18,03 1 50 Плаваюча + 2,79 % 

ПриватБанк 20 19,90 - 25 Фіксована 
Глобус 20 19,90 2 25 Фіксована 
Ощадбанк 20 19,99 0,99 30 Фіксована 
Піреус Банк 15 19,99 1+500грн 50 Фіксована на 1 рік далі 

плаваюча + 4,5 % 
Укргазбанк 20 20,99 1,30 20-30 Фіксована 
Південний 20 22 1 30 Фіксована 
Банк інвестицій 
та заощаджень 

20 23,50 0,99 30 Фіксована 

Таксомбанк 10 24 1,50 37,5 Фіксована 

Таблиця 2. Пропозиції Українських банків з іпотечного кредитування

Джерело: складено за даними [19].

Джерело: складено за даними [15].
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Рис. 1. Іпотечні кредити банків, млрд грн
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Креді Агріколь Банк, Таскомбанк, Піреус Банк,
Банк інвестицій і заощаджень і банк "Півден�
ний". Максимальний термін кредиту, як прави�
ло, становить 20 років. Однак в будь�якому пра�
вилі є винятки: Піреус Банк видасть позику на
15 років, а Таскомбанк — на 10 років. Власний
внесок знадобиться в розмірі не менше 20—
30%, а в Креді Агріколь Банку і Піреус Банку
— 50%. Процентні ставки по іпотеці для вто�
ринного ринку — 18—24% річних.

Зазвичай банки застосовують фіксовану
ставку — на весь термін виплати позики. Од�
нак деякі банки пропонують виплату фіксова�
ної ставки лише на перші пару років, після чого
ставка вже плаваюча. Плаваюча ставка ба�
зується на Українському індексі депозитів
фізосіб (UIRD) для вкладів на три, шість або 12
місяців (дані регулярно публікує НБУ). До
індексу банк додає свою маржу — близько 3—
6 процентних пунктів. І таким чином виходить
підсумкова актуальна ставка по іпотечному
кредиту.

Як і у випадку з іпотекою на первинному
ринку, додатково позичальник оплачує разову
комісію за видачу кредиту (1—2% суми креди�
ту). Також доведеться щорічно витратитися на
оплату страхових полісів — страхування неру�
хомості, страхування життя і (рідше) страху�
вання від нещасного випадку.

За остання роки в Україні збільшилася сума
іпотечного кредитування на 34,97 млрд грн у
різних валютах (рис. 1).

Як видно з даних рисунка 1, кредитна актив�
ність банків України упродовж 2014—2017 рр.
зберігала незначні обсяги внаслідок зниження
платоспроможності потенційних позичальників,
суттєвих політичних, системних і макроеконо�
мічних ризиків та високої вартості кредитних
ресурсів в економіці країни. Обсяги іпотечного
кредитування зростали також незначними тем�
пами, водночас пріоритетним було кредитуван�
ня в національній валюті через значне коливан�
ня курсів іноземних валют щодо гривні.

Ключовими чинниками коливання обсягів
банківського іпотечного кредитування за пе�
ріод 2014—2017 рр. виступала динаміка курсу
національної валюти, виведення частини банків
з ринку та низький рівень їхньої капіталізації,
високий рівень кредитних та операційних ри�
зиків поряд із відтоком клієнтських коштів та
загальним скороченням обсягів кредитування
в національній економіці.

ВИСНОВКИ
Отже, реалії сьогодення іпотечного креди�

тування в Україні такі, що незначна кількість

банківських установ надає іпотечні кредити.
Така ситуація пояснюється не активністю бан�
ківських установ в сфері кредитуванням неру�
хомості. Разом з тим більшість з банківських
установ уникають іпотечного кредитування
через нестачу платоспроможності позичаль�
ників з офіційно підтвердженими доходами.

За останні роки обсяги іпотечного кредиту�
вання зростали, але незначними темпами, пВод�
ночас пріоритетним було кредитування в націо�
нальній валюті через значне коливання курсів
іноземних валют щодо гривні.

Українські банківські установи при іпотеч�
ному кредитуванні застосовують фіксовану
ставку — на весь термін виплати позики, але
деякі банки пропонують виплату фіксованої
ставки на протязі певного терміну, а потім за
плаваючою ставкою. Відсоткова ставка за іпо�
течним кредитуванням на первинному ринку
нерухомості становлять від 8,9 % до 19,99 %, а
на вторинному 17 % до 19,99 %. Додатково по�
зичальник сплачує разову комісію за видачу
кредиту, також доведеться щорічно витратити�
ся на оплату страхових полісів.

Іпотечне кредитування може стати рушійною
силою покращення якості життя населення, яка
дозволить вирішити цілий ряд соціально�еконо�
мічних проблем: можливість вирішувати житло�
ву проблему у державі, що сприятиме покращен�
ню житлових умов населення і зменшить напру�
женість в суспільстві у соціальній сфері.

Подальші дослідження будуть спрямовані на
вивчення зарубіжного досвіду іпотечного кре�
дитування та ефективних підходів щодо визна�
чення вартості заставного майна з урахуванням
ставки дисконтування до ринкової вартості.
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THE OBJECTIVE NEED TO IMPLEMENT GIS TECHNOLOGIES IN THE LAND MANAGEMENT
SYSTEM

У статті розглянуто інформаційні технології та способи одержання оперативної інформації у системі управлінB
ня земельними ресурсами. Проаналізовано питання застосування геоінформаційних систем для інвентаризації зеB
мельних угідь, землеустрою та кадастрових робіт, оптимізації землекористування та реабілітації деградованих териB
торій, картографічної реєстрації та прогнозу змін в сільському господарстві. В статті окреслено завдання раціоB
нального використання земельних ресурсів для подальшого застосування в сільськогосподарському секторі, обгрунB
товано необхідність крупномасштабних грунтовоBекологічних або грунтовоBландшафтних карт сільськогосподарсьB
ких земель.

Зроблено висновок, що застосування сучасних геоінформаційних технологій в системі управління земельними
ресурсами є об'єктивною необхідністю для створення надзвичайно сприятливих соціальноBекономічних умов для
сільського господарства, а також спритиме нормалізації екологоBмеліоративного стану меліорованих земель і приB
леглих територій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земля є основою будь�якої діяльності. Вона

може виступати як просторовий базис, бути
засобом праці в сільському господарстві, де
процес виробництва багато в чому залежить від
родючості. Останнім часом йде знищення
грунтів у результаті господарської діяльності
людини. Тому одним із завдань держави є орга�
нізація моніторингу земельних ресурсів і оцін�
ки змін їх стану під впливом антропогенних і
природних чинників.

У зв'язку з цим все більш актуальним стає
питання освоєння нових засобів обробки і ана�
лізу просторової інформації, методами опера�
тивного вирішення завдань управління, оцін�
ки і контролю змінюються процесів. Ефектив�
ним вирішенням цієї проблеми може стати за�
стосування географічних інформаційних сис�
тем.

Насамперед потрібно розрізняти наступні
тлумачення геоінформаційної системи. У біль�
шості тлумачень взагалі система визнається як
група взаємопов'язаних елементів і процесів.
Інформаційна система — це система, що вико�

The article deals with information technologies and ways of obtaining operational information in the land management
system. The issue of application of geoinformation systems for inventory of land, land management and cadastral works,
optimization of land use and rehabilitation of degraded territories, cartographic registration and forecast of changes in
agriculture are considered. The article outlines the tasks of rational use of land resources for further use in the agricultural
sector, substantiates the need for largeBscale soilBecological or soilBlandscape maps of agricultural land. In the article it
is stated that recently there is a destruction of soils as a result of human economic activity. Therefore, one of the tasks of
the state is to organize the monitoring of land resources and assess changes in their condition under the influence of
anthropogenic and natural factors. The latest editions of research, publications of scientists are analyzed on a given
topic. It is concluded that the use of modern geoinformation technologies in the land management system is an objective
necessity to create extremely favorable socioBeconomic conditions for agriculture, as well as to promote the normalization
of the ecological and ameliorative state of reclaimed lands and adjacent territories.

The article is devoted to revealing the advantages of using GIS technologies for the use of agricultural development.
Proposed ways of using them in the industry are offered. It has become clear that the issue of development of new tools
for processing and analysis of spatial information is becoming more urgent, as well as methods of prompt solving of
problems of management, evaluation and control of changing processes. Using geographic information systems can be
an effective solution to this problem. It is substantiated that a database can be created on the GIS platform to provide
managers with the complex necessary for making management decisions.

It is concluded that the application of modern computer information technologies and systems during monitoring
creates favorable socioBeconomic conditions for agriculture, as well as contributes to the normalization of the ecological
and reclamation state of reclaimed land and adjoining territories.

Ключові слова: ГІС;технології (геоінформаційна система), геоінформатика, управління
земельними ресурсами, грунт, грунтовий покрив, моніторинг, сільське господарство, геоінфор;
маційне забезпечення.

Key words: GIS;technologies (geoinformation system), geoinformatics, monitoring, soil, soil
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нує процедури над даними для отримання
інформації, корисної для прийняття рішень.
Географічна інформаційна система (гео�інфор�
маційна система, ГІС) — це система апаратно�
програмних засобів і алгоритмічних процедур,
яка створена для цифрової підтримки, попов�
нення, управління, маніпулювання, аналізу,
математико�картографічного моделювання та
образного відображення географічно�коорди�
нованих даних. Відмітною ознакою ГІС є те, що
ці системи мають справу з координатною і
смисловою інформацією про об'єкти, які роз�
ташовані на тій чи іншій території. Саме за цією
ознакою ГІС відрізняються від всіх інших
інформаційних систем, ознака територіаль�
ності і підкреслюється в приставці "гео".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та методологічні аспекти вико�
ристання моніторингу сільськогосподарських
земель достатньо досліджені у працях Зацер�
ковного В.І., Барладіна А.В., Ярошука П.Д.,
Бичкова І.В., Нєфєд'єва Л.В, Ружникова Г.М.,
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Луковнікова Н.Г., Езієва М.І., Жерукова Т.Б.,
Лур'є І.К., Черняги П., Басовця О. та інших.
Проте, зважаючи на новизну ГІС технологій у
системі УЗР, на сьогодні цьому питанню при�
діляється недостатньо уваги.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз і оцінка можливості

моніторингу сільськогосподарських земель на
основі даних дистанційного зондування і підсу�
путникових спостережень із застосуванням
ГІС�технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ГІС— технології з'явилися не так давно, їх

використання тільки починають застосовува�
тися в сільськогосподарських підприємствах
сьогодення.

Геоінформатика — це галузь знань, яка ви�
вчає принципи, техніку і технологію отримання,
обробки та аналізу просторо часовій і змістов�
ної інформації про ту чи іншу території з ме�
тою отримання на цій основі нових відомостей
[1]. Це вивчення природних і соціально�еконо�
мічних геосистем, комп'ютерне моделювання
на основі баз даних і географічних знань, збір,
обробка, відображення і поширення просторо�
координованої інформації, забезпечення вир�
ішення завдань інвентаризації, оптимізації та
управління геосистемами, виробництво апарат�
них засобів і програмних продуктів, створення
баз і банків даних, систем управління, стандар�
тних (комерційних) геоінформаційних систем
різного цільового зазначення і проблемної
орієнтації [2].

Метою впровадження цих систем є підви�
щення ефективності сільськогосподарського
виробництва шляхом глобального зниження
витрат палива і ПММ на сільськогосподарсь�
ких підприємствах, виключення несанкціонова�
них відхилень від маршрутів, дотримання тех�
нологічних вимог при виробництві сільськогос�
подарських робіт, шляхом створення єдиної
регіональної системи моніторингу і управлін�
ня парком машин і земельними ресурсами на
основі GPS технологій для потреб агропромис�
лового комплексу і переробної галузі.

На думку таких авторів, як Бичкова І.В.,
Нефедьєв Л.В., Ружникова Г.М., Луковникова
Н.Г., завданнями впровадження цих систем є:

— ранній прогноз врожаю і планування
його прибирання, зберігання і перероблюван�
ня на потужностях регіонального переробній
промисловості;

— зменшення витрат на паливо і ПММ ко�
ристуючись тим, що будь�який злив відразу

буде зображено на комп'ютері диспетчера. Тож
зупиняється розкрадання палива. Крім того,
стає точнішим розрахунок пробігу і кількість
напрацьованих мотогодин, якщо списання па�
лива виробляється за нормативними показни�
ками без використання датчиків рівня палива.
Отже, відразу видно техніку з несправною па�
ливною системою, оскільки на графіках ком�
п'ютера відразу видно, як йде витрата і де вона
невиправдано завищена;

— запобігання використання не за призна�
ченням сільськогосподарської й автомобільної
техніки. На комп'ютері зображаються пере�
міщення, швидкість руху техніки, час і місце
стоянки. Стає неможливим використовування
техніки, крім як за її прямим призначенням. Це
застава того, що, наприклад, комбайн не заїде
на чуже поле, а вантажівка із зерном не поїде
по недозволеному маршруту;

— зменшення ймовірності розкрадання
продукції. Ймовірність розкрадань значно зни�
жується при виконанні попереднього пункту.
Додатково встановлюються певні датчики,
котрі дають можливість відстежити, де і коли
включався вантажний шнек комбайна, чи був у
цей момент поруч автомобіль господарства;

— організація транспортної логістики в си�
стемі "господарство — перероблювання" в пе�
ріод збирання врожаю;

— підвищення керованості машинно�транс�
портного парку і дисципліни працівників, їх ма�
теріальне стимулювання. Впровадження регіо�
нальної системи моніторингу дає можливість
зробити ситуацію з парком техніки повністю
передбаченою і керованою. Грунтуючись на
реальних даних, які передані бортовими навіга�
ційними контролерами, можна оперативно
приймати рішення. Працівники підприємства,
відчуваючи такий контроль мимоволі стають
дисциплінованішими та відповідальнішими, а
система їх додаткового матеріального заохо�
чення стає більш прозорою і прогнозованою;

— контроль з боку держави за тим, як
підприємства використовують ті кошти, що ви�
діляються сільгосппідприємствам регіону.

Для забезпечення керівників комплексом
необхідної для прийняття управлінських рі�
шень інформації на платформі ГІС може ство�
рюватись база даних, яка містить [3]:

— цифрову модель місцевості, на якій здійс�
нюються агротехнічні операції;

— відомості про дистанційне зондування;
— інформацію про властивості та характе�

ристику грунтів;
— карти посівів по роках;
— історію обробки полів і т.д.
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Агрономічна ГІС повинна містити багато�
шарову електронну карту господарства й атри�
бутивну базу даних історії полів з інформацією
всіх агротехнічних заходів з метою більш ефек�
тивного використання. Обов'язково повинні
бути включені шари мезорельєфу, відомості
про крутизну схилів, і їх експозиції, мікроклі�
маті, рівні грунтових вод, зміст гумусу в грунті
тощо. Атрибутивна база даних, що містить дані
різного характеру, пов'язана з шарами елект�
ронної карти [3].

Прив'язку починають з гідрографічної ме�
режі, яружно�балочного комплексу, в біль�
шості випадків доповнюють дорожньою мере�
жею та іншими об'єктами. До конкретних
об'єктів цифрової карти також прив'язують
призначені для користувача бази даних, що
включають інформацію про посівні площі, дані
про стан грунтів та інше.

Для вирішення завдань комплексного ана�
лізу в сільському господарстві використову�
ються електронні карти з розрахунком супут�
никових геодезичних вимірювань. Використо�
вуючи такі методи можливо отримати більш
деталізовану інформацію про великі території
(сільськогосподарське підприємство, адмініст�
ративний район тощо), визначити конфігурацію
полів, орієнтування, площу, напрямок оранки,
стан полів на момент знімання й сприяє опера�
тивній оцінці сільськогосподарських угідь.

Отже, створюючи систему інформаційної
підтримки процесів прийняття рішень на основі
ГІС�технологій підвищується загальна ефек�
тивність сільськогосподарського виробництва
шляхом надання актуальнішої аналітичної
інформації на всьому комплексі необхідних
параметрів для прийняття оптимальніших і
більш своєчасних управлінських рішень.

Наголосимо, що важливу роль в плануванні
агротехнічних операцій відіграють інфор�
маційні системи управління на базі геоінфор�
маційних технологій.

Агротехнічне планування містить наступні
види робіт [4]:

— розрахунок потенціалу та ефективності
кадрів і земельних ресурсів;

— формування чергування операцій обро�
бітку грунту, внесення добрив і засобів захис�
ту;

— вимірювання полів (наприклад, шляхом
об'їзду за контуром з високоточним GPS�об�
ладнанням з максимальною точністю 1—3 см);

— аналіз потреби в техніці та обладнанні;
— складання структури посівних площ і

сівозмін у форматі векторної електронної кар�
ти;

— розрахунок необхідної кількості добрив.
На основі перерахованих вище даних щод�

ня для водіїв і механізаторів складаються пла�
нові завдання на наступний робочий день і за
необхідності вранці в них вносяться зміни.

Планування, здійснюване на основі даних
ГІС дає змогу: скорочення чи повністю виклю�
чення простоїв у роботі в разі браку кадрів або
техніки; зменшення вартості агротехнічних
операцій на одиницю оброблюваної площі й
поліпшення показників врожайності.

У процесі проведення моніторингу також
здійснюється реєстрація всіх агротехнічних
операцій, витрат на їх проведення, фіксація
стану посівів за допомогою наземних вимірів,
експертних оцінок агрономів і даних дистан�
ційного зондування Землі (аеро� і космічних
знімків).

Беззаперечним є той факт, що для моніто�
рингу земельних ресурсів необхідні дані агро�
хімічного аналізу грунтів по кожній робочій
ділянці поля. Вони можуть бути отримані та�
кими шляхами:

— у результаті досліджень із використан�
ням пробовідбірників і лабораторій з аналізу
проб;

— у результаті агрохімічних досліджень, які
були виконані відповідною організацією.

ГІС технології дозволяють проводити ана�
ліз всіх проведених агротехнічних операцій і
зображають цю інформацію у вигляді графіків,
таблиць, карт. Необхідно враховувати надход�
ження продукції з полів, реалізацію зерна з
поля. Водночас всі дані збираються як з дис�
петчерського центру, так і знімаються з елект�
ронних ваг, які встановленні на складах або
токах. Береться до уваги пестициди і добрива,
які вичерпані. Обсяг насіння, який витрачено
під час посіву ретельно вивчається.

Для того, щоб зменшити витрату насіння і
добрив використовують систему паралельного
водіння. Наприклад, зводиться до мінімуму пе�
рекриття посівних смуг. Система прогнозу вро�
жайності будується на методах спостережен�
ня за станом посівів з урахуванням впливу при�
родно�кліматичних умов. Завдяки цій техно�
логії стає можливим відслідковування динамі�
ки розвитку сільськогосподарських культур,
умов вегетації, визначення термінів їх дозріван�
ня та оптимальні терміни початку збору, про�
водження економічного аналізу при мінімаль�
ному і максимальному рівнях врожайності ста�
більно можливих для конкретних умов [5].

Таким чином, беручи до уваги отриманий
прогноз врожайності на різних ділянках поля
(враховуючи витрати та можливий прибуток)
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необхідно прийняти рішення про диференц�
ійовану обробку полів. З іншого боку, мож�
на проаналізувати можливі витрати відпові�
дно до потенціалу врожаю на бідних землях.
Для максимально точного визначення рівня
врожайності на полях господарства викори�
стовують систему комп'ютерного моніторин�
гу.

Ефективна робота картографічної системи
сільгосппідприємства можлива тільки при спо�
лученні різновидів інформації в одну просто�
рову базу даних. Така інтеграція виконується
шляхом побудови об'єктної моделі даних, в яку
входять:

— картографічні шари;
— таблиці з інформацією про об'єкт (посівні

площі, поголів'я худоби, обсяги виробництва,
реалізації та споживання сільськогосподарсь�
кої продукції та продовольства тощо);

— космічні аерознімки.
Аналізування даних у цій системі прово�

диться засобами картографічного аналізу, що
дає можливість отримувати певні дані збіль�
шення або зниження продуктивності.

У результаті прогнозування врожайності
культур і оцінки витрат керівництво може роз�
рахувати оптимальну ціну на обладнання та
матеріали, в яких підприємство буде потребу�
вати майбутньому, і визначити закупівельні
ціни на сільськогосподарську продукцію.

Технічна підсистема сільськогосподарських
підприємств також не залишається осторонь
від використання геоінформаційних технологій
[3]: створюються графіки використання техні�
ки та її ремонту; проводиться аналіз викорис�
тання техніки та пально�мастильних матеріалів
(всіх переміщень техніки, розрахунок пробігу
та оброблених площ); визначаються оптимальні
маршрути руху та транспортування техніки від
бази до оброблюваних полів та оптимальні мар�
шрути доставлення врожаю до пунктів прий�
мання; контролюється швидкість переміщення
техніки при виконанні польових робіт; визна�
чається довжина гону або оптимального
відстані між полями й пунктами здачі сільсько�
господарської продукції по цифровій карті;
формуються облікові листи трактористів�ма�
шиністів та подорожні листи автотранспорту.

Також ГІС вдосконалює процеси, що про�
тікають у тваринницькому секторі, наприклад,
ефективне вирішення таких завдань картуван�
ня районів:

— з винищенням рослинності й ерозією
грунтового покриву навколо водопоїв, на тра�
сах перегонів тощо;

— з мінімальною природною рослинністю;

— з забрудненими стоками тваринницьких
комплексів і птахофабрик тощо;

— деградації рослинності на пасовищах.
Відзначимо, що з залишків, що утворюють�

ся в якості добрива використовуються в серед�
ньому менше ніж 70%, інша частина перепов�
нює ставки�накопичувачі, скидається на тери�
торії, які прилягають потрапляючи у водойми і
в підземні води.

Використання ГІС�технологій допоможе
здійснити дистанційний контроль за роботою
господарства (управляти процесами в реально�
му часі), а також на основі отриманих звітів
проаналізувати ефективність вкладень у вироб�
ництво.

Для диспетчерської служби застосування
даних технологій дозволяє швидко відстежу�
вати місце знаходження техніки, координува�
ти роботу механізаторів і водіїв, в тому числі
за допомогою установлення голосового зв'яз�
ку, а також контролювати витрачання ПММ і
стан техніки.

Робоче місце агронома з використанням
ГІС�технологій має бути автоматизованим та
повинно: передбачати ведення історії полів по
врожайності, культурам, застосовуваним доб�
рив і засобів захисту; надавати інформаційну
підтримку при оцінці якості робіт і вироблення
пропозицій щодо їх планування; дозволяє пла�
нувати внесення добрив з урахуванням індиві�
дуальних особливостей полів.

Геоінформаційні системи дозволяють
співробітникам економічного підрозділу про�
водити порівняльний аналіз планових і фактич�
них даних, автоматизувати облік робочого часу
і формування звітів і довідок [6].

Таким чином, ГІС�технології необхідні в
системі управління земельними ресурсами в
регіонах з ризикованим землеробством. Для
даних територій необхідний постійний конт�
роль за умовами розвитку культур і проведен�
ням агротехнічних і агрохімічних заходів.

ВИСНОВКИ
Отже, агропромисловий комплекс (АПК) є

одній з найважливіших галузей економіки будь�
якої держави. На відміну від інших галузей АПК
знаходиться в невигідному положенні, оскіль�
ки є низькодохідною галуззю, і це обумовлено
безліччю чинників, непідвладних людині.

У зв'язку з цим ведеться наполеглива робо�
та у системі УЗР щодо вдосконалення форм
ведення сільського господарства і впроваджен�
ням інноваційних технологій для скорочення
витрат виробництва. Однією з таких інновацій
є вживання геоінформаційних технологій в
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сільському господарстві, оснащення сільсько�
господарської техніки системами супутникової
навігації, автоматизації виробничих процесів.
Саме динамічний розвиток аграрного вироб�
ництва вимагає впровадження високоефектив�
ної системи землеробства, сучасних технологій
збору і обробки інформації, необхідної для
вирішення багаточисельних виробничих і
управлінських завдань з використанням сучас�
них технологій, у тому числі і географічних
інформаційних систем (ГІС).

Епоха відкриття радіохвиль істотно спрос�
тила завдання навігації і відкрило нові перспек�
тиви перед людством в багатьох сферах життя
і діяльності, а з відкриттям можливості підко�
рення космічного простору здійснився величез�
ний прорив в області визначення координат
місця розташування об'єкту на Землі.

Вживання космічних і інформаційних техно�
логій дозволяє додати процесу управління
сільським господарством країни (і окремого регі�
ону) такі властивості, як глобальність, системність,
оперативність, безперервність. Вживання гео�
інформаційних технологій в сільському госпо�
дарстві на сьогодні є одним із перспективних на�
прямів, що інтенсивно розвиваються в АПК.
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CURRENT PROBLEMS OF INCREASING THE PROFITABILITY OF COMMUNAL ENTERPRISES
AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY

У статті розглянуто основні проблеми підвищення прибутковості вітчизняних підприємств комунальної форми
власності. Систематизовано наукові уявлення щодо визначення ролі комунальних підприємств та їх правових ознак.
Уточнено поняття комунального підприємства, їх види відповідно до функціональної орієнтації. Виділено перелік
проблем підвищення прибутковості функціонування комунальних підприємств у їх тісному зв'язку з теоретичними
підходами до управління такими підприємствами, а саме, прогресивного, акомодаційного та реакційного, які врахоB
вують у собі різні рівні економічної безпеки та відповідні заходи стратегічного характеру. Запропоновано перелік
напрямків подолання збиткового стану підприємств комунальної власності та забезпечення стабільних темпів зросB
тання прибутковості їх діяльності, які охоплюють як заходи законодавчої регламентації діяльності підприємств коB
мунальної сфери, так і прикладні аспекти їх управління.

The article outlines the main problems of increasing the profitability of municipal enterprises of communal ownership
through the prism of ensuring the economic security of this type of enterprises. The systematization of scientific ideas on
determining the role of public utilities within the national economic system is carried out, and the legal bases of their
functioning are considered. The concepts of utility companies, their types in accordance with functional orientation and
legal regulation have been clarified. There has been highlighted the list of problems that at this stage of development of
the municipal enterprise segment, which form the key constraints of its development, in the context of increasing their
profitability. Theoretical approaches to the management of such enterprises have been formed in their close connection
with the described problems. Key problems of ensuring the profitability of these enterprises are technical and technological
backwardness, low investment attractiveness, weakness of the organizational and managerial apparatus, inefficiency of
accounting systems, control of costs and quality of products, weakness of regulatory legal support and as a consequence
the lack of adaptability of municipal enterprises to the current market conditions. The following approaches to the
profitability of municipal enterprises are distinguished: progressive (applied by enterprises with high level of economic
security and potential for development), accommodational (used to stabilize the current state and maintain competitive
positions) and reactionary (aimed at maintaining the minimum level of solvency and liquidity indicators of enterprises,
counteracting external threats); Each of these approaches consider different levels of economic security and appropriate
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активні процеси якісної перебудови тради�

ційних підходів до організації економічних
взаємодій у напрямі інтернаціоналізації, техно�
логізації та діджиталізації економічного про�
стору сприяли докорінній трансформації світо�
вої економічної системи, ставши лейтмотивом
економічного розвитку останніх десятиліть,
досягнувши свого піку, сформована парадиг�
ма економічного розвитку наразі виявляє оз�
наки кризи, індикатором якої є поява різнонап�
равлених тенденцій у розвитку прогресивних
країн світу та виникнення передумов глобаль�
них кризових явищ. Водночас варто відзначи�
ти, що широкого розповсюдження сьогодні на�
бувають тенденції до соціалізації економічних
зв'язків, що виявляється у посиленні соціаль�
ної відповідальності бізнесу та зростанні сус�
пільного інтересу до екологічності та соціаль�
ної ролі підприємницьких структур. За таких
умов, актуальності набуває проблематика
діяльність комунальних підприємств, функці�
ональне призначення яких відповідає, як, з
одного боку, задоволенню соціальних потреб
населення, так і, з іншого, підтриманню ста�
більності в умовах мінливості зовнішнього се�
редовища, на місцевому рівні. Однак вітчиз�
няна комунальна сфера характеризується на�
явністю комплексу системних проблем роз�
витку, які визначають її неможливість про�
тистояння зовнішнім загрозам та нарощення
конкурентних переваг. Саме тому важливим
є дослідження проблем підвищення прибут�
ковості вітчизняних комунальних під�
приємств як фактору забезпечення їх еконо�
мічної безпеки та подальших перспектив роз�
витку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню економічної та правової при�
роди комунальної власності, прикладних

strategic measures that can be applied to a specific municipal enterprise. There has been offered the list of directions of
overcoming the unprofitable state of the enterprises of communal property and providing stable growth rates of
profitability of their activity, which cover both measures of legislative regulation of activity of themunicipal enterprises,
as well as applied aspects of their management.

Ключові слова: комунальне підприємство, прибутковість, підвищення прибутковості, еко;
номічна безпека.

Key words: municipal enterprise, profitability, increase in profitability, economic security.

аспектів управління окремими видами під�
приємств комунальної сфери присвячена вели�
ка кількість напрацювань вітчизняних вчених.
Високу теоретичну цінність представляють со�
бою роботи таких авторів: Б. Адамов,В. Борде�
нюк, В. Василенко, Р. Джабраілов, Л. Кравцова,
Ю. Лебединський, М. Забаштанський, М. Мель�
никова, Н. Нижник, О. Нагорна, Н. Потапова,
В. Рибак та інші науковці.

Однак, незважаючи на глибину теоретичних
здобутків вітчизняних вчених у напрямі дослі�
дження комунальної сфери, більш ретельного
дослідження та теоретичного висвітлення ви�
магають проблеми підвищення прибутковості
комунальних підприємств у розрізі забезпечен�
ня їх економічної безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є узагальнення та сис�

тематизація теоретичних уявлень про економ�
ічну природу комунальних підприємств, виді�
лення ключових проблем підвищення прибут�
ковості, розробка напрямів їх подолання в кон�
тексті забезпечення економічної безпеки кому�
нальних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Комунальні підприємства займають важли�
ве місце у функціонуванні господарських сис�
тем, зокрема, щодо соціокультурних, інфра�
структурних та фінансових питань місцевого та
регіонального рівня. Таким чином, нерозрив�
но пов'язуючи їх із відповідними владними
структурами, оскільки питання формування
нових комунальних організацій, їх фінансуван�
ня, пільгуванння, реорганізації є у компетенції
місцевих органів влади, тобто фінансування
здійснюється за рахунок бюджетів відповідно�
го рівня.

Водночас прибуткове функціонування ко�
мунальних підприємств впливає на рівень до�
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ходної частини місцевих бюджетів, що нероз�
ривно пов'язує дані структури з фінансовою
системою місцевого рівня. Тобто комунальні
підприємства, за умови їх належного рівня роз�
витку, можуть слугувати об'єктивною основою
сталого розвитку місцевих громад, за рахунок
тісних фінансово�економічних зв'язків цього
виду підприємств з фінансовою системою ре�
гіону.

Однак для більш повного розуміння еконо�
мічної природи та існуючої проблематики за�
безпечення прибуткового функціонування ко�
мунальних підприємств варто розглянути клю�
чові особливості, які вирізняють цей вид під�
приємств, а саме з погляду функціональних
засад діяльності комунальних підприємств та
специфічних ознак, які лежать у виключно пра�
вовій площині.

Розуміння правової природи комунальних
підприємств потребує їх розгляду з позиції
приналежності до певного виду форми влас�
ності, в цьому випадку комунальної власності,
як окремого виду суспільної (публічної) влас�
ності, до ключових ознак якої відносяться
такі:

— виступає об'єктом власності територіаль�
ної громади;

— повноваженнями власника наділені орга�
ни місцевого самоврядування, які виступають
виразниками інтересів територіальної громади;

— головна мета — задоволення суспільних
потреб місцевого населення;

— виступає інструментом реалізації, со�
ціальних, інфраструктурних, культурних функ�
цій місцевих органів влади;

— двоїстість правових режимів функціо�
нування, які можуть регламентуватися одно�
часно нормами публічного і приватного пра�
ва;

— будь�які дії пов'язані з володінням, ви�
користанням, розпорядженням, зміною пра�
вового статусу об'єктів такої форми влас�
ності здійснюються лише на підставі рішень
місцевої влади або уповноважених нею
суб'єктів.

Вітчизняними нормативно�правовими акта�
ми виділено три основні організаційні форми,
у рамках яких може бути організоване кому�
нальне підприємство:

по�перше, комунальне товариство з обме�
женою відповідальністю;

по�друге, комунальне акціонерне товари�
ство (за умови якщо половина акцій підприєм�
ства належить органам місцевої влади, забез�
печуючи реалізацію права вирішального впли�
ву);

по�третє, комунальне унітарне підприєм�
ство, які можуть функціонувати як на комер�
ційних, так і на некомерційних засадах.

Загалом відповідно до функціонального
призначення комунальні підприємства можна
розділити на соціальні, інфраструктурні та ко�
мерційні. Головною метою діяльності кому�
нальних підприємств соціальної орієнтації є
реалізація соціально�побутових, інтелектуаль�
них, культурних, екологічних потреб місцево�
го населення, які носять суспільний характер.
Прикладами таких установ можуть бути, за�
клади освіти, охорони здоров'я, зоопарки,
друковані видання, парки, спортивні комплек�
си і т.д.

Інфраструктурні комунальні підприємства
забезпечують обслуговування крупних інфра�
структурних об'єктів та систем, надають послу�
ги, пов'язані з їх використанням. Прикладами
інфраструктурних комунальних підприємств
можуть слугувати, підприємства, що надають
послуги з водопостачання, обслуговування
житлового фонду, метрополітен, литовища і
т.д.

Комунальні підприємства комерційного
спрямування провадять діяльність у різних
сферах господарського життя, надаючи сусп�
ільно необхідні послуги, при цьому, ринкове
середовище їх функціонування не належить до
так званих природних монополій, а самі
підприємства виступають рівноправними учас�
никами ринку. Прикладом таких підприємств є
комунальні підприємства з надання послуг
оренди, будівництва, організації місць оптово�
роздрібної торгівлі.

Таким чином, у певних видах і сферах діяль�
ності використання муніципального майна
орієнтоване на отримання доходу, поповнен�
ня місцевого бюджету та забезпечення еконо�
мічного розвитку території, в інших же фінан�
сова вигода відсутня і визначальним є забезпе�
чення певного стандарту добробуту для місце�
вого населення [2, с. 330].

Вирішуючи завдання підвищення ефектив�
ності керування державною власністю, органам
влади слід визначати цілі проведених заходів
виходячи з орієнтирів соціально�економічного
розвитку відповідної території, а потім нама�
гатися досягти поставлених цілей мінімально
можливими засобами — реалізувати соціаль�
но�економічний потенціал публічної власності
за допомогою ефективного управління [6,
с. 95].

Про ефективність діяльності органів влади
свідчить досягнення заданого результату (в
тому числі надання обсягу державних (муніци�
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пальних) функцій і послуг) при мінімумі витра�
чених ресурсів (бюджетних коштів, часу і т. д.)
або досягнення найкращого (максимального)
результату у разі заданого обсягу ресурсів, за�
собів.

Водночас ефективність не можна плутати
з результативністю управління, під якою ро�
зуміється ступінь досягнення заданого ре�
зультату функціонування керованої системи
(наприклад, досягнення стратегічних орієн�
тирів розвитку муніципалітету у відповідному
році) [3].

На основі вищевикладеного можна стверд�
жувати, що комунальне підприємство пред�
ставляє собою підприємницьку структуру, що
частково (більше 50 %) або повністю знаходить�
ся у власності органів місцевої влади та метою
функціонування якої є виробництво суспільно
важливої продукції або надання суспільно важ�
ливих послуг.

Аналізуючи вітчизняні підприємства кому�
нального сектору варто відзначити, складність
поточного стану, що виявляє себе у низці про�
блем, які обумовлюють неможливість прогре�
сивного розвитку цих структур і забезпечення
належного рівня прибутковості. Навіть аналіз
загальних кількісних показників дає мож�
ливість робити висновки про положення украї�
нських комунальних підприємств, так, виходя�
чи з даних на початок 2019 року, серед і юри�
дичних осіб за організаційно�правовими фор�
мами господарювання України комунальні
підприємства налічують 12,8 тис., що в складає
менше 1 % від зареєстрованих підприємств [5,
с. 23]. Водночас у структурі витрат домогоспо�
дарств витрати на оплату житла та купівлю ко�
мунальних продуктів та послуг у 2018 році по�
рівняно з 2017 р. скоротилися на 1,5 % і склада�
ють 13,9 %, що у більшості своїй пояснюється
високим тарифним навантаженням на бюдже�
ти домогосподарств [5, с. 12].

Однією з головних проблем функціонуван�
ня комунальних підприємств у рамках націо�
нальної економіки є неможливість забезпечен�
ня ними належного рівня прибутковості, що
призводить до економічної вразливості таких
організацій та обмеженості у реалізації влас�
ного потенціалу. Аналізуючи проблему хро�
нічної збитковості вітчизняних комунальних
підприємств варто виділити такий перелік при�
чин цього положення:

— високий рівень фізичного та морального
зносу техніко�технологічної бази функціону�
вання підприємств комунальної сфери;

— низький інвестиційно�інноваційний по�
тенціал комунальних підприємств;

— високий рівень монополізації сфери на�
дання житлово�комунальних послуг та слаб�
кий розвиток конкуренції у цьому секторі [1,
с. 11];

— низький кваліфікаційний рівень керів�
ників вищого рівня ієрархії організації;

— обмеженість управлінських функцій ме�
неджменту підприємства;

— недосконалість системи організації руху
матеріальних та інформаційних потоків, що
виявляється у високому рівні непродуктивних
витрат, дефектах системи виробничого обліку
та контролю якості;

— відсутність організаційних та правових
можливостей використання інструментів
фінансового ринку та доступу до здійснення
зовнішніх запозичень;

— слабкість нормативно�правового забез�
печення функціонування комунальних
підприємств, що виявляється у конотативному
характері нормативних положень і відсутності
механізмів ефективної роботи комунальної
сфери та стимулювання її розвитку в умовах
ринку;

— наявність рудиментарних формувань в
організаційній структурі комунальних під�
приємств, притаманних підприємствам коман�
дно�адміністративного укладу економіки;

— непристосованість підприємств кому�
нальної сфери до сучасних умов конкурентно�
го ринку, відсутність об'єктивних передумов до
розвитку адаптивних властивостей.

У цьому випадку муніципальне майно стає
об'єктом комерційних ризиків. За несприятли�
вої для підприємства фінансової ситуації, що
особливо характерно для нинішнього періоду,
вимоги кредиторів будуть задовольнятися за
рахунок цього муніципального майна. Це озна�
чає наявну для муніципальних утворень небез�
пеку безповоротної втрати найважливіших
об'єктів життєдіяльності, в тому числі об'єктів
житлово�комунального і муніципального гос�
подарства, паливно�енергетичного комплексу
та транспорту [4].

Далі пропонуємо розглянути ряд підходів,
які можуть бути застосовані для вітчизняних
комунальних підприємств у залежності від
рівня їх фінансово�економічного стану і наяв�
ності перерахованих вище проблем. Окреслені
підходи включають у себе комплекс заходів для
забезпечення підвищення рівня прибутковості,
водночас, кожен з яких відповідає певному
рівню економічної безпеки, на якому знахо�
диться підприємство.

Прогресивний підхід може бути застосова�
ний комунальним підприємством в умовах ста�
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більного зовнішнього середовища та внутріш�
нього стану, метою управлінської діяльності
стає розширення обсягів збуту, покращення
фінансових показників, врівноваження обсягу
позикових і власних коштів до рівня їх макси�
мальної ефективності, і як результат нарощен�
ня прибутку. Загалом підхід відповідає високо�
му рівню економічної безпеки за якого підприє�
мство володіє і реалізує власні резерви розвит�
ку.

Акомодаційний підхід використовується з
метою стабілізації та утримання наявних по�
казників прибутковості на підприємстві, поля�
гає у організації ефективного моніторингу
внутрішніх процесів з метою мінімізації витрат�
ної складової та розробкою конкурентних
строгій взаємодії із зовнішнім середовищем.
Такий підхід щодо управління прибутковістю
притаманний підприємствам середнього рівня
економічної безпеки, економічний стан яких
дозволяє утримувати стабільні позиції, однак
резерви можливого зростання відсутні.

Реакційний підхід реалізується в умовах
обмеженості фінансових ресурсів підприєм�
ства, направлений на підтримку ключових по�
казників платоспроможності та ліквідності
підприємства, характеризується частковим або
повним згортанням інноваційних процесів,
різким скороченням витрат, реструктуриза�
цією підприємства. Цей підхід може бути вико�
ристано комунальними підприємствами, еконо�
мічна безпека яких знаходиться на низькому
або критичному рівні, існує вірогідність банк�
рутства. Реакційний підхід передбачає застосу�
вання комплексу заходів щодо протистояння
зовнішнім загрозам і стабілізації базових по�
казників діяльності підприємства.

На жаль, для більшості підприємств вітчиз�
няного комунального сектору притаманне ви�
користання акомодаційних та реакційних прак�
тик, що обумовлене переважною збитковістю
таких підприємств, неможливістю самофінан�
сування, низьким рівнем фінансового менедж�
менту.

На основі окреслених проблем вітчизняних
комунальних підприємств та базових підходів
в управлінні прибутковістю їх діяльності у
розрізі економічної безпеки, можна виділити
ряд перспективних напрямків стосовно підви�
щення прибутковості їх діяльності, як з боку
самих підприємств, так і щодо суб'єктів влад�
них повноважень:

— реформування вітчизняної нормативно�
правової бази, приведення її згідно з поточни�
ми потребами функціонування та розвитку ко�
мунальних підприємств;

— модернізація науково�методичного апа�
рату управління фінансовими стратегіями ко�
мунальних підприємств, використання сучас�
них методів фінансового контролінгу, розроб�
ка ефективних моделей управління витратами
комунальних підприємств;

— інтенсифікація залученності об'єктів му�
ніципальної власності в господарський обіг,
розширення можливостей для використання і
придбання муніципального майна юридичними
і фізичними особами [2, с. 334];

— розвиток інвестиційно привабливих на�
прямів діяльності комунальних підприємств,
зокрема проектів соціальної сфери, які можуть
бути реалізовані на засадах спільного фінансу�
вання;

— розробка повноцінних маркетингових
стратегій, орієнтованих на поступову адапта�
цію комунальних підприємств до ринкових
умов функціонування та акцентування їх кон�
курентних переваг;

— залучення консультативних та ауди�
торських установ задля вдосконалення моде�
лей бюджетування та управління ризиками ко�
мунального підприємства;

— поступове впровадження мало� та без�
відходних технологій у рамках реалізації ком�
плексної енергоощадливої стратегії як джере�
ла мінімізації витрат комунальних підприємств.

Імплементація окреслених вище напрямів
надасть змогу подолати комплекс системних
проблем розвитку комунальних підприємств,
що обумовлюють їх хронічну збитковість, на�
давши можливість до поступового розвитку на
ринкових засадах.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження було

здійснено узагальнення та систематизацію
наукових уявлень щодо особливостей діяль�
ності комунальних підприємств та їх місця у
вітчизняній економічній системі, досліджено
проблематику функціонування цього сегменту
підприємницьких структур. Ключовими про�
блемами забезпечення прибутковості діяль�
ності таких підприємств виділено техніко�тех�
нологічну відсталість, низьку інвестиційну при�
вабливість, слабкість організаційно�управ�
лінського апарату, неефективність систем об�
ліку, контролю витрат та якості продукції,
слабкість нормативно правового�забезпечення
і як наслідок неадаптованість вітчизняних ко�
мунальних підприємств до сучасних ринкових
реалій. Запропоновані напрями щодо підвищен�
ня прибутковості як складової забезпечення
економічної безпеки комунальних підприємств
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охоплюють широке коло організаційно�управ�
лінських заходів мікро� та макроекономічного
рівня, реалізація яких залежить від злагодже�
ної роботи владних структур та управлінсько�
го складу на місцях.

Подальших досліджень вимагає розроблен�
ня дієвих механізмів щодо підвищення прибут�
ковості комунальних підприємств, що сприяти�
ме підвищенню якості надання соціальних по�
слуг та зменшенню соціальної напруги у су�
спільстві.
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CURRENT CONDITIONS OF INVESTMENT SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE MAIN TYPES OF ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES OF THE AGRO�INDUSTRIAL
COMPLEX RUZHYN DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION

Дослідження присвячені узагальненню теоретикоBметодичних і науковоBпрактичних аспектів конкурентоспроB
можності сільськогосподарської продукції підприємства, розв'язанню наукового завдання, що виявляється в підвиB
щенні рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції ДП "РужинBмолоко" Ружинського району
Житомирської області. Проблемою ефективного розвитку досліджуваного підприємства стали застарілі технології
виробництва, низький рівень матеріальноBтехнічного забезпечення, незадоволені потреби в ресурсному забезпеченні
та ін. Вирішення проаналізованих проблем полягає в запровадженні принципово нових технологічних факторів виB
робництва, які підтверджуються прогнозними економічними розрахунками, стосовно питань фінансового забезпеB
чення запропонованих нововведень, джерел їх надходження та розрахунку показників ефективності від їх викорисB
тання. Вирішення даної проблеми разом з оптимізацією бази матеріальноBтехнічного забезпечення виробництва досB
ліджуваного підприємства та оптимізацією можливого розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської
області дасть можливість оновити матеріальноBресурсне забезпечення виробництва ДП "РужинBмолоко", створити
умови для розвитку дієвого конкурентного середовища та значно підвищити його ефективність. У разі впровадження
докорінної перебудови технології вирощування озимої пшениці в досліджуваному господарстві значно зростає ефекB
тивність виробництва цієї культури. Успішний розвиток досліджуваного підприємства можливий за умови розвитку
зовнішнього середовища аграрного підприємства, а те в свою чергу залежать від розвитку національної економіки.

The article substantiates and analyzes the conceptual bases and practical recommendations on the current state of
investment attractiveness of dairy production in Ukrainian dairy enterprises. The expediency and necessity of development
of new types of dairy products as an innovative and highly profitable direction of agricultural business is substantiated.
The analysis of the influence of external and internal factors of management of dairy enterprises on the prospects of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Серед найважливіших чинників забезпечен�
ня ефективного функціонування економіки
країни слід виділити надходження інвестицій�
них ресурсів та виділення пріоритетних шляхів
їх використання для самих підприємств. У рин�
кових умовах ця проблема набуває особливої
актуальності внаслідок загострення конку�
ренції. Нині інвестування є однією з провідних
характеристик стану підприємства, що визна�
чає перспективи його подальшого розвитку.
Підвищена потреба агропромислового комп�
лексу України в інвестиціях посилює не�
обхідність їх ефективного використання. У су�
часних умовах інвестиційне забезпечення еко�
номічного розвитку є запорукою формування
конкурентоспроможного виробництва про�
дукції. Зростання ефективності інвестицій у
сільському господарстві спричиняє мульти�
плікативний ефект в економіці всієї держави.
Тобто проблема інвестиційного забезпечення
економічного розвитку підприємств має за�
гальнодержавне значення. Вирішення цієї про�
блеми життєво важливе для всіх суспільно�еко�
номічних систем, вирізняється різноманітністю
моделей, складністю та особливостями ме�
ханізмів і залежить від конкретних обставин, а
тому аспекти інвестиційного забезпечення еко�

alternative investment support for their efficient production. Strategic directions for improving the investment climate
of the dairy production and marketing system are highlighted, and the factors that limit it. The necessity of a radical
restructuring of the existing system of investment support for the production of dairy products in the context of the
development and involvement of effective state and regional programs is indicated. Prospects for the development of
dairy products in dairies and conditions for their achievement are outlined.

The problem of effective development of the investigated enterprise has become obsolete production technologies,
low level of logistics, dissatisfied with the need for resource provision, etc. The solution of the analyzed problems is the
introduction of fundamentally new technological factors of production, which are confirmed by predictive economic
calculations, in relation to the issues of investment support of the proposed innovations, sources of their receipt and
calculation of indicators of efficiency from their use. Solving this problem together with the investment optimization of
the enterprise's production systems for modernizing milk processing technology and optimizing the possible "vector"
for the development of processing enterprises in Zhytomyr region will enable to update the material and resource supply
of the enterprise "RuzhinBMilko", create conditions for the development of an effective competitive environment and
greatly improve its efficiency. When introducing environmentally safe and less materialBintensive milk processing
technology in the investigated enterprise, the efficiency of processing and production of dairy products is significantly
increased. Successful development of the investigated enterprise is possible under the condition of the development of
the external environment of the agrarian enterprise, and these, in turn, depend on the development of the national economy.
In the future of the next research it is worth paying attention to the pragmatism of the State Enterprise "RuzhinBMilko" in
the implementation of the products produced on the external markets of dairy products. In this aspect, considerable
attention is needed to the investigation of possible logistic and marketing channels of product sales.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність продукції, сільсько;
господарське підприємство, виробництво, аналіз господарських проблем, оптимізаційне про;
ектування, моделювання матеріально;технічного забезпечення.

Key words: сompetitiveness, competitiveness of products, high;quality products, high;tech, analysis
of state problems, optimization of projects, modeling of material and technical care.

номічного розвитку сільськогосподарських
підприємств потребують грунтовного вивчен�
ня.

Інвестиції є основою розвитку підприєм�
ства, окремих галузей та економіки країни в
цілому. Від уміння інвестувати залежить
розквіт власного виробництва, можливості ви�
рішення соціальних й екологічних проблем,
сучасний рівень і потенційний динамізм фізич�
ного, фінансового та людського капіталів. Без
надійних основ інвестиційної діяльності, яки�
ми професійно мають володіти спеціалісти
відповідного профілю, важко сподіватися на
сталий розвиток виробництва, науково�тех�
нічного та соціального прогресу, а з ним і на
належне місце у світовому господарстві. Інве�
стиційна діяльність має істотне значення як на
макро�, так і на мікрорівні. По суті, вона виз�
начає майбутнє країни загалом, окремого суб�
'єкта господарювання і виступає локомотивом
економіки [4, c. 90].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

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

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Питання, пов'язані з механізмом інвести�

ційного забезпечення в підприємствах різних
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форм власності, отримали певне висвітлення в
наукових дослідженнях українських та зару�
біжних вчених. Огляд літературних джерел по�
казав, що дослідженням проблем інвестиційно�
го забезпечення займалися такі провідні вчені
й теоретики: В.Г. Андрійчук, С.К. Громова�
лова, І.А. Бланк, П.Т. Саблук, Ф.Ф. Бутинець,
Я.Д. Крупка, Н.Г. Богатко, Л.І. Лук'яненко,
І.Є. Прибера, та інші. Класичні погляди на про�
блему ефективності інвестування сформулюва�
ли Ф. Кене, Т. Ман, К. Маркс, Д. Міль, Д. Рікар�
до, Н. Сеніор, С. Сісмонді, А. Сміт, Ж. Тюрго.
Теоретичні, методологічні та практичні засади
інвестиційного забезпечення підприємств пере�
робної сфери економіки в працях В. Беренса,
Ю. Брігхема, Л. Гітмана, В. Паретто, П. Саму�
ельсона, М. Фаррелла, У. Шарпа, а в Україні, зок�
рема, В.Г. Андрійчука, І.А. Бланка, П.І. Гайдуць�
кого, В.М. Гейця, М.І. Герасимчука, А.Ф. Гой�
ка, І.М. Крейдича, І.І. Лукінова, О.В. Мертен�
са, А.С. Музиченка, А.А. Пересади, П.С. Рого�
жина, В.П. Савчука, В.М. Хобти. Проблемі
ефективності інвестицій в переробній сфері
АПК присвячено роботи вітчизняних вчених
С.А. Гуткевича, М.Я. Дем'яненка, М.І. Кісіля,
М.Ю. Коденської, М.М. Кропивка, Є.О. Ланчен�
ка, Ю.О. Лупенка, Г.М. Підлісецького, К.А. Прі�
ба, О.В. Ролінського, П.Т. Саблука, О.М. Шес�
топаля та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

До проблем статті, котрі потребують де�
тального обгрунтування та аналізу, відносять�
ся: розкриття сутності та значення інвестицій�
ного забезпечення переробної діяльності
підприємств; проведення аналізу організацій�
но�економічної та фінансової характеристики
ДП "Ружин�молоко", оцінки рівня економічної
та ділової активності виробничої системи, ана�
лізу проблеми зростання рівня інвестиційного
забезпечення основних видів діяльності
підприємства, проведення кореляційно�регре�
сійного та факторного аналізу конкуренто�
спроможності товарної продукції ДП "Ружин�
молоко"; прогнозування стратегічних напрямів
зростання рівня інвестиційного забезпечення
виробництва продукції ДП "Ружин�молоко",
проектного обгрунтування резервів підвищен�
ня прибутковості підприємства, обгрунтуван�
ня економіко�математичної моделі оптимізації
структури виробництва та оптимізації обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції
досліджуваного підприємства.

Сформульовані та обгрунтовані положен�
ня й рекомендації є підгрунтям для розв'язан�

ня проблем підвищення рівня інвестиційного
забезпечення основних видів діяльності ДП
"Ружин�молоко" Ружинського району Жито�
мирської області за рахунок використання за�
пропонованого економіко�технологічного ме�
ханізму підвищення рівня продуктивності ви�
робничої системи підприємства; економіко�ма�
тематичної оптимізації існуючої товарної
структури виробництва та обгрунтування прак�
тичних проблем щодо забезпечення перспектив
розвитку виробничої системи молокоперероб�
ного підприємства в контексті його регіональ�
ного ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ефективність інвестицій підприємств є
відносною і змінюваною характеристикою, що
залежить від дій не лише учасників інвестицій�
ного процесу, а й інших суб'єктів ринкових
відносин, форс�мажорних та інших обставин.
Тому базовою тезою дослідження є те, що
рівень ефективності інвестицій підприємств
формується під впливом різноманітних чин�
ників, і оцінка цього рівня має передбачати
зіставлення результатів від інвестицій, що ана�
лізуються, з відповідними аналогами, норма�
тивними або середніми показниками по певній
сукупності підприємств. На сучасному етапі
розвитку економічних відносин рівень ефек�
тивності інвестицій підприємств формується
переважно під впливом зовнішніх чинників, що
за своїм характером сприяють або негативно
позначаються на віддачі вкладень (рис. 1).

Рівень ефективності інвестицій підприємств
встановлюється шляхом співставлення ефекту
від здійснення інвестицій та витрат інвестицій�
них ресурсів. Результат здійснення інвестицій
підприємств може проявлятися в різноманіт�
них формах. У сучасній теорії і практиці виз�
начення ефективності інвестицій використову�
ються методи, які більшість вчених поділяє на
дві групи: статичні і динамічні, або методи зас�
новані на бухгалтерському обліку і методи з
використанням дисконтування. Однак до ста�
тичних методів необхідно підходити з обереж�
ністю, тому що поточні витрати в сільському
господарстві помітно вирізняються по окремих
роках і використання середніх значень може
привести до спотворення інформації про
ефективність інвестицій.

Існують і критичні погляди стосовно засто�
сування динамічних методів, зокрема, принци�
пу дисконтування. На думку Ю.А. Малюнко�
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ва, саме принципи дисконту�
вання викликають значні де�
формації на ринках цінних па�
перів, знецінюють ефектив�
ність багатьох перспективних
проектів, передусім реального
виробництва, інфраструктури,
аграрного комплексу. Усуну�
ти зазначені недоліки автор
пропонує шляхом викорис�
тання розрахунків повних
економічних результатів про�
ектів [6, c. 46—48].

Діяльність будь�якого під�
приємства залежить від бага�
тьох факторів, у тому числі і
матеріального характеру. Ка�
пітал підприємства — це
фінансові ресурси підприєм�
ства, необхідні для організації
його господарської діяльності
та використовувані в госпо�
дарському обороті для одер�
жання доходів і прибутків.
Власний фінансовий капітал
ДП "Ружин�молоко" відобра�
жається в першому розділі па�
сиву бухгалтерського балансу.
Розглянемо за допомогою
таблиці 1 структуру власного капіталу підприє�
мства. Структура власного капіталу показує, за
допомогою якого саме потоку грошових над�
ходжень формуються фінансові ресурси в ДП
"Ружин�молоко".

За даними таблиці 1 можна зробити висно�
вок, що найбільшу питому вагу власного фінан�
сового капіталу ДП "Ружин�молоко" складає
нерозподілений прибуток, який в 2018 р. по�
рівняно з 2016 р. збільшився на 82,7 %, тобто
майже вдвічі. Зареєстрований капітал та капі�
тал у дооцінках капітал не змінився, але сума
вкладеного власного капіталу підприємства в
наступному році може змінитися в залежності
від інтенсивності перебігу господарських про�
цесів підприємства. Серед факторів переробно�
го виробництва важливе місце займають засо�

би виробництва. Засоби виробництва сільсько�
го господарства, виражені у грошовій формі,
становлять його виробничі фонди. Від рівня
забезпеченості виробництва знаряддями і пред�
метами праці, їх структури та ефективності
використання значною мірою залежать кінцеві
результати діяльності сільськогосподарських
підприємств. Залежно від економічного значен�
ня в процесі виробництва, характеру обороту і
способу перенесення вартості на створюваний
продукт поділяють на основні і оборотні [2,
c. 103—104].

Прибуток та відносний показник прибутку
— рентабельність є основними показниками
ефективності роботи підприємства, які харак�
теризують інтенсивність господарювання (рис.
2).

Сприяють підвищенню ефективності вкладеного капіталу 

Зростання цін на світових ринках 

Поліпшення інвестиційного законодавства та нормативної бази 

Негативно впливають на ефективність інвестицій 

Державна підтримка підприємств 

Недосконалі міжгалузеві відносини та монополізм посередників на ринках 
продовольства, ресурсів і послуг, що тривалий період зумовлюють диспаритет цін 

Низький рівень оборотності капіталу 

Високий відсоток банківського кредиту 

Посилені ризики інвестування 

Негативні кліматичні зміни 

Недобросовісна конкуренція іноземних виробників 

Відсутність умов для ліквідності інвестицій 

Чинники формування ефективності інвестицій підприємств 

Рис. 1. Чинники що впливають на формування ефективності
інвестиційної діяльності підприємств

Джерело: [3, c. 211—212].

Таблиця 1. Склад і структура власного капіталу ДП "Ружин*молоко" в 2016—2018 рр.

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 р. до 2016 р. 
Показник тис. грн % тис. грн % тис. грн % (+,-) 

тис. грн % 

Зареєстрований капітал 2337,0 9,0 2337,0 9,5 2337,0 7,3 - 100,0 
Капітал у дооцінках - - 13837,0 56,3 12556,0 39,4 - - 
Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток) 

10651,0 41,0 15340,5 62,4 19460,5 61,1 8809,5 182,7 

Всього 25976,0 100,0 24596,0 100,0 31853,0 100,0 5877,0 122,6 
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За даними карти стратегічних груп конку�
рентів переробних молоко підприємств Жито�
мирської області можна зробити висновок що
ДП "Ружин�молоко" займає "середню" нішу
часки ринку (8,7 %), але водночас має високий
бал оцінки якості аналогічної продукції, яка
випускається конкурентами (9 балів з 10 мож�
ливих). З даних рисунка 3 видно що в дослід�
жуваного підприємства існують фактичні пер�
спективні можливості для освоєння існуючих
ніш ринку в межах наведеного конкурентного
середовища. Визначальним фактором, в цьому
випадку, служить приналежність до регіональ�

ної сировинної бази (з позиції кіль�
кісного та якісного еквівалентів).

Здійснивши діагностику функціону�
вання ДП "Ружин�молоко", можна ска�
зати, що досліджуване підприємство є
конкурентоспроможним і займає знач�
ну частку ринку як Житомирської об�
ласті загалом, так і Ружинського райо�
ну зокрема. На розвиток підприємства
значно впливає законодавчо�правова
база, яка регулює діяльність підприєм�
ства. Дослідження показали, що рівень
прибутковості підприємства залежить в
значній мірі від впливу зовнішнього чин�
ника — фіксованої ціни на закупівлю
молока в господарствах населення, яка
на даний час складає 4,85 грн/л. Щодо
перспектив розвитку виробничої та ре�

алізаційної складової досліджуваного підприє�
мства слід зауважити: можливості встановлення
реалізаційної (збутової) ціни на вироблену про�
дукцію є вкрай обмеженими, оскільки підприєм�
ство перебуває в умовах жорсткої конкуренції
збоку більш потужних регіональних виробництв.

За аналізований 2016—2018 рр. період у
структурі товарної номенклатури відбулись не�
значні зміни. В основному підприємство спец�
іалізується на виробництві молока рідкого об�
робленого (20163,0 т.), продуктів харчових
різноманітних (6110,0 т) та продуктів молоко�
вмісних (1453, т.).
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Рис. 2. Показники рівня рентабельності господарської діяльності
ДП "Ружин*молоко" в 2016—2018 рр.

12,9

8,7

13,8

12,5

9,9
9,7

7,9

24,6

0
5

10
15

20

25
ВАТ "Житомир-молоко"

ВАТ "Галіївський
маслосирзавод"

ВАТ "Андрушівський
маслозавод"

ПАТ "Житомирський
маслозавод"

ТМ "Геркулес"

ТМ "Ласка"

ТМ "Ласунка"

ДП "Ружин-молоко"

Рис. 3. Карта стратегічних груп конкурентів*виробників
ДП "Ружин*молоко" Житомирської області

(2016—2018 рр.)



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2019

65

З метою визначення стратегічної
для виробництва продукції ДП "Ру�
жин�молоко", використано результати
ранжування товарного асортименту за
середнім інтегральним показником
прибутковості, а також враховано роз�
поділ пріоритетів розвитку товарного
асортименту досліджуваного підприє�
мства в контексті формування прибут�
кових секторів підприємства (табл. 2).

Встановлено, що до зони стратегі�
чної привабливості, достатньої для за�
безпечення високорентабельного роз�
витку ДП "Ружин�молоко", середній
інтегральний показник становить 17,5,
належать такі види продукції: масло
вершкове, продукти харчові різно�
манітні, молоко сухе знежирене, моло�
ко сухе незбиране, молоко рідке об�
роблене. До зони середньої прибутко�
вості належать: сир сичужний, молоко
та вершки згущені або з додаванням цукру, йо�
гурт та інші ферментовані або сквашені продук�
ти. Середній інтегральний показник по даній
групі галузей складає 8,47. Найменш привабли�
вими є галузі: маргарин і жири, спреди та суміші
жирові, продукти молоковмісні, маслянка, про�
дукти згущені молоковмісні, продукт молоко�
вмісний "Дивина", продукти молоковмісні сирні
кисломолочні. Середній інтегральний показник
по даній групі галузей складає 5,37.

Насамперед пропонуємо замінити низько
технологічне та малопродуктивне обладнання
цехів, модернізувати обладнання котелень,
котрі працюють на природному газі (здійснити
перехід на альтернативні джерела енергії, з ча�
стковим використанням в нагріві робочих сум�
ішей електричного струму). Крім того, модер�
нізувати процес визрівання молочної суміші
для приготування маслянки із застосуванням
процесу вакуумної обробки молочної суміші,
що дасть можливість змен�
шити рівень виробничих
втрат продукції на 7,8 % а
також підвищить рівень
екологічних параметрів
молочної продукції за ра�
хунок використання мен�
шої кількості сполук хло�
ру (табл. 3).

Підвищення рівня еко�
логічності молочної про�
дукції створює передумо�
ви для участі ДП "Ружин�
молоко" в програмах під�
тримки екологічно чистого

виробництва та створює умови для отримання
дотацій в розмірі від 1,25 грн до 2,50 грн за 1 кг
виробленої молочної продукції.

Для забезпечення виробництва конкурен�
тоспроможної продукції необхідний технічний
і технологічний прорив, який можливий тільки
за сприяння інвестиційних вкладень в інновації
досліджуваного підприємства [1]. Інноваційний
процес у переробну сферу АПК спроможний
забезпечити створення та господарське осво�
єння нових засобів виробництва та технологій,
спрямованих на підвищення рівня якості про�
дукції та економію сукупних витрат, що в свою
чергу сприятиме створенню конкурентних пе�
реваг ДП "Ружин�молоко".

З рисунку 4 стає очевидним факт що під�
приємство почне отримувати прибуток після
настання 3 кварталу 2019 р. Загалом протягом
проектного періоду ДП "Ружин�молоко" змо�
же отримати сукупний господарський ефект у

Галузь сільського господарства 
Середній 

інтегральний 
показник 

Зона 
інвестиційної 
привабливості 

Молоко рідке оброблене 19,5 
Продукти харчові різноманітні 19,2 
Молоко сухе знежирене 18,3 
Молоко сухе незбиране 17,8 
Масло вершкове 12,7 

Стратегічна 

Сир сичужний 9,12 
Молоко та вершки згущені або з 
додаванням цукру 8,24 

Йогурт та інші ферментовані або 
сквашені продукти 8,06 

Середня 

Маргарин і жири 6,47 
Спреди та суміші жирові 5,7 
Продукти молоковмісні 5,1 
Продукти молоковмісні сирні 
кисломолочні 4,2 

Продукти згущені молоковмісні 3,8 
Продукт молоковмісний «Дивина» 3,5 
Маслянка 2,9 

Низька 

Таблиця 2. Розподіл товарного асортименту
ДП "Ружин*молоко" за зонами прибутковості

на перспективу (2018—2022 рр.)

Таблиця 3. Проектне обгрунтування потреби фінансових ресурсів
для часткової модернізації виробництва на перспективний

господарський період ДП "Ружин*молоко" (2018—2022 рр.)

№ 
п/п 

Назва напряму модернізації 
(обладнання) 

Одиниці 
виміру 

Фактична 
потреба 

Джерела 
надходження 

Умови 
повернення 

1. Котельне обладнання палетного 
типу 

5000,0 

2. Вакуумне устаткування 
виробничих цехів 2500,0 

3. Роторні електродвигуни 
відцентрового типу 1500,0 

4. Автоматичні міксери з 
системами потового визрівання 
робочих сумішей 

4000,0 

5. Автоматизована система 
випресовування закваски 2000,0 

Всього 

тис. грн 
 

15000,0 

Позичкові 
ресурси (кредит 
у комерційному 
банку) 

Виручка від 
реалізації 
продукції 
(чистий 
прибуток) 
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розмірі 35,77 млн грн. Водночас підприємство
стабілізує фінансово�майновий стан, карди�
нально вдосконалить існуючі технології вироб�
ництва та створить умови для формування
ефективного конкурентного середовища від�
носно існуючого регіонального ринку збуту мо�
лочної продукції.

Подальший розвиток ДП "Ружин�молоко"
залежатиме переважно від стану внутрішньо�
го продовольчого ринку. Наповнення його
товарами створює базу для розширення інвес�
тиційних можливостей. Негативно позначають�
ся на формуванні продовольчого ринку макро�
економічні чинники: падіння реального рівня
доходів населення, інфляція, диспаритет цін на
промислову продукцію, недосконала кредитно�
фінансова система. Повна незахищеність від
них ринку продовольства зумовила скорочен�
ня його ємкості (рис. 5).

Успішний розвиток ДП "Ружин�молоко"
можливий за умови розвитку зовнішнього се�
редовища аграрного підприємства, а те в свою
чергу залежать від розвитку національної еко�
номіки. Це безпосередньо стосується і пере�
робного сектора. Для того щоб запобігти втраті
прибутковості, що неминуче призвело б і до
втрати можливості функціонування підприєм�
ства, а також до вимушеного переходу на ма�
лоефективне самозабезпечення, доводиться
шукати нові ринки збуту продукції. Зокрема
великого значення для Житомирської області
набуває поставка виробленої продукції до
зовнішніх ринків збуту.

Розширення ринків в інтересах збільшення
збуту є нагальною метою для ДП "Ружин�мо�

локо". На розв'язання завдання розширення
ринків збуту спрямована політика усунення об�
межень регіональної торгівлі. Наведена еконо�
мічна політика підприємства забезпечує збере�
ження матеріальних та трудових ресурсів
підприємства. Здійснення відповідної держав�
ної політики на регіональному рівні дає змогу
сформувати оптимальну структуру регіональ�
ної економіки [5].

Подальший розвиток підприємств агропро�
мислового сектора області повинен бути спрямо�
ваний на впровадження стратегії підвищення
ефективності виробничої діяльності при викори�
станні високотехнологічних аспектів. Зростання
ефективності виробничої системи залежить від
розвитку ринків. Основними завданнями в цій
сфері виступає: забезпечення населення безпеч�
ною, високоякісною та доступною за ціною про�
дукцією та продовольством; забезпечення умов
до реалізації продукції за ціною, що повинна дати
можливість ефективним виробникам отримати
прибуток для розширення та вдосконалення ви�
робництва; забезпечення умов до підвищення
конкурентоздатності української продукції на
внутрішньому та зовнішніх ринках та визначен�
ня стратегічних галузевих пріоритетів за рахунок
збалансованого використання ринкових та дер�
жавних механізмів регулювання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У процесі діяльності переробних підприємств
можна виділити дві групи ризиків їх економіч�
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Рис. 4. Прибутковість ДП "Ружин*молоко" від впровадження заходів часткової модернізації
виробництва на перспективний господарський період (2018—2022 рр.)
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ного розвитку: загальні ризики, пов'язані із
можливістю впливу несприятливих факторів на
всі суб'єкти господарювання, і специфічні, по�
в'язані з можливістю впливу несприятливих
факторів на конкретний об'єкт інвестування.
Для забезпечення виробництва конкурентосп�
роможної продукції необхідний технічний і
технологічний прорив, який можливий тільки
за сприяння інвестиційних вкладень в інновації
досліджуваного підприємства. Інноваційний
процес у переробну сферу АПК спроможний
забезпечити створення та господарське освоєн�
ня нових засобів виробництва та технологій,
спрямованих на підвищення рівня якості про�
дукції та економію сукупних витрат, що в свою
чергу сприятиме створенню конкурентних пе�
реваг ДП "Ружин�молоко". Отримані результа�

Вектори активізації прибутковості виробничої 
системи підприємства 

Стримуючі 
чинники 

Негармонізована нормативно-правова база

Невисокий рівень конкурентоспроможності 
виробленої продукції 

Радіаційне забруднення частини територій 

Різнонаправленість цінової політики

Нерозвинена ринкова інфраструктура 

Впровадження енергозберігаючих та 
екологобезпечних технологій 

Залучення іноземних інвестиції 
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соціально-політичного розвитку 

структурна перебудова системи 
виробництва 

підвищення рівня добробуту 
населення 

удосконалення виробництва однорідної продукції 

зниження витрат, які зумовлюються виходом економічної 
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створення додаткових конкурентних переваг у регіональному 
масштабі 

гарантування для підприємства політико-економічної безпеки 

перехід до сталого розвитку економіки 

оптимізація умов переробної діяльності підприємств 
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ВЕКТОРИ РЕЗУЛЬТАТИ 
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Рис. 5. Стратегічні вектори підвищення ефективності інвестиційних вкладень
у ДП "Ружин*молоко" на перспективний господарський період (2018—2022 рр.)

ти свідчать, що за однакового розміру інвести�
ційних вкладень, але застосовуючи різні техно�
логії виробництва продукції, можна отримати
різні економічні результати та рівень маржи�
нального доходу і прибутку. Так, у разі залу�
ченні інвестицій у розмірі 12659,0 тис грн за
умови задовільного ресурсного забезпечення
підприємства на площі посіву 577,0 га маржи�
нальний дохід становитиме 8956,8 тис. грн; у
разі застосування прогресивних технологій та
поступовому зміні галузевої структури вироб�
ництва (поступовому переході на виробництво
продукції тваринництва) за тих же обсягів інве�
стицій та у разі збільшення надходження мо�
лока на 577,0 т. маржинальний дохід складе
11607,4 тис. грн, або на 2650,6 тис. грн більше,
тобто зросте на 29,5 %.
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Зростання ефективності виробничої сис�
теми залежить від розвитку ринків. Основни�
ми завданнями в цій сфері виступає: забезпе�
чення населення безпечною, високоякісною
та доступною за ціною продукцією та продо�
вольством; забезпечення умов до реалізації
продукції за ціною, що повинна дати мож�
ливість ефективним виробникам отримати
прибуток для розширення та вдосконалення
виробництва; забезпечення умов до підви�
щення конкурентоздатності української про�
дукції на внутрішньому та зовнішніх ринках
та визначення стратегічних галузевих пріори�
тетів за рахунок збалансованого використан�
ня ринкових та державних механізмів регу�
лювання. Відповідно до рівня конкурентосп�
роможності продукції, необхідно забезпечи�
ти відповідну політику на рівні держави та
регіонів. Так, для продукції, яка має по�
рівняльні переваги на світовому ринку, слід
провести заходи відносно утримання існую�
чих позицій та підвищення конкурентоспро�
можності за рахунок інтенсифікації вироб�
ництва та поглиблення рівня переробки. Умо�
вою такої інтенсифікації є безумовне вико�
нання технологій виробництва та переосна�
щення основних фондів галузі. Для викорис�
тання потенціалу галузей, що ввійшли до дру�
гої групи, вважаємо за необхідне створити
сприятливі умови для швидкого зростання
конкурентоспроможності продукції за раху�
нок залучення інвестицій та відповідної дер�
жавної підтримки. Недосконалий розвиток
інфраструктури діяльності переробного сек�
тору обумовлені двома видами чинників — ен�
догенними (внутрішніми) і екзогенними (зов�
нішніми). До першої групи чинників можна
віднести незбалансованість сировинної
структури виробництва, недостатній облік
споживацького попиту, низька ефективність
виробництва, відсутність стимулів до підви�
щення конкурентоспроможності, відсутність
організованих каналів отримання стратегіч�
ної і оперативної ринкової інформації і не�
досконалість структури експорту агропро�
мислових підприємств, в яких переважають
товари з низкою ступенем переробки. Стра�
тегія реформування виробничої системи ДП
"Ружин�молоко" має враховувати той факт,
що зовнішня орієнтація в торговельній полі�
тиці дає кращі економічні результати по�
рівняно з внутрішньою орієнтацією та рефор�
ма зовнішньоторговельної політики має по�
єднуватися із заходами щодо макроеконо�
мічної стабілізації економіки, валютного кур�
су, зміцнення інституційно�правової бази і

розробки програм, спрямованих на підвищен�
ня ефективності факторів виробництва.
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DIАGNОSTIСS ОF FINАNСIАL СОNDITIОN ОF АGRIСULTURАL ЕNTЕRРRISЕ

У статті виокремлено значення діагностики фінансового стану на прикладі сільськогосподарського підприємB
ства, розглянуто методологічні підходи щодо сутності і необхідності проведення аналізу фінансового стану підприєB
мства. Розглянуто сутність поняття "фінансовий стан" та запропоновано авторське уточнення цього поняття. ВизнаB
чено основні завдання аналізу фінансового стану на прикладі сільськогосподарського підприємства. Також автораB
ми було визначено, що фінансовий стан сільськогосподарського підприємства залежить від результатів його комерB
ційної, виробничої та фінансової діяльностей. Було виділено основні чинники, що позитивно впливають на фінансоB
вий стан підприємства: безперебійний випуск якісної продукції та її реалізація. Представлено основні прийоми анаB
лізу фінансового стану підприємства. Доведено, що фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу, оскільки це одна з найважливіших характеB
ристик результатів діяльності кожного підприємства, що визначається взаємодією всіх складових фінансових відноB
син підприємства, сукупністю усіх виробничоBгосподарських факторів.

У статті наявні розробки методики комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Вони можуть виступаB
ти основою для діагностики банкрутства підприємств. Обгрунтовано систему показників для аналізу фінансового
стану підприємства з огляду ефективності використання фінансових ресурсів. Проведено оцінку важливості аналізу
фінансового стану підприємства. Було проведено дослідження прогнозування банкрутства на прикладі сільськогосB
подарського підприємства на основі системи моделей, розроблених західними спеціалістами; зокрема Е. Альтманом,
Спрінгейтом та О. Терещенко. Розраховано та викладено результати проведення оцінки за досліджуваними моделяB
ми у сільськогосподарському підприємстві.

Nowadays, in the course of economic activity, enterprises of all forms of ownership and branch affiliation tend to
find indicators that adversely affect the operation of the enterprise and worsen its financial status. This аrtiсlе idеntifiеs
thе imроrtаnсе оf diаgnоsing а finаnсiаl stаtе оn thе ехаmрlе оf аn аgriсulturаl еntеrрrisе. Thе еssеnсе оf thе соnсерt оf
"finаnсе оf stаtеs" is соnsidеrеd аnd thе аuthоr's сlаrifiсаtiоn оf this соnсерt is оffеrеd. Thе mаin tаsks оf thе аnаlysis оf
thе finаnсiаl situаtiоn оn thе ехаmрlе оf аn аgriсulturаl еntеrрrisе аrе dеtеrminеd. The authors also determined that the
financial condition of an agricultural enterprise depends on the results of its commercial, production and financial
activities. It is possible to distinguish the following main factors that positively affect the financial condition of the
enterprise: uninterrupted production of quality products and its sale. It is proved that the financial condition of the
enterprise should be systematically and comprehensively evaluated using different methods, techniques and methods of
analysis, because it is one of the most important characteristics of the results of the activity of each enterprise, which is
determined by the interaction of all components of the financial relations of the enterprise, the totality of all production
and economic factors. The basic methods of analysis of the financial state of the enterprise are presented. The system of
indicators for analysis of the financial state of the enterprise in view of the efficiency of use of financial resources is
substantiated. The importance of the analysis of the financial condition of the enterprise was evaluated.This article presents
the development of a methodology for comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise. They can
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення при здійсненні госпо�

дарської діяльності підприємствами всіх форм
власності та галузевої приналежності спосте�
рігається тенденція щодо виявлення показ�
ників, що негативно впливають на роботу
підприємства та погіршують його фінансовий
стан. Особливо вразливою щодо фінансової
стабільності є галузь сільського господарства
через мінливість та сезонність виробництва, це
обумовлено нерівномірністю надходження
коштів і неспроможністю багатьох підприємств
здійснювати своєчасне фінансування усіх
етапів господарської діяльності. Тому актуаль�
ним залишається питання здійснення аналізу
фінансового стану сільськогосподарських
суб'єктів господарювання з метою виявлення
ознак кризи та превентивного управління ними
за допомогою якісної та поглибленої діагнос�
тики підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останніми роками питання оцінки фінансо�
вої стійкості підприємства висвітлювали у своїх
працях такі вчені економісти: В. Андрійчук,
І. Біломістна, І. Бланк, А. Воронкова, М. Гол�
дер, О. Гудзь, М. Дем'яненко, Ж. Конант, В. Ко�
вальов, Л. Лігоненко, О. Островська, А. Подде�
рьогіна, І. Сокиринська, А. Спірингейт, Г. Тис�
шоу та інші. Але проведені дослідження вия�
вили, що в науковій літературі розкриваються
тільки окремі аспекти діагностики фінансово�
го стану без визначення його впливу на еконо�
мічну безпеку підприємства.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри глибоке вивчення загальної пробле�
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досвід вітчизняних й зарубіжних економістів
сформувати напрями оптимізації фінансового
стану сільськогосподарських підприємств з
метою уникнення кризових явищ. Це зумовлює
необхідність поглибленого вивчення та прове�
дення діагностики фінансового стану.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є здійснення

діагностики фінансового стану на прикладі
сільськогосподарського підприємства за допо�
могою моделей оцінки ймовірної кризи та бан�
крутства, а саме моделей: Е. Альтмана, Спрін�
гейта та О. Терещенко.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж перейти до практичних аспектів

визначення фінансового стану будь�якого
підприємства необхідно дослідити сутність по�
няття "фінансовий стан". Так, на думку О. Ос�
тровської фінансовий стан — це складна та
інтегрована характеристика діяльності під�
приємства в певному періоді, що відображає
ступінь забезпеченості фінансовими ресурса�
ми, раціональності їх розміщення, достатності
власних оборотних коштів для своєчасного
проведення грошових розрахунків за своїми
зобов'язаннями та здійснення ефективної гос�
подарської діяльності в майбутньому [11, с. 53].
Жидяк О. визначає поняття "фінансовий стан"
як комплексне поняття, яке є результатом взає�
модії всіх елементів системи фінансових відно�
син підприємства, також визначається сукуп�
ністю господарських та виробничих факторів
та характеризується системою показників, які
відображають наявність, використання та роз�
міщення фінансових ресурсів [7, с. 138—142].

Вчений�економіст Ковальов В. вважає важ�
ливим показником під час аналізу фінансового
стану підприємства фінансову стійкість, під
яким розуміють такий ступінь використання
фінансових ресурсів на підприємстві, при яко�
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му воно вільно розпоряджається власними гро�
шовими коштами, забезпечує безперебійний
процес виробництва і реалізації продукції, що
дає змогу покрити витрати на розширення та
оновлення виробництва [9, с. 266]. Економіст
Андрійчук В. у своїх працях вказує, що одним
з найважливіших показників діяльності під�
приємств у ринковій економіці є ліквідність. Він
зазначає, що такий показник вказує на на�
явність в обороті підприємства достатньої
кількості грошових коштів для покриття поточ�
них витрат й здійснення виробничої діяльності
[1, с. 67].

На думку економіста вченого І. Бланка, ви�
сока ліквідність підприємств забезпечує їм
можливість використовувати кошти на покрит�
тя витрат у будь�який момент. У той час як
низька ліквідність спричинює ускладнення збу�
тової діяльності сільськогосподарських това�
ровиробників та зниження ефективності їх ма�
теріально�технічного забезпечення [3, с. 780].

Діагностування фінансового стану є обо�
в'язковою складовою фінансового менеджмен�
ту для будь�якого сільськогосподарського під�
приємства.

Систематична та усебічна діагностика фі�
нансового стану підприємства уможливить
критичну оцінку фінансових результатів діяль�
ності підприємства як у статиці за певний пе�
ріод, так і в динаміці — за ряд періодів, дасть
змогу визначити "больові точки" у фінансовій
діяльності та способи ефективнішого викори�
стання фінансових ресурсів, їх раціонального
використання [11, с. 20; 17, с. 55—59].

Термін "діагностика" в перекладі з грецької
означає розпізнавання, розпізнання, визначен�
ня ознак, знання прикмет: розпізнання явищ за
їх симптомами [2, с. 93]. Автор монографії
"Інноваційні системи економічної діагностики
підприємств на засадах індикаторів. Теорети�
ко�методологічні та методичні засади" розгля�
дає діагностику фінансового стану, як "…цільо�
ве оцінювання його стану, тенденцій та перс�
пектив розвитку на основі системи індикаторів
з метою інформаційного забезпечення прий�
няття обгрунтованих управлінських рішень,
спрямованих на усунення проблемних моментів
та слабких сторін організації чи використання
шансів умов функціонування і сильних позицій
підприємства". На думку автора, однією з клю�
чових проблем побудови на підприємствах си�
стем діагностики є вибір переліку та складу
діагностичних індикаторів [10, с. 212].

Діагностика фінансового стану передбачає
здійснення повномасштабного аналізу за ре�
зультатами його господарської діяльності, яка,

в свою чергу вважається ефективною, якщо
підприємство [5, с. 19]:

— раціонально використовує реальні ресур�
си;

— своєчасно погашає зобов'язання;
— має маржинальний дохід.
З вищевикладеного матеріалу можна дати

таке визначення діагностики фінансового ста�
ну сільськогосподарського підприємства — це
оцінка фінансового стану за певний проміжок
часу з метою отримання висновку про поточ�
ний стан та перспектив розвитку його в майбут�
ньому.

На умовах трансформації економіки Украї�
ни в ринкову систему господарювання, значно
зростає роль своєчасного й насамперед якісно�
го аналізу фінансового стану суб'єктів госпо�
дарювання, оцінки ліквідності, платоспромож�
ності та фінансової стійкості, також пошук
шляхів підвищення й зміцнення фінансової ста�
більності. Вийняткового значення набуває об�
'єктивна оцінка потенційних можливостей
збільшення прибутку підприємства. Про це по�
відомляє вчений�економіст І. Біломістна у своїх
працях на тему аналізу фінансового стану [2,
с. 90—96].

Виходячи з вище наведеного, основними
завданнями діагностики фінансового стану під�
приємства визначають такі:

— здійснення дослідження рентабельності
та фінансової стійкості підприємства;

— визначення ефективності використання
майна підприємства, забезпеченості його влас�
ними оборотними активами;

— аналіз оцінки динаміки ліквідності, пла�
тоспроможності та фінансової стійкості
підприємства [5, с. 171—175].

Отже, аналіз наукової літератури з питан�
ня сутності поняття "фінансовий стан" дав змо�
гу зробити визначення цієї дефініції. Фінансо�
вий стан — це показник, що обумовлений гру�
пою чинників, які позитивно впливають на ве�
дення господарської діяльності, а саме на без�
перебійний випуск якісної продукції та подаль�
шу її реалізацію, що забезпечено результата�
ми комерційної, виробничої та фінансової
діяльності підприємства [15, с. 114].

Діагностику фінансового стану підприєм�
ства здійснюється за такими основними напря�
мами:

— вивчення фінансової звітності підприєм�
ства за результатами його фінансово�госпо�
дарської діяльності — складання економічно�
го паспорту підприємства;

— аналіз конкурентних переваг та порів�
няльний аналіз із підприємствами�конкурента�
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ми, аналіз асортименту продукції
підприємства — визначення ринко�
вої позиції [5, с. 172—173].

Заключним етапом діагностики
фінансового стану сільськогоспо�
дарського підприємства як підгрун�
тя забезпечення його економічної
безпеки є етап оцінки ефективності
його діяльності та відповідних під�
розділів щодо запобігання можли�
вих негативних чинників на фінансо�
вий стан підприємства.

З метою більш об'єктивної діагностики кри�
зового стану підприємства необхідно провес�
ти оцінку ймовірності банкрутства. Черненко
В.А. зазначає у своїх працях, що діагностика
банкрутства — це система цільового фінансо�
вого аналізу, що спрямована на виявлення па�
раметрів кризового розвитку, які можуть при�
звести до банкрутства підприємства у майбут�
ньому [17, с. 55—59].

Для прогнозування банкрутства сільсько�
господарського підприємства у світовій прак�
тиці використовується певна система моделей,
розроблених західними спеціалістами, зокре�
ма:

1. У 1968 р. Е. Альтман запропонував п'яти�
факторну модель, факторами якої є окремі
показники фінансового стану підприємства. Ця
модель має такий вигляд:

50,146,033,324,112.1 ххххх ++++=Ζ (1),
де Z— рівень ризику банкрутства; 1,2; 1,4;

3,3; 0,6; 1,0 — константи.
Значення показника Z (імовірність банкрут�

ства):
до 1,8 — дуже висока;
1,81 — 2,70 висока;
2,71 — 2,99 можлива;
3,00 і більше — дуже низька.
Попри поширеність моделі Альтмана та її

переваги, деякі вчені виділяють й недоліки. Зок�
рема О.М. Барановська вважає, що необхідно
акцентувати увагу на тому, що незважаючи на
відносну простоту моделі Альтмана для оцін�
ки кризового стану підприємства, використан�
ня її у наявному вигляді не дає змогу для отри�
мання об'єктивного результату в сучасних умо�
вах України [6, с. 411].

2. Модель Спрінгейта передбачає розвиток
інтегрального показника, за допомогою якого
здійснюється оцінка ймовірності, а також виз�
нання підприємства банкрутом. Така модель
була побудована М. Спрінгейтом у 1978 р. за
допомогою покрокового дискримінантного
аналізу методом, що розробив Е. Альтман у
1968 р. [10, с. 580].

Точність його моделі є досить високою та
становить більше 90%. У загальному модель
Спрінгейта має такий вигляд:

44,0366,0207,3103,1 хххх +++=Ζ (2).
3. Також в Україні використовують поши�

рену модель діагностики банкрутства підприє�
мства — О.О. Терещенка, яка базується на за�
стосуванні методології дискримінантного ана�
лізу на основі фінансових показників вибірко�
вої сукупності підприємств і комплексної оці�
нки фінансового стану підприємства на основі
використання матричних моделей [12, с. 184].
Модель О.О. Терещенка визначається за фор�
мулою:

61,053,045310208,015,1 хххххх +++++=Ζ (3).
Якщо значення показника Z:
Z > 2 — підприємство є фінансовою стійким

і йому не загрожує банкрутство; 1 < Z < 2 — у
підприємства порушено фінансову рівновагу
(фінансову стійкість), але йому не загрожує
банкрутство за умови переходу на антикризо�
ве управління;

0 < Z < 1 — підприємству загрожує банк�
рутство, якщо воно не здійснить санаційних
заходів;

Z < 0 — підприємство є напівбанкрутом.
Розглянемо на прикладі сільськогоспо�

дарського підприємства АВ ТОВ "Агроцентр К"
рівень ризику банкрутства за трьома моделя�
ми.

На основі досліджених даних показників
таблиці 1 інтегральний показник рівня загрози
банкрутства за моделлю Альтмана протягом
2016—2018 рр. є високим, виходячи з цього
можна зробити висновок, що рівень загрози
банкрутства за визначеною моделлю у дослід�
женому підприємстві АВ ТОВ "Агроцентр К" —
низький. АВ ТОВ "Агроцентр К" є фінансово
надійним. Досліджуване підприємство АВ ТОВ
"Агроцентр К" за моделлю Спрінгейта не є по�
тенційним банкрутом, оскільки значення Z зна�
ходиться у межах мінімального ризику. Дина�
міка показників за досліджуваний період
(2016—2018 р.) вища за показник Z>2, це озна�

За моделлю: Альтмана Спрінгейта Терещенко 
Роки/змінні 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Х1 0,63 0,64 0,63 0,63 0,64 0,63 4,79 3,64 2,53 
Х2 0,13 0,29 0,09 0,13 0,29 0,09 5,18 4,09 3,76 
Х3 0,79 0,76 0,57 1,56 0,43 0,55 0,29 0,26 0,05 
Х4 4,81 4,18 3,09 0,79 0,76 0,57 0,38 0,23 0,08 
Х5 0,79 0,76 0,57 - - - 0,45 0,24 0,51 
Х6 - - - - - - 0,76 1,14 0,62 
Z 7,22 6,95 5,18 2,39 2,14 1,52 12,58 9,75 4,8 

Таблиця 1. Оцінка банкрутства сільськогосподарського
підприємства АВ ТОВ "Агроцентр К"

Джерело: власні розрахунки авторів на підставі фінансової звітності підприє�
мства, що досліджується.
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чає, що АВ ТОВ "Агроцентр К" є фінансово
стійким сільськогосподарським підприєм�
ством, яке не має загрози фінансового банкрут�
ства.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На думку авторів, для зміцнення фінансо�

вого стану сільськогосподарських підприємств
необхідно: оптимізувати собівартість продукції
шляхом оптимізації постійних витрат на управ�
лінський персонал; модернізувати оптиміза�
ційну структуру капіталу, де можливість вико�
ристання залучених коштів для удосконален�
ня матеріально�технічної бази є ефективною;
покращити співвідношення основного та обо�
ротного капіталів, для поліпшення показників
ліквідності підприємства; форсування оборот�
ності грошових потоків з метою запобігання
виникнення ризику неплатоспроможності, ви�
значення попереднього моніторингу фінансо�
вої стійкості покупця; врахувати оптимальне та
ефективне співвідношення власного й позико�
вого капіталів. У ході розрахунків автори дій�
шли до висновку, що здійснена оцінка ймовір�
ності кризи та банкрутства за моделлю Альт�
мана дає змогу оцінити стан суб'єкта господа�
рювання найкраще, оскільки розкритий по�
етапний алгоритм моделі є оптимальним спо�
собом виявлення проблем у виробничій діяль�
ності саме для сільськогосподарських під�
приємств. Для оптимізації своєї діяльності су�
б'єктам господарювання необхідно провести
відповідні заходи для запобігання виникнення
кризи та банкрутства.

Передусім необхідно використовувати ан�
тикризові програми, оскільки кожна з програм
вирішує завдання стабілізації положення у
конкретних сферах діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств, а саме: організаційній,
постачально�збутовій, виробничо�техноло�
гічній, інноваційній, фінансовій сфері, інвес�
тиційній, кадровій та управлінській.
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AREAS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING DISPLAY OF LAND RESOURCES
IN THE CONDITIONS OF USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES: MANAGEMENT ASPECT

У статті розглянуто ефективне ведення обліку земельних ресурсів із застосуванням комп'ютерних технологій та
програм. Проаналізовано інформацію щодо формування в системі управлінського обліку, що широко використоB
вується для потреб планування, прогнозування та розробки тактики діяльності підприємства. Вивчено комп'ютериB
зацію управлінського обліку земельних ресурсів, яке слід здійснювати на основі використання сукупності пов'язаB
них АРМ структурних підрозділів. Зображено та охарактеризовано організацію автоматизованої системи управB
лінського обліку земельних ресурсів на основі використання комплексу АРМ, а також запропоновано систему упB
равлінського обліку земельних ресурсів в умовах застосування комплексу локальних АРМ. Представлено у таблиці
програмне забезпечення щодо використовування автоматизації бухгалтерського обліку земельних ресурсів. ДоведеB
но, що організація управлінського обліку земельних ресурсів в умовах застосування комп'ютерних технологій та її
інтегрований зв'язок із інформаційною системою фінансового обліку забезпечують здійснення управлінським перB
соналом безперервного контролю за показниками стану та ефективності використання земельних ресурсів, провеB
дення аналітичних розрахунків виконання бюджетних показників.

The article deals with the effective management of land accounting using computer technologies and programs. The
information on formation in the management accounting system, which is widely used for the needs of planning, forecasting
and development of tactics of the enterprise activity, is analyzed. Computerization of management accounting of land
resources, which should be made on the basis of using a set of related AWUs of structural units, has been studied. The
organization of the automated system of land management accounting on the basis of the use of the ARM complex is
presented and characterized, as well as the system of the management of the land accounting in the conditions of use of
the complex of the ARM are proposed. The table shows the software for the use of automation of accounting of land
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне ведення обліку важко уявити

без застосування інформаційних технологій.
Комп'ютерна техніка значно змінює організа�
цію обліку, з допоміжного засобу перетворю�
ючись на визначальний її фактор. Ці зміни зу�
мовлені тим, що змінюються способи оброб�
ки даних, при яких забезпечується опера�
тивність отримання управлінським персона�
лом необхідної облікової інформації. Саме в
умовах комп'ютеризації спрощуються об�
лікові роботи, знижується їх трудомісткість,
що, в свою чергу, підвищує оперативність от�
римання необхідної облікової інформації,
розширює і поглиблює її зміст. Як один із ре�
зультатів автоматизації реалізується комплек�
сний підхід до єдиної системи обліку, дося�
гається точність отримання облікової інфор�
мації, що сприяє її ефективному використан�
ню в економічному аналізі для розкриття внут�
рішньовиробничих резервів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Напрямами удосконалення облікового
відображення земельних ресурсів досліджува�

resources. It is proved that the organization of management accounting of land resources in the conditions of use of
computer technologies and its integrated connection with the information system of financial accounting provide for the
implementation of continuous monitoring of the performance and use of land resources by the management personnel,
analytical calculations of budget performance.

 The practice of management accounting shows that to ensure prompt processing of information, to avoid its
asymmetry, as well as to exercise effective control over the provision of information for the needs of management personnel
at minimal cost of resources allows the use of modern computer technologies. Implementation of information technologies
for creation of a single information sphere and automation of activities related to the management of land accounting
will avoid the emergence of technical errors caused by human factors and ensure the establishment of proper
communication links between individual structural units and contractors.

 The purpose of an automated accounting system at an enterprise should be to provide interested parties with financial
information to make informed decisions when choosing alternative uses of scarce resources.

The organization of the system of strategic management of land resources of the enterprise is complicated by the
lack of proper scientific and practical developments in the field of use of computer technologies in the management of
land accounting

Ключові слова: ефективність, облік, земельні ресурси, інформація, комп'ютеризація, авто;
матизоване робоче місце бухгалтера.

Key words: efficiency, accounting, land, information, computerization, the automated workplace
of the accountant.

ли та аналізували такі науковці: Бондарчук Н.В.,
Ночовна Ю.О., Лепетан І.М. та інші. Питання�
ми дослідження ринку бухгалтерських програм
займалися такі вчені: Бутинець Ф.Ф., Зав�
городній В.П., Кропивко М.Ф., Івахненков С.В.,
Саблук П.Т., Тесленко Г.С. тощо. Окремі нау�
ковці в своїх дослідженнях заперечували існу�
вання управлінського обліку (Бутинець Ф.Ф.,
Валуєв Б.І., Ластовецький В.В.), а інші навпаки
обгрунтовували зміст та доцільність виокрем�
лення управлінського обліку як окремої підси�
стеми надання інформації для прийняття уп�
равлінських рішень (Бєлоусова І.А., Голов С.Ф.,
Нападовська Л.В., Палій В.Ф., Пушкар М.С.,
Сопко В.В. та інші).

Проте, як правило, висвітлення питання
розвитку комп'ютеризації обліку відбувається
лише через аналіз окремих бухгалтерських
програм, що не дає можливості проявитися за�
гальній картині автоматизації та провести все�
бічний аналіз.

МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є визначення напрямів
удосконалення облікового відображення зе�
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мельних ресурсів в умовах використання ком�
п'ютерних технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Функціонування підприємств в нестабільно�
му економічному середовищі, якому прита�
манні динамічний розвиток інфляційних про�
цесів, високий ступінь ризиків діяльності та
зниження рівня прибутковості, посилення кон�
куренції, призводять до необхідності розвит�
ку адаптивної системи управління підприєм�
ством. Диференціація економічних відносин
між суб'єктами господарювання зумовлює роз�
виток нових методів управління та потребує
пошуку шляхів забезпечення стабільного
функціонування підприємства.

Побудова адаптивної та гнучкої системи
управління земельними ресурсами на під�
приємстві є неможливою без отримання дета�
лізованої, об'єктивної та оперативної інфор�
мації для прийняття дієвих рішень. Оператив�
не надання релевантної та актуальної інфор�
мації для потреб зацікавлених користувачів є
неможливим без використання сучасних ком�
п'ютерних технологій в сфері автоматизації
ведення управлінського обліку земельних ре�
сурсів. Зазначені обставини детермінують
зміну парадигми розвитку управлінського об�
ліку земельних ресурсів як інтегрованої інфор�
маційної системи підприємства в умовах вико�
ристання комп'ютерних технологій.

Інформація, що формується в системі
управлінського обліку широко використо�
вується для потреб планування, прогнозуван�
ня та розробки тактики діяльності підприєм�
ства. Тому управлінський облік необхідний
інструмент управління підприємством, який дає
змогу підвищити якість та оперативність прий�
няття управлінських рішень, максимізувати оч�
ікуваний прибуток та ефективно контролюва�
ти ризики господарської діяльності, мобілізу�
вати резерви [1, с. 117].

Н.В. Бондарчук, відзначає дві головні особ�
ливості управлінського обліку — орієнтація на
користувача інформації та оперативність на�
дання даних характеризує сутність управлінсь�
кого обліку [2, с. 44].

Ю.О. Ночовна пропонує трактувати управ�
лінський облік як систему збору, обробки та
передачі інформації внутрішнім користувачам
з метою прийняття управлінських рішень, кот�
ра включає сукупність взаємопов'язаних і взає�
мообумовлених елементів (складових), орієн�

тованих на забезпечення успішної реалізації
його основних функцій та завдань [3, с. 164].
Вважаємо, що структурну побудову системи
управлінського обліку земельних ресурсів та�
кож слід розглядати як сукупність взаємопо�
в'язаних і взаємообумовлених елементів.

Під системою управлінського обліку на під�
приємстві слід розуміти спостереження, оцін�
ку, реєстрацію, вимірювання, обробку, систе�
матизацію та передачу інформації переважно
про витрати і результати господарської діяль�
ності в інтегрованій системі обліку, нормуван�
ня, планування, контролю та аналізу з метою
формування достатньої інформаційної бази
внутрішнім користувачам для прийняття опе�
ративних (тактичних) і прогнозних (стратегіч�
них) управлінських рішень [4, с. 53].

Інші автори вважають, що управлінський
облік — це процес виявлення, вимірювання, на�
копичення, аналізу, підготовки, інтерпретації
та передачі інформації, що використовується
управлінською ланкою для планування, оцін�
ки і контролю всередині організації та для за�
безпечення відповідного підзвітного викорис�
тання ресурсів [5, с. 187].

Не применшуючи ролі та значення управ�
лінського обліку земельних ресурсів в форму�
ванні інформаційного базису прийняття ефек�
тивних управлінських рішень, слід звернути
увагу на наявність дискусійних проблемних
питань його практичного впровадження та за�
стосування. На сьогодні можна стверджувати
про наявність організаційно�методологічних
проблемних питань, які призводять до не сфор�
мованості управлінського обліку земельних
ресурсів підприємства як цілісної системи на�
копичення та інтерпретації інформації для по�
треб поточного, стратегічного планування та
розвитку діяльності підприємства.

Однією з найважливіших проблем функ�
ціонування підприємства є налагодження си�
стемного контролю за обсягом отриманих до�
ходів та понесених витрат як основних індика�
торів досягнення стратегічних цілей діяльності
підприємства. Проте, як свідчить практичний
досвід організації системи управлінського об�
ліку, питанням створення й функціонування
системи обліку за центрами відповідальності не
приділяється належна увага [6, с. 34].

Зокрема організація управлінського обліку
за центрами відповідальності передбачає де�
тальний розподіл та закріплення конкретних
завдань за структурними підрозділами підприє�
мства і запровадження чітких фінансових по�
казників їх функціонування, що дозволяє
організувати ефективну систему внутрішнього
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контролю їх виконання та досягнення цілей
функціонування підприємства. Проте впровад�
ження системи управлінського обліку на під�
приємствах здійснюється без належного ана�
лізу організаційної структури підприємства та
обгрунтованого розподілу центрів відповідаль�
ності, що в подальшому призводить до усклад�
нення внутрішнього контролю відхилень від
планових показників діяльності підприємства
[7, с. 68—70].

Практика ведення управлінського обліку
засвідчує, що забезпечити оперативну оброб�
ку інформації, уникнення її асиметрії, а та�
кож здійснити дієвий контроль за наданням
інформації для потреб управлінського персо�
налу при мінімальних витратах ресурсів доз�
воляє використання сучасних комп'ютерних

технологій. Впровадження інформаційних
технологій для створення єдиної інформа�
ційної сфери та автоматизації діяльності по�
в'язаної з веденням управлінського обліку
земельних ресурсів дозволить уникнути ви�
никнення технічних помилок зумовлених
впливом людського фактору та забезпечити
побудову належних комунікаційних зв'язків
між окремими структурними підрозділами та
виконавцями.

Метою функціонування автоматизованої
системи бухгалтерського обліку на підприємст�
ві має бути забезпечення зацікавлених осіб
фінансовою інформацією для прийняття об�
грунтованих рішень при виборі альтернативних
варіантів використання обмежених ресурсів [8,
с. 130].

Рис. 1. Організація автоматизованої системи управлінського обліку
земельних ресурсів на основі використання комплексу АРМ,

у загальній системі автоматизації обліку підприємства

Джерело: [10, с. 159].
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Управлінський облік земельних ресурсів та
витрат пов'язаних з їх поліпшенням в умовах
застосування комп'ютерних технологій слід
організувати так, щоб єдина інтегрована сис�
тема бухгалтерського обліку дозволяла нако�
пичувати та систематизувати інформацію про
стан, використання земельних ресурсів та вит�
рати понесені на їх поліпшення за декількома
напрямами, зокрема: за центрами відповідаль�
ності, за центрами витрат; за центрами до�
ходів. Організацію управлінського обліку зе�
мельних ресурсів в умовах використання ком�
п'ютерних технологій пропонуємо здійс�
нювати на основі:

— використання автоматизованих робочих
місць (далі — АРМ) працівників бухгалтерсь�
кої служби з метою задоволення багатофунк�
ціональних запитів користувачів з найменшою
трудомісткістю;

— побудови окремого модуля для ведення
бухгалтерського обліку земельних ресурсів для
ефективного вирішення основних завдань
діяльності підприємства.

— АРМ бухгалтера є засобом автоматизації
праці зайнятого обліком персоналу та пред�
ставляє собою функціональну спеціалізовану
людино�машинну систему, що включає в себе
програмно�технічний комплекс, інформаційне
та додаткове інструктивно�методичне та орга�
нізаційно�технологічне забезпечення [9, с. 24—
25].

Комп'ютеризацію управлінського обліку зе�
мельних ресурсів слід здійснювати на основі ви�
користання сукупності пов'язаних АРМ струк�
турних підрозділів. Об'єднання передбачених
на підприємстві локальних АРМ в єдиний ком�
плекс, забезпечує формування цілісної інфор�
маційної системи про стан, ефективність вико�
ристання земельних ресурсів на правах воло�
діння та користування. Використання такого
підходу до організації управлінського обліку
земельних ресурсів в умовах використання
комп'ютерних технологій підвищує опера�
тивність, диференціацію та усунення асиметрії
інформації, яка надається для потреб управ�
ління (рис. 1).

Рис. 2. Запропонована система управлінського обліку земельних ресурсів в умовах
застосування комплексу локальних АРМ

Джерело: [11, с. 132].
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Такий рисунок управлінського обліку зе�
мельних ресурсів з використанням комп'ю�
терних технологій на основі використання
комплексу АРМ слід розглядати як су�
купність взаємопов'язаних та взаємно підпо�
рядкованих АРМ. Комплекс АРМ працівників
бухгалтерії для кожного окремого суб'єкта
господарювання залежатиме від його орга�
нізаційної структури, багаторівневості систе�
ми управління та структури бухгалтерської
служби.

Водночас вважаємо, що в автоматизованій
системі управлінського обліку земельних ре�
сурсів слід виокремлювати АРМ бухгалтера 1,

основними функціями якого є формування пер�
винних потоків інформації про склад та стан зе�
мельних ресурсів, якими володіє або корис�
тується підприємство.

Після введення первинної інформації на
АРМ бухгалтера 2 відбувається формування
вторинного (зведеного) інформаційного пото�
ку. АРМ бухгалтера 2 забезпечує узагальнен�
ня первинних даних, їх систематизацію та гру�
пування. АРМ головного бухгалтера на підставі
узагальненої та зведеної інформації забезпе�
чує складання управлінської бухгалтерської
звітності; заповнення показників фінансової
звітності та приміток до неї; підготовку інфор�

Таблиця 1. Програмне забезпечення, що використовується для автоматизації
бухгалтерського обліку земельних ресурсів

Джерело: [13, с. 48; 15, с. 216; 16 с. 34].

 Призначення Функціональні можливості облікового 
відображення земельних ресурсів 

1 2 3 
«1С: Бухгалтерія 8 
для України» 
Система «Парус 8 
для України» 

Призначена для 
ведення обліку на 
малих, середніх і 
великих 
підприємствах 

Ведення обліку земельних ділянок у складі 
необоротних активів за найменуваннями, 
кількісними і вартісними показниками. Наявна 
можливість ведення фасетного аналітичного 
обліку та позабалансового обліку, ведення 
податкових розрахунків у сфері 
землекористування, оренди землі 

«MASTER: Агро», 
«MASTER: 
Бухгалтерія» 

Ведення обліку для
малих та середніх 
підприємств 

Модуль «Банк землі» забезпечує ефективне 
управління земельним банком: договір оренди 
земельної ділянки; формування банку землі 
підприємства; нарахування орендної плати та 
розрахунки з пайовиками; планування 
виробничого завантаження посівних площ та 
раціональне використання земельних ресурсів; 
облік податкових розрахунків з бюджетом та 
формування звітності 

«Проект 
X-DOOR» 

Ведення обліку для
малих та середніх 
підприємств 

Містить набір типових модулів, для автоматизації 
бухгалтерського обліку підприємства. Облік 
земельних ресурсів ведеться за найменуваннями 
та вартісним вираженням 

Комплекс 
програм  «Нова 
бухгалтерiя» 

Ведення обліку для 
малих, середніх та 
великих 
підприємств 

Облік земельних ділянок у складі основних 
засобів підприємства, наявні типові документи та 
бухгалтерські проведення, облік руху земельних 
ділянок 

«Акцент» Для бюджетних 
установ, малих, 
середніх 
підприємств 

Надходження, введення в експлуатацію, списання 
земельних ділянок, прав користування ними у 
складі необоротних активів 

«Афіна» Для бюджетних 
установ, малих, 
середніх та 
великих 
підприємств 

Ведення обліку земельних ділянок за 
найменуваннями, кількісними і вартісними 
показниками. Ведення позабалансового обліку, 
ведення податкових розрахунків в сфері 
землекористування, оренди землі 

«IT-Enterprise. 
Бухгалтерія» 

Ведення обліку земельних ділянок у складі 
необоротних активів за найменуваннями, 
вартісних і кількісних показниках. Наявна 
можливість об’єднання даних різних аналітичних 
регістрів, ведення податкових розрахунків у сфері 
землекористування, операції із оренди, передачі в 
заставу земельних ділянок 

«ERP SAP R/3» 

Ведення обліку для
великих 
підприємств та 
корпоративних 
структур 

Складається з набору прикладних модулів, які 
підтримують різні бізнес-процеси компанії та 
інтегровані між собою в масштабі реального часу. 
Містить модуль для комп’ютеризації 
управлінського обліку та планування 
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мації з урахуванням управлінських запитів та
потреб.

На підставі використання АРМ бухгалтерії
забезпечується формування єдиної комп'ютер�
ної бази даних, інформація якої є підставою для
підготовки проектів оптимальних управлінсь�
ких рішень. З метою підвищення швидкості об�
робки інформації та отримання вихідних даних
для розробки управлінських рішень доцільно
також застосовувати модуль "земельні ресур�
си".

Можна відзначити найголовнішу, на наш
погляд, вимогу до програмного забезпечення
АРМ бухгалтера — це функціональна мо�
дульність, яка передбачає поділ програмного
забезпечення на окремі модулі, в межах яких
виконується окрема частина облікового проце�
су (стадія, етап, фаза, процедура тощо). Окре�
мо зазначимо, що розподіл АРМ на функціо�
нальні модулі, на нашу думку, забезпечує ефек�
тивний механізм алгоритмізації та діалогізації
окремих бухгалтерських завдань [11, с. 132].

Систему управлінського обліку земельних
ресурсів доцільно розглядати з точки зору си�
стемного підходу, як сукупність взаємопов'я�
заних елементів, які постійно перебувають у
взаємозв'язку та взаємообумовленості.

Тому, якщо управлінський облік земельних
ресурсів розглядати як відкриту систему, вона
має вхід, сукупність елементів та вихід (рис. 2).

На основі управлінських потреб формують�
ся цілі, завдання та принципи управлінського
обліку земельних ресурсів. Наявна інформація
про земельні ресурси підприємства є підгрун�
тям для планування та прогнозування діяльності
суб'єкта господарювання в сфері землекорис�
тування.

За допомогою комплексу АРМ та на основі
використання модулю "земельні ресурси"
здійснюються процеси збору, накопичення, об�
робки, систематизації інформації про стан,
ефективність використання земельних ре�
сурсів.

На підставі зазначеної інформації та з ура�
хуванням інформаційних запитів управлінсько�
го персоналу формуються зведені документи та
управлінська бухгалтерська звітність щодо зе�
мельних ресурсів. Виходом системи управлінсь�
кого обліку земельних ресурсів є інформація
для прийняття управлінських рішень щодо пла�
нування, аналізу та контролю в сфері землеко�
ристування в умовах ресурсозбереження. За
результатами прийнятих управлінських рішень
завдяки зворотному зв'язку здійснюється оці�
нка якості та правильності ведення управлінсь�
кого обліку земельних ресурсів на під�

приємстві, розробляються коригувальні захо�
ди [12].

Всебічне дослідження та вивчення стану
земельних ресурсів підприємства, пошук фак�
торів та резервів зростання ефективності їх
використання є неможливим без вибору від�
повідного програмного забезпечення. Ринок
ІТ�технологій в сфері ведення бухгалтерсько�
го обліку земельних ресурсів на сьогодні пред�
ставлений різним програмним забезпеченням,
яке в тій чи іншій мірі забезпечує побудову си�
стеми облікового відображення земельних ре�
сурсів. Порівняння найпоширеніших комп'ю�
терних програм, що застосовуються з метою
автоматизації бухгалтерського обліку земель�
них ресурсів наведено в таблиці 1 [13].

Порівняння комп'ютерних програм, що за�
стосовуються підприємствами для ведення бух�
галтерського обліку земельних ресурсів дозво�
ляє констатувати наступні їх спільні ознаки:

— побудова комп'ютерних програм за мо�
дульним принципом;

— ведення бухгалтерського та управлінсь�
кого обліку земельних ресурсів за найменуван�
нями, кількісними та вартісними показниками;

— ведення обліку податкових розрахунків,
орендних платежів.

Відмінними ознаками вищенаведених ком�
п'ютерних програм є наступні:

— можливість інтегрування інформації з
різних модулів між собою;

— розробка програмного забезпечення з
урахуванням галузевої специфіки їх діяльності
(аграрних підприємств, бюджетних установ
тощо);

— відсутність розробленого єдиного моду�
ля для ведення обліку земельних ресурсів
різних типів та генерування звітної інформації
з урахуванням їх різної спрямованості [17].

Автоматизація управлінського обліку зе�
мельних ресурсів забезпечує підвищення опе�
ративності отримання якісної та достовірної
інформації для потреб стратегічного та поточ�
ного планування діяльності підприємства в
сфері землекористування, зростання результа�
тивності економічного аналізу результатів
прийнятих управлінських рішень. Правильно
організована система управлінського обліку в
умовах використання комп'ютерних технологій
сприяє довгостроковому та безперервному
розвитку підприємства, максимальній реалі�
зації оперативних та стратегічних завдань
діяльності [14].

Дослідження автоматизації бухгалтерсько�
го обліку для цілей управління в частині земель�
них ресурсів має необхідність щодо розробки
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окремого модуля "Земельні ресурси" та вико�
ристання комплексу АРМ працівників бухгал�
терії. Доведено, що організація управлінсько�
го обліку земельних ресурсів в умовах засто�
сування комп'ютерних технологій та її інтегро�
ваний зв'язок із інформаційною системою
фінансового обліку забезпечують здійснення
управлінським персоналом безперервного кон�
тролю за показниками стану та ефективності
використання земельних ресурсів, проведення
аналітичних розрахунків виконання бюджет�
них показників та причин виявлених відхилень
на основі оперативного отримання управлінсь�
кої бухгалтерської звітності в режимі автома�
тизованої обробки даних.

ВИСНОВКИ
Організація системи стратегічного управ�

ління земельними ресурсами підприємства ус�
кладнена відсутністю належних наукових та
практичних розробок у сфері використання
комп'ютерних технологій при веденні управлі�
нського обліку земельних ресурсів. Для подо�
лання зазначеного проблемного питання за�
пропоновано використовувати комплекс АРМ
працівників бухгалтерії та модуль "Земельні
ресурси" в умовах використання комп'ютерних
технологій.

Використання розроблених пропозицій за�
безпечує своєчасне отримання інформації про
земельні ресурси підприємства з метою прогно�
зування можливих напрямів оптимальних на�
прямів їх використання в подальшій діяльності
підприємства.

Проведений аналіз найпопулярніших бух�
галтерських програм дозволив спрогнозувати
варіанти вибору програмного забезпечення
підприємством. Для підприємств, бухгалтерсь�
кий облік яких буде вестися в "хмарі", краще
обрати такі програмні продукти, як "1С:Бухгал�
терія", "IT�Enterprise: Бухгалтерія". Наступним
кроком для конкретизації програмного продук�
ту повинно стати рішення щодо функціоналу,
який необхідний, та оцінка фінансових можли�
востей для вкладення в програмний продукт.

Найбільшою популярністю продовжує ко�
ристуватися програма "1С:Бухгалтерія", яка
має і "стаціонарну", і "хмарну" версії.

Наведений список бухгалтерських програм
не є вичерпним, на українському ринку пред�
ставлено набагато більше програмних про�
дуктів для ведення обліку. Крім того, на вимо�
гу часу з'являються нові, які враховують існу�
ючі потреби.

В умовах активного розвитку бухгалтерсь�
кого аутсорсингу прогнозуємо подальший роз�

виток "хмарного" програмного забезпечення,
яке вирізняється більшою надійністю у разі за�
гроз кібератак та створює сприятливі умови
для зберігання бухгалтерських баз.
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BUDGET FINANCING OF AGRICULTURE IN UKRAINE

У статті досліджуються проблеми фінансування АПК та визначаються пріоритетні форми державної підтримки
вітчизняного сільського господарства, що пов'язано з необхідністю забезпечення продовольчої безпеки країни, зокB
рема її незалежності від імпорту продовольства з інших країн. З цією метою проаналізовано основні форми державB
ної підтримки АПК і сучасний стан бюджетного фінансування аграрного сектора української економіки. ДослідB
ження динаміки обсягів такого фінансування в Україні за останні декілька років засвідчило, що державна фінансова
підтримка цієї галузі характеризується певною нестабільністю і коливаннями, а її обсяги є недостатніми та не до
кінця враховують реалії розвитку галузі. Також окреслено шляхи підвищення ефективності системи державної
підтримки вітчизняного сільського господарства в розрізі проблем його функціонування, зокрема недостатності
фінансування науковоBтехнічних робіт, інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі, труднощів доступу
аграрних товаровиробників до інвестиційних ресурсів, недосконалості системи дотацій.

The article examines problems of financing agricultural sector. It's noted that this industry is general economic and
socially significant, therefore, appropriate assistance should be irrevocable and permanent. The publication also identifies
priority forms of state support for domestic agriculture. Direct provides for the provision of subsidies for agricultural
production material and technical resources; conditional direct line is aimed at strengthening industrial potential and
positions in consumer market through indirect forms to ensure favorable organizational and economic conditions for
the functioning of agricultural sector; indirect is the procurement of agricultural products and food for state needs,
regulation of the production market through commodity interventions with grain, protection of the economic interests
of producers in the implementation of foreign economic activity in agricultural sector. This is due need to ensure food
security of the country, in particular it's independence from food imports from other countries.

Analysis above forms of state support for agroBindustrial complex made it possible to assess the current state of
budget financing of agricultural sector of domestic economy. Dynamics research of the volume of such financing in
Ukraine over the past few years has shown that state financial support for this industry is characterized by certain
instability and fluctuations. It's volumes are insufficient and do not fully take into account realities of the development
of industry. Also outlined are ways to increase effectiveness of the state support system for domestic agriculture in the
context of it's problems functioning, in particular lack of funding for scientific and technical work, innovation in the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Сільське господарство в економіці будь�

якої країни займає особливе місце і має ряд
специфічних рис. Найважливішою з них є те,
що ведення виробництва органічно пов'язано з
використанням землі і природного середовища,
при цьому земля є головним засобом виробниц�
тва. У сільському господарстві спостерігаєть�
ся висока потреба постійних вкладень за
відносно низької фондовіддачі. Причому така
тенденція посилюється у разі переходу на індуст�
ріальні методи і у разі розвитку інтенсифікації
галузі.

Аграрний сектор є найважливішою части�
ною матеріального виробництва будь�якої дер�
жави. У кінцевому підсумку саме ця галузь фор�
мує продовольчу безпеку країни, основною
метою якої є забезпечення населення безпеч�
ними сільськогосподарськими продуктами і, як
наслідок, незалежність від імпорту продоволь�
ства з інших країн.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Основні аспекти рівня державної фінансо�

вої підтримки сільськогосподарських під�
приємств в Україні представлено в роботах
К.М. Руліцької [5], В.І. Сацика [6], Д.Ю. Семе�
ненка [7], Н.С. Скопенка [8], А.Є. Черпак [9],
В.О. Шпильової [10], Г.Ю. Штерн [11] та інших
вітчизняних вчених. Незважаючи на праці ви�
щевказаних науковців, слід зазначити, що чи�
мало питань у цьому напрямі залишаються не�
вирішеними, тому необхідним є проведення
подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення проблем фінан�

сування АПК та визначенні пріоритетних форм
державної підтримки вітчизняного сільського
господарства.

Ключові слова: агропромисловий сектор, форми державної підтримки, бюджетне фінансу;
вання.

Кеу words: agro;industrial sector, forms of state support, budget financing.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Під сільським господарством розуміється
сукупність видів економічної діяльності з ви�
рощування, виробництва, переробки сільсько�
господарської продукції, сировини і продо�
вольства, у тому числі надання відповідних по�
слуг.

Необхідно зазначити, що надання фінансу�
вання сільськогосподарських підприємств не
повинно бути тільки заохочувальним заходом,
у тому числі і з боку держави. Визначена галузь
є загальноекономічною та соціально значущою
і надання будь�якої допомоги, а тим більше без�
поворотної задля її підтримки, — необхідна
умова забезпечення населення тією продук�
цією, яка споживається ним повсякденно [4].
Однак форми допомоги і підтримки можуть
раціоналізуватися, змінюватися, групуватися,
але важливо ними забезпечувати повноцінне
функціонування економіки галузі. Пряма фі�
нансова підтримка сільськогосподарських то�
варовиробників, як відомо, в основному і у роз�
ширених масштабах організовується державою
за рахунок бюджетних коштів [9].

У сучасних реаліях, розглядаючи питання
державної підтримки агропродовольчого сек�
тора економіки, необхідно зазначити, що вона
може бути прямою, умовно�прямою і непря�
мою.

Форма прямої бюджетної підтримки перед�
бачає надання субсидій на сільськогосподарсь�
ке виробництво і матеріально�технічні ресур�
си; субсидування короткострокового та інвес�
тиційного кредитування підприємств і органі�
зацій АПК; надання субсидій на компенсацію
частини витрат товаровиробників на страху�
вання врожаю сільськогосподарських культур;
субсидії на витрати капітального характеру,
лізинг та інше [8].

Умовно�пряму бюджетну підтримку спря�
мовано на зміцнення виробничого потенціалу і
позицій на споживчому ринку через опосеред�
ковані форми для забезпечення сприятливих

agricultural sector, difficulties in accessing agricultural producers to investment resources and imperfections in subsidy
system.

The results of research made it possible to assert the importance and feasibility of state financial support for agroB
industrial complex, which directly proportionally affects the living standards of the population.
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організаційно�економічних умов функціону�
вання аграрного сектору. Серед них: державні
закупівлі через Аграрний фонд, митно�тариф�
не регулювання, підтримка постачальників
енергетичних та матеріально�технічних ре�
сурсів, створення оптових ринків, реалізація
державних програм і загальнонаціональних
проектів, на які можуть використовуватися і
кошти позабюджетних фондів, соціальна
підтримка села тощо [7].

Форма непрямої бюджетної підтримки по�
лягає у здійсненні закупівель сільгосппродукції
і продовольства для державних потреб; регу�
люванні виробничого ринку за допомогою про�
ведення закупівельних і товарних інтервенцій
із зерном; захисті економічних інтересів това�
ровиробників при здійсненні зовнішньоеконо�
мічної діяльності в сфері АПК тощо. До цієї
форми можна віднести підтримку аграрної нау�
ки, розвиток соціальної сфери та сільських те�
риторій [5].

Держава здатна активно регулювати фінан�
сову підтримку всього аграрного сектору, у
тому числі і сільськогосподарського виробниц�
тва. З цією метою в галузь направляються як
прямі інвестиції, так і різні субсидії. Держава
може здійснювати підтримку товаровироб�
ників і у формі кредитування, введення подат�
кових пільг і безоплатних цільових позик, ство�
рення спрощеної системи сільськогосподар�
ських амортизаційних відрахувань, вкладень
коштів у розвиток сільської інфраструктури,
додаткових преференцій для працівників у
сільській місцевості тощо [6].

Вплив чинного до 2017 року механізму дер�
жавної підтримки проявляється у зростанні аг�
рарного ВВП з моменту введення спец режиму
оподаткування ПДВ (1997). За даними Word
Bank він фактично потроївся до 2014 року, що
відповідає зростанню 8% на рік. Водночас на�
явні проблеми значної зношеності фізичного
капіталу в частині виробничих основних за�
собів, системи зрошення, логістики, хронічної

нестачі оборотних коштів у ви�
робників.

З метою дослідження змін
фінансування сільського госпо�
дарства проведемо аналіз дина�
міки показників державної
підтримки АПК України протя�
гом 2012—2018 рр. (табл. 1).

Проведений аналіз динаміки
фінансової підтримки АПК Ук�
раїни протягом 2012—2018 рр.
(Міністерство аграрної політи�
ки та продовольства) засвідчує

нерівномірність бюджетного фінансування
відповідних заходів у цій сфері. Зокрема було
зафіксовано і низхідну, і висхідну тенденції.
Так, з 2012 р. по 2015 р. відбувалось зниження
бюджетного фінансового забезпечення АПК з
8,0 до 2,1 млрд грн Починаючи з 2016 р., обсяг
фінансування поступово зростав (на 0,1 млрд
грн), а потім суттєво збільшувався, досягши
рівня 9,0 млрд грн у 2017 р. і 11,8 млрд грн у 2018 р.
Таким чином, показник 2018 р. у порівнянні з
найнижчим за рівнем фінансування 2015 р.,
збільшився на 9,7 млрд грн, а з передостаннім
2017 р. — на 2,8 млрд грн. Такі тенденції, на
погляд авторів, обумовлюються, зокрема, за�
гальним зростанням економіки протягом ос�
танніх років, тобто збільшенням бюджетного
ресурсу в держави, з одного боку, і підвищен�
ням важливості АПК у контексті забезпечен�
ня позитивного платіжного балансу країни,
тобто мінімізації його негативного сальдо, і
стабільності валютного курсу — з іншого.

Фінансування видатків з Міністерства аг�
рарної політики здійснюється згідно з помісяч�
ним розписом асигнувань за рахунок коштів
загального фонду Державного бюджету Украї�
ни (табл. 2).

Аналізуючи динаміку показників фінансуван�
ня видатків Мінагрополітики України, які відно�
сяться до його апарату, за рахунок коштів загаль�
ного фонду Державного бюджету протягом
2014—2018 рр. було зафіксовано такі тенденції:

— загальне зростання обсягу фінансово�
го забезпечення апарату Міністерства аграр�
ної політики та продовольства України на
3018,2 млн грн;

— збільшення у 2018 р. у порівнянні з 2014 р.
фінансування за такими статтями, як: загальне
керівництво та управління у сфері AПK; фінан�
сова підтримка заходів в AПK шляхом здешев�
лення кредитів (крім 2014 р., коли цієї програ�
ми не існувало); дослідження, прикладні
науковi та науково�технічні розробки, вико�
нання робіт за державними цільовими програ�

Роки 
Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Абсолютні 
відхилення 
(2018-2012) 

 Видатки Державного 
бюджету (всього) 

395,7 403,5 430,2 576,9 684,9 839,5 985,9 590,2 

Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства  

8,0 7,2 5,5 2,1 2,2 9,0 11,8 3,8 

 Відсоток до загального 
обсягу видатків 

2,0 1,8 1,3 0,4 0,3 1,1 1,2 -0,8 

Таблиця 1. Динаміка фінансування видатків
на сільське господарство з Державного бюджету України

(загальний і спеціальний фонди разом), млрд грн*

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 3].
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мами і державним замовленням у сфері розвит�
ку АПК, пiдготовка наукових кадрiв, науковi
розробки у сферi стандартизацiї; ліквідація та
екологічна реабілітація території впливу гірни�
чих робіт державного підприємства "Солот�

винський солерудник" Тячівського району За�
карпатської області; організація і регулюван�
ня діяльності установ у системі AПK та забез�
печення діяльності Аграрного фонду; держав�
на підтримка галузі тваринництва (в 2014 р.

Видатки/Роки 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсо-
лютні 
відхи-
лення 
(2018- 
2014 

Апарат Міністерства аграрної політики та 
продовольства України 

1486,4 449,6 503,5 2114,5 4504,6 3018,2 

Загальне керівництво та управління у сфері AПK 36,9 45,6 85,9 118,2 157,9 121,0 

Фінансова підтримка заходів в AПK шляхом 
здешевлення кредитів 

Не  вказано 
(стаття 
відсутня) 

290,6 279,8 294,8 265,9 265,9 

Дослідження, прикладні науковi та науково-
технічні розробки, виконання робіт за 
державними цільовими програмами і державним 
замовленням у сфері розвитку АПК, пiдготовка 
наукових кадрiв, науковi розробки у сферi 
стандартизацiї 

62,4 46,5 50,5 71,5 77,5 15,1 

Підвищення кваліфікації фахівців АПК 12,8 5,8 5,7 10,5 12,1 -0,7 

Підготовка кадрів для АПК вищими навчальними 
закладами I-IV рівнів акредитації, методичне 
забезпечення дiяльностi навчальних закладiв 

1345,0 Не  вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не  вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не  вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не  вказано 
(стаття 
відсутня) 

-1345,0 

Ліквідація та екологічна реабілітація території 
впливу гірничих робіт державного підприємства 
«Солотвинський солерудник») Тячівського 
району Закарпатської області 

2,5 2,6 3,0 3,9 3,9 1,3 

Фінансова підтримка заходів в АПК Не вказано  
(0 грн.; 
проводиться 
за рахунок 
спеціального 
фонду) 

Не вказано  
(0 грн.; 
проводиться 
за рахунок 
спеціального 
фонду) 

Не вказано  
(0 грн.; 
проводиться 
за рахунок 
спеціального 
фонду) 

54,1 Не вказано  
(0 грн.; 
проводиться 
за рахунок 
спеціального 
фонду) 

0,0 

Оздоровлення та відпочинок дітей працівників 
АПК 

6,1 Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

-6,1 

Організація і регулювання діяльності установ в 
системі AПK та забезпечення діяльності 
Аграрного фонду 

16,0 12,2 48,7 73,8 84,9 68,9 

Державна підтримка розвитку хмелярства, 
овочiвництва, закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників i нагляд за ними 

Не вказано (0 
грн.; 
проводиться 
за рахунок 
спеціального 
фонду) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

298,6 394,3 394,3 

Державна підтримка Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства «Колос»  
на організацію та проведення роботи з розвитку 
фізичної культури і спорту серед сільського 
населення 

4,5 5,7 Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

-4,5 

Державна підтримка галузі тваринництва Не вказано (0 
грн.; 
проводиться 
за рахунок 
спеціального 
фонду) 

40,6 30,0 165,8 2389,8 2389,8 

Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників 

Не вказано 
(стаття 
відсутня)

Не вказано 
(стаття 
відсутня)

Не вказано 
(стаття 
відсутня)

1021,4 912,9 912,9 

Таблиця 2. Фінансування видатків апарату Міністерства аграрної політики
та продовольства України за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України,

2014—2018 роки, млн грн*

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 3].
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Таблиця 3. Фінансування видатків апарату Міністерства аграрної політики
та продовольства України за рахунок коштів спеціального фонду

Державного бюджету 2014—2018 роки, млн грн

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 3].

Видатки/Роки 2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолютні 
відхилення 
(2018-2014) 

Апарат Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України 

1150,5 75,9 92,7 3250,8 163,2 -987,3 

Дослідження, прикладні науковi 
та науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними 
цільовими програмами і 
державним замовленням у сфері 
розвитку АПК, пiдготовка 
наукових кадрiв, науковi 
розробки у сферi стандартизацiї 

42,1 40,4 48,2 72,3 108,2 66,0 

Підвищення кваліфікації 
фахівців АПК 

7,8 7,5 5,2 6,6 9,6 1,9 

Підготовка кадрів для АПК 
вищими навчальними закладами 
I-IV рівнів акредитації, 
методичне забезпечення 
дiяльностi навчальних закладiв 

585,8 Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

-585,8 

0,0 0,0 0,0 Фінансова підтримка заходів в 
АПК Хоча було 

передбачено 
(затверд-
жено 
Верховною 
Радою 
України на 
звітний рік з 
ураху-ванням 
змін) 
5,0 

Хоча було 
передбачено 
(затверджено 
Верховною 
Радою України 
на звітний рік з 
урахуванням 
змін) 
5,0 

Хоча було 
передбачено 
(затверджено 
Верховною 
Радою України 
на звітний рік з 
урахуванням 
змін) 
5,0 

2,8 2,9 2,9 

Витрати Аграрного фонду, 
пов’язані з комплексом заходів 
із зберігання, перевезення, 
переробки та експорту об’єктів 
державного цінового 
регулювання державного 
інтервенційного фонду 

99,7 27,9 25,4 27,6 52,2 -47,5 

0,0 Збільшення статутного капіталу 
НАК «Украгролізинг» для 
закупівлі технічних засобів для 
АПК з подальшою передачею їх 
на умовах фінансового лізингу 

Не  вказано 
(стаття 
відсутня) 

Хоча було 
передбачено 
(затверджено 
Верховною 
Радою України 
на звітний рік з 
урахуванням 
змін) – 54,0 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

0,0 

0,2 Організація і регулювання 
діяльності установ у системі 
АПК та забезпечення діяльності 
Аграрного фонду 

Не вказано  
(0 грн; прово-
диться за 
рахунок 
загального 
фонду) 

(фактичне 
виконання, хоча 
затверджено 
Верховною 
Радою України 
на звітний рік з 
урахуванням 
змін – 0 грн) 

13,9 28,8 38,2 38,2 

Державна підтримка розвитку 
хмелярства, овочiвництва, 
закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників i 
нагляд за ними 

43,9 Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано  
(0 грн; 
проводиться за 
рахунок 
загального 
фонду) 

Не  вказано  
(0 грн; прово-
диться за 
рахунок 
загального 
фонду) 

-43,9 

Державна підтримка галузі 
тваринництва 

371,2 Не вказано  
(0 грн; прово-
диться за 
рахунок 
загального 
фонду) 

Не вказано  
(0 грн; прово-
диться за 
рахунок 
загального 
фонду) 

Не вказано  
(0 грн; прово-
диться за 
рахунок 
загального 
фонду) 

Не  вказано  
(0 грн; прово-
диться за 
рахунок 
загального 
фонду) 

-371,2 

Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників 

Не  вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

Не вказано 
(стаття 
відсутня) 

3112,6 Не  вказано  
(0 грн; прово-
диться за 
рахунок 
загального 
фонду) 

0,0 
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відбувалася за рахунок спеціального фонду
Державного бюджету України);

— зменшення у 2018 р. у порівнянні з 2014 р.
обсягу бюджетного фінансування підвищення
кваліфікації фахівців АПК;

— непостійність протягом аналізованого
періоду фінансового забезпечення (фінансу�
вання здійснювалось лише протягом певних
років) щодо таких статей, як: підготовка кадрів
для АПК вищими навчальними закладами I—
IV рівнів акредитації, методичне забезпечення
дiяльностi навчальних закладiв (лише в 2014 р.);
фінансова підтримка заходів в АПК (лише в
2017 р., в інших роках вона проводилася за ра�
хунок спеціального фонду Державного бюдже�
ту України); оздоровлення та відпочинок дітей
працівників АПК (лише в 2014 р.); державна
підтримка розвитку хмелярства, овочiвництва,
закладення молодих садів, виноградників та
ягідників i нагляд за ними (лише в 2017—2018 рр.,
хоча в 2014 р. вона проводилася за рахунок
спеціального фонду); державна підтримка Все�
українського фізкультурно�спортивного това�
риства "Колос" на організацію та проведення
роботи з розвитку фізичної культури і спорту се�
ред сільського населення (лише в 2014—2015 рр.);
фінансова підтримка сільгосптоваровироб�
ників (лише в 2017—2018 рр., причому, в 2017 р.
вона також здійснювалася і зі спеціального
фонду Державного бюджету України).

Також у 2017 і 2018 рр. перелік видів видат�
ків загального фонду Державного бюджету
України був розширений статтею, що передба�
чає розвиток електронного урядування у сферi
агропромислового комплексу (1,8 і 2,0 млн грн
відповідно), а в 2018 р. — фiнансову пiдтримку
розвитку фермерських господарств (203,3 млн
грн) і радiологiчний захист населення та еко�
логiчне оздоровлення територiї, що зазнала
радiоактивного забруднення (0,05 млн грн).

Фінансування видатків у Мінагрополітики
здійснюється також за рахунок коштів спе�
ціального фонду Державного бюджету Украї�
ни (табл. 3).

Аналіз фінансового забезпечення функці�
онування АПК в Україні за рахунок цільових
видатків апарату Міністерства аграрної політи�
ки та продовольства України, що здійснювали�
ся зі спеціального фонду Державного бюдже�
ту протягом 2014—2018 рр., засвідчують досить
неоднозначні тенденції:

— загальне зниження обсягу фінансування
апарату Міністерства аграрної політики та про�
довольства України на 987,3 млн грн;

— підвищення у 2018 р. у порівнянні з 2014 р.
рівня бюджетного фінансування спостеріга�

лося лише за такими статтями: дослідження,
прикладні науковi та науково�технічні розроб�
ки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням у сфері
розвитку АПК, пiдготовка наукових кадрiв,
науковi розробки у сферi стандартизації; підви�
щення кваліфікації фахівців АПК; організація
і регулювання діяльності установ у системі АПК
та забезпечення діяльності Аграрного фонду (в
2014 р. відбувалося за рахунок загального фон�
ду Державного бюджету України);

— зниження у 2018 р. в порівнянні з 2014 р.
бюджетного забезпечення витрат Аграрного
фонду, пов'язаних з комплексом заходів із збе�
рігання, перевезення, переробки та експорту
об'єктів державного цінового регулювання
державного інтервенційного фонду;

— нестабільність протягом досліджувано�
го періоду фінансування таких статей: підго�
товка кадрів для АПК вищими навчальними
закладами I—IV рівнів акредитації, методичне
забезпечення дiяльностi навчальних закладів
(лише в 2014 р.); фінансова підтримка заходів в
АПК (лише протягом останніх 2017—2018 рр.,
хоча в 2014—2016 рр. було затверджено Вер�
ховною Радою України на відповідний звітний
рік з урахуванням змін підтримку в розмірі 5,0
млн грн); державна підтримка розвитку хме�
лярства, овочiвництва, закладення молодих
садів, виноградників та ягідників i нагляд за ни�
ми (лише в 2014 р., хоча з 2017 р. підтримка й
відновилася, але почала здійснюватися із за�
гального фонду Державного бюджету Украї�
ни); державна підтримка галузі тваринництва
(лише в 2014 р., з 2015 р. йде із загального фон�
ду Державного бюджету України); фінансова
підтримка сільгосптоваровиробників (лише в
2017 р., з 2018 р., як також і в 2017 р., — із за�
гального фонду Державного бюджету).

Крім того, у 2018 р. видатки на загальне
керiвництво та управлiння у сферi агропромис�
лового комплексу здійснювалися також і зі
спеціального фонду Державного бюджету Ук�
раїни, тоді як у попередні роки лише із загаль�
ного фонду. Водночас, у 2015 р. не було реалі�
зовано програму збільшення статутного капіта�
лу НАК "Украгролізинг" для закупівлі техніч�
них засобів для АПК з подальшою передачею їх
на умовах фінансового лізингу, на яку Верхов�
ною Радою України на відповідний звітний рік з
урахуванням змін затверджено 54,0 млн грн.

За бюджетною програмою, на підставі да�
них Реєстру отримувачів бюджетної дотації та
інформації центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову та мит�
ну політику, органи казначейського обслуго�
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вування в автоматичному режимі здійснюють
розподіл дотації [2]. З 1 січня 2018 р. розподіл
бюджетної дотації здійснюється у сумі не
більше, ніж 150 млн грн на одне господарство у
рік, з урахуванням пов'язаних з ним осіб. Дер�
жавна підтримка полягає в тому, що сільгосп�
виробникам, які будуть внесені до Реєстру
отримувачів бюджетної дотації, частину ПДВ,
сплаченого ними до бюджету, будуть поверта�
ти на поточний рахунок. Отже, отримувачами
бюджетної дотації можуть бути тільки сільгос�
ппідприємства�платники ПДВ, які мають вести
окремий облік ПДВ за видами діяльності і у
додатку щомісяця обчислювати питому вагу
вартості сільськогосподарських товарів, по�
ставлених протягом 12 попередніх послідовних
звітних періодів (місяців).

Необхідно зазначити, що така важлива для
розвитку АПК стаття, як дослідження, при�
кладні наукові та науково�технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими про�
грамами і державним замовленням у сфері роз�
витку агропромислового комплексу, підготов�
ка наукових кадрів, наукові розробки у сфері
стандартизації та сертифікації сільськогоспо�
дарської продукції, дослідження та експеримен�
тальні розробки у сфері агропромислового ком�
плексу включає менше 1% бюджету АПК [10].

Отже, у результаті проведеного досліджен�
ня агропромислового комплексу України, у
тому числі його бюджетного фінансування,
можемо виділити характерні проблеми і запро�
понувати шляхи їх вирішення:

1. Недостатнє фінансування проведення
науково�технічних робіт з інноваційної діяль�
ності в агропромисловому комплексі, для яко�
го на етапі розвитку ринкової економіки необ�
хідна модернізація виробництва. Головним ре�
гулятором і джерелом фінансування повинна
бути держава, оскільки вона виконує свої
функції для забезпечення ефективного розвит�
ку промисловості.

2. Недостатнє стимулювання інноваційної
діяльності. Україна має величезний потенціал
у сфері агропромислового комплексу: кліма�
тичні умови і родючість грунтів дають їй мож�
ливість назвати сільське господарство однією
із ключових видів діяльності, тому зацікавле�
ними в його інвестуванні має бути не тільки дер�
жава, а й самі відповідні галузеві підприємства.

Можна також виділити проблему повільно�
го темпу економічного зростання сільського
підприємництва, зокрема фермерських госпо�
дарств. Для України може стати результативним
такий інструмент фіскального стимулювання, як
інвестиційний податковий кредит. Він може бути

використаний для залучення підприємств
сільського господарства вступити на інтенсив�
ний шлях розвитку. Необхідне створення націо�
нальних програм, спрямованих на підтримку
малих підприємств сільського господарства, що
займаються інноваційною діяльністю. Так само
для України необхідно провести ряд реформ,
щоб привернути увагу венчурних інвесторів на
більш масштабні інноваційні проекти [11].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, державна фінансова підтримка АПК
має на меті забезпечення продовольчої безпе�
ки держави та конкурентоспроможності аграр�
ного виробництва та відіграє значну роль у ста�
лому розвитку сільського господарства. Ре�
зультати проведених досліджень свідчать про
важливість і доцільність державної фінансової
підтримки розвитку сільського господарства.
Державна підтримка розвитку базових галузей
аграрної економіки повинна здійснюватися з
метою сприяння забезпечення доступу аграр�
них товаровиробників до інвестиційних ре�
сурсів для формування продовольчої безпеки
країни в довгостроковій перспективі та підви�
щення життєвого рівня громадян. Для ефектив�
ного розвитку сільськогосподарського вироб�
ництва в Україні та підвищення його конкурен�
тоспроможності, передусім, необхідно впоряд�
кувати процес державного фінансування
сільського господарства, забезпечити його
значне зростання та ефективність використан�
ня, що відповідає як принципам ринкової еко�
номіки, так і підходам до державного стимулю�
вання сільськогосподарського виробництва в
інших країнах.

Державна фінансова підтримка галузі АПК
характеризується суперечливими тенденціями,
а її обсяги є недостатніми та не враховують
реалії розвитку галузі. Аграрний сектор Украї�
ни сьогодні отримує значно менше дотацій, ніж
у будь�якій іншій європейській країні. Крім
того, чинна система фінансування зазнає впли�
ву кризових явищ, які періодично виникають у
розвитку вітчизняної та світової економіки.

Зважаючи на складність проблем держав�
ної підтримки, зокрема хронічну недостатність
ресурсної бази, особливу увагу необхідно звер�
нути на рівень компетентності органів управл�
іння агропромислового сектора, якість адміні�
стративних послуг, розподіл дотацій між регі�
онами та повноцінність і цілеспрямованість ви�
користання наявних державних ресурсів.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ACCOUNTING FOR LEASE TRANSACTIONS

У статті конкретизовано економікоBправовий зміст оренди як об'єкт обліку. Розглянуто методологічні принциB
пи формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду. Уточнено сутність орендних операцій, досліджено
методичні основи обліку орендних операцій, розроблено рекомендації щодо удосконалення методики синтетичного
та аналітичного обліку необоротних активів в оренді, розрахунків, доходів та витрат з оренди. Визначено предмет
організації орендних операцій. Розкрито сутність фінансової та операційної оренди. Досліджено зміст термінів "риB
зики" та "вигоди" відповідно до нормативноBправових документів, що виникають при операційній та фінансовій оренді.
Таким чином, зроблено висновок, що в більшості випадків ці терміни співпадають, незалежно від виду оренди. Також
у статті було здійснено критичний аналіз базових положень обліку орендних операцій як за міжнародними, так і
національними стандартами обліку. Викладено алгоритм основних методологічних підходів до обліку орендних опеB
рацій відповідно до міжнародного стандарту. Досліджено ототожнення процесів реалізації власних необоротних
активів, щодо надання їх у фінансову оренду. Було зроблено висновок, що організація аналітичного обліку об'єктів
оренди має здійснюватися як за кожним об'єктом, так і за напрямами їх використання, адже це забезпечить точність
та достовірність інформації, необхідної для аналізу, контролю та управління. Тому отримані об'єкти основних заB
собів в оренду слід відображати на рахунках аналітичного обліку в орендаря та орендодавця. Деталізація рахунків,
які ми навели підвищить ефективність бухгалтерського обліку на підприємстві та дасть змогу визначити частку переB
даних в оренду основних засобів у загальній їх вартості. Тому було досліджено проблемні питання щодо оцінки оренB
дованого об'єкта на дату балансу, відображення об'єкта та витрат по орендній угоді в обліку орендаря та встановB
лення фактичної вартості орендованого активу за міжнародними та національними стандартами. Прийняття виклаB
дених пропозицій сприятиме забезпеченню якісних характеристик облікової інформації щодо окремого відображення
активів і зобов'язань, і як наслідок, підвищать ефективність прийняття управлінських рішень.

The article specifies the economic and legal content of the lease as an object of accounting. The methodological
principles of the formation of lease information in accounting are considered. The essence of the lease transactions has
been clarified, the methodological bases of the lease transaction accounting have been investigated, the recommendations
for the improvement of the synthetic and analytical accounting of fixed assets in the lease, calculations, income and
expenses from the lease have been developed. The subject of organization of lease operations is determined. The essence
of financial and operating lease is disclosed. The content of the terms "risks" and "benefits" in accordance with the legal
documents arising from operating and financial leases is investigated. Thus, it is concluded that in most cases these
terms are the same regardless of the type of lease. The article also made a critical analysis of the basic provisions of
accounting for lease transactions both by international and national accounting standards. The algorithm of the main
methodological approaches to the accounting of lease transactions in accordance with the international standard is
presented. Identification of the processes of realization of own nonBcurrent assets is considered. It was concluded that
the organization of the analytical accounting of rental objects should be carried out both for each object and the directions
of their use, since this will ensure the accuracy and reliability of the information needed for analysis, control and
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management. Therefore, the received property, plant and equipment for rent should be reflected in the analytical accounts
of the tenant and the lessor. The detailing of the accounts we have given will increase the efficiency of accounting at the
enterprise and will allow us to determine the share of the leased fixed assets in their total value. Therefore, the problematic
issues of assessing the leased asset at the balance sheet date, reflecting the leased asset and the cost of the leaseholder
account and determining the actual value of the leased asset by international and national standards were investigated.
Adopting the above proposals will help to ensure the quality of accounting information regarding the individual display
of assets and liabilities and, as a consequence, will increase the effectiveness of management decisions

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки,

ускладненому кризовими явищами, перед ба�
гатьма українськими підприємствами стоїть
проблема пошуку та залучення коштів для роз�
ширення виробництва, придбання сучасного
обладнання, впровадження новітніх техно�
логій. В ситуації, коли підприємствам складно
задовольнити потреби у доступних кредитних
ресурсах за допомогою банківської системи,
оренда є одним із найбільш доступних та ефек�
тивних засобів оновлення засобів виробницт�
ва. Недостатня дослідженість економічно�пра�
вового змісту орендних операцій, недоско�
налість чинного законодавства, Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку призвели
до існування значної кількості питань теоре�
тичного та методичного характеру, що потре�
бують подальшого опрацювання. Це обумов�
лює актуальність дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Методологічні основи обліку операцій
фінансової оренди на основі впровадження
міжнародного та вітчизняного досвіду до�
сліджено в працях О.В. Бондар, Ф.Ф. Бутинець,
Т.А. Бондар, О.М. Брадул, Л.М. Братчук,
О.В., Н.В. Головченко, С. Голова, Н. Ніколен�
ко, Топішко Т.І. та ін.

Віддаючи належне науковим напрацюван�
ням вітчизняних та зарубіжних вчених та ви�
соко оцінюючи їх внесок, варто зауважити, що
питання оцінки орендованого об'єкта на дату
балансу, встановлення фактичної вартості
орендованого активу, відображення об'єкта та
витрат по орендній угоді в обліку орендаря за
міжнародними та національними стандартами
залишаються дискусійними.

Ключові слова: оренда, фінансова оренда, операційна оренда, бухгалтерський облік, орен;
дар, орендодавець, майно, витрати, основні засоби, необоротні активи, дохід.

Key words: lease, financial lease, operating lease, accounting, tenant, landlord, property, expenses,
fixed assets, fixed assets, income.

Для об'єктивного дослідження методоло�
гічних підходів до побудови системи обліку
операцій оренди на підприємствах та визначен�
ня подальших напрямків його удосконалення
доцільно здійснити критичний аналіз базових
положень обліку операцій оренди як за міжна�
родними, так і національними стандартами об�
ліку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних

засад та чинної методики обліку орендних опе�
рацій, визначення напрямів їх удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для цілей бухгалтерського обліку щодо
здійснення операцій оренди затверджено спе�
ціальний міжнародний стандарт — МСБО 17
"Оренда", метою якого є визначення для орен�
дарів та орендодавців відповідних облікових
політик та розкриття інформації, що слід зас�
тосовувати в угодах про оренду [1]. Основні
методологічні підходи до обліку операцій
фінансової оренди в орендаря згідно з МСБО
17 "Оренда".

Однак, оскільки МСБО є синтезом стан�
дартів різних країн та покликаний розкривати
методологію обліку в міжнародних масштабах,
необхідно враховувати особливості ведення
обліку в Україні [2, с. 110].

Методологічні принципи формування в бух�
галтерському обліку інформації про оренду та
її розкриття у фінансовій звітності в Україні
викладені в П(С)БО 14 "Оренда". Методологічні
засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про оренду необоротних активів та
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її розкриття у фінансовій звітності визначає
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
14 "Оренда". У П(С)БО 14 оренду поділяють на
операційну та фінансову.

Фінансова оренда — оренда, що передбачає
передачу орендарю всіх ризиків та вигоди, по�
в'язаних з правом користування та володіння
активом. Оренда вважається фінансовою за на�
явності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орен�
дований актив після закінчення строку оренди;

2) орендар має можливість та намір прид�
бати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його
справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину
строку корисного використання (експлуатації)
об'єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних
платежів з початку строку оренди дорівнює або
перевищує справедливу вартість об'єкта орен�
ди;

5) орендований актив має особливий харак�
тер, що дає змогу лише орендареві використо�
вувати його без витрат на його модернізацію,
модифікацію, дообладнання;

6) орендар може подовжити оренду активу
за плату, значно нижчу за ринкову орендну
плату;

7) оренда може бути припинена орендарем,
який відшкодовує орендодавцю його втрати від
припинення оренди;

8) доходи або втрати від змін справедливої
вартості об'єкта оренди на кінець терміну орен�
ди належать орендарю.

Операційна оренда — це господарська опе�
рація фізичної чи юридичної особи, що перед�
бачає передачу орендарю права користування
основними фондами на строк, що не перевищує
строку їх повної амортизації, з обов'язковим
поверненням таких основних фондів їх власни�
ку після закінчення строку дії орендної угоди.
Як зазначено в ПСБО 14, "операційна оренда
— оренда інша, ніж фінансова" [3, с. 944]. Кри�
терії розподілу цих видів базуються на тому,
якою мірою ризики і винагороди, пов'язані з
правом власності на орендований актив, стосу�
ються орендодавця і орендаря. Згідно П(С)БО
14 "Оренда" [4] оренду слід поділяти на фінан�
сову та операційну відповідно до того, якою
мірою ризики та вигоди, пов'язані з правом
власності на орендований актив, стосуються
орендодавця та орендаря.

Оренда є господарським процесом, який
включає сукупність орендних операцій, що ви�
никають у зв'язку з наданням (прийняттям) у
тимчасову експлуатацію необоротних активів.

Оренда є організаційною формою діяльності,
виражає відносини власності, особливу систе�
му господарювання. Однак, як і будь�яке само�
стійне явище, як ринкова економічна категорія
вона має різні форми прояву, які можна уяви�
ти з різним ступенем конкретності [5, с. 146].
Орендними операціями є господарські операції
з надання або прийняття у тимчасову експлуа�
тацію об'єктів оренди, розрахунків між орен�
дарем та орендодавцем, повернення об'єкта
оренди наприкінці її терміну. Для визначення
особливостей організації і методики обліку
орендних операцій конкретизовано об'єкти
оренди відповідно до складу об'єктів бухгал�
терського обліку та вимог до орендованого
майна, що висуваються цивільним і господарсь�
ким законодавством — індивідуальна визна�
ченість, зберігання незмінної форми протягом
тривалого періоду, матеріальна та нематеріаль�
на форма об'єкту, виробничо�технічне призна�
чення. Так, у бухгалтерському обліку до
об'єктів оренди віднесено основні засоби, інші
необоротні матеріальні активи, нематеріальні
активи, незавершені капітальні інвестиції та
інвестиційну нерухомість. Предметом органі�
зації орендних операцій можуть бути речі, що
визначені індивідуальними ознаками, тобто
тільки їм властивими ознаками, що вирізняють
їх з�поміж інших однорідних речей, індивідуа�
лізуючи їх, і такі, що є неспоживними, тобто
такими, що призначені для неодноразового ви�
користання та зберігають свій первісний виг�
ляд протягом тривалого часу [6, с. 3]. Стосов�
но відображення отриманого в оренду об'єкта
на рахунках обліку у національних та міжна�
родних положеннях бухгалтерського обліку
зазначено, що операції та інші події відобра�
жаються в обліку і подаються відповідно до їх
сутності та фінансової реальності, а не просто
за юридичною формою.

Дослідження змісту термінів "ризики" та
"вигоди" відповідно до нормативно�правових
документів та зіставлення ризиків та вигоди, що
виникають при операційній та фінансовій
оренді дозволяє зробити висновок, що в біль�
шості випадків вони співпадають незалежно від
виду оренди. У випадку фінансової оренди
сутність та фінансова реальність такі, що орен�
дар отримує економічні вигоди та ризики від
володіння та використання орендованого акти�
ву протягом більшої частини строку його еко�
номічної експлуатації в обмін на зобов'язання
сплатити за це право конкретну суму (на по�
чатку оренди приблизно дорівнює справедливій
вартості активу) та пов'язані з ним фінансові
витрати [1].
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Одним із основних завдань бухгалтерсько�
го обліку фінансової оренди є класифікація та
розподіл фінансових витрат орендарем. Роз�
в'язання цього завдання залежить від складу
мінімальних орендних платежів, які потребу�
ють спеціальних розрахунків у порядку, вста�
новленому П(С)БО 14 "Оренда". Вони склада�
ються з вартості об'єкта оренди та фінансових
витрат, що визначаються як різниця між сумою
мінімальних орендних платежів і вартістю
об'єкта фінансової оренди. Розподіл фінансо�
вих витрат між звітними періодами протягом
терміну оренди здійснюється із застосуванням
орендної ставки відсотка на залишок зобов'я�
зань на початок звітного періоду. Так, орендар
розмежовує вартість об'єкта оренди і розмір
фінансових витрат у складі орендної плати. У
бухгалтерському обліку орендар відображає
фінансові витрати по дебету субрахунку 952
"Інші фінансові витрати" та кредиту субрахун�
ку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотка�
ми". На субрахунку 684 обліковується нараху�
вання відсотків не тільки за використання май�
на, отриманого в оренду, а й використання
коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих
у кредит, та інші операції.

На думку Н.В. Головченко, для обліку зо�
бов'язань фінансових витрат необхідно перед�
бачити окремий аналітичний рахунок "Розра�
хунки з фінансової оренди" [7, с. 299]. Саме він
забезпечить деталізацію інформації про зобо�
в'язання з оренди, відображеної за узагальне�
ним субрахунком 684. Отримане в операційну
оренду майно орендар обліковує на позабалан�
совому рахунку 01 "Орендовані необоротні
активи" за інвентарними номерами орендодав�
ця та вартістю, зазначеною в договорі. Оскіль�
ки право власності на майно не переходить до
орендаря, то відповідно він не здійснює і капі�
тальних вкладень. Його облік обмежується
відображенням розрахунків з орендної плати.

Орендодавець при передачі об'єкта оренди у
фінансову оренду списує його з балансу й отри�
мує дохід від здійснення такого виду інвесту�
вання капіталу. Так, орендодавець, прийнявши
рішення про передачу майна в оренду, згідно з
П(С)БО 27 "Необоротні активи, призначені для
продажу, та діяльність, що припиняється" пе�
реводить його зі складу необоротних активів у
запаси, а саме на субрахунок 286 "Необоротні
активи, утримувані для продажу". Передача
майна в оренду відображається по кредиту суб�
рахунку 286 і дебету субрахунку 943 "Со�
бівартість реалізованих виробничих запасів".
На суму довгострокової дебіторської заборго�
ваності з фінансової оренди визнається опера�
ційний дохід, що відображується за кредитом
субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших обо�
ротних активів". Чинною Інструкцією із засто�
сування Плану рахунків описана методика за�
стосовується для обліку операцій продажу нео�
боротних активів [8].

Сутність орендних операцій полягає в тому,
що вони дозволяють одержати додаткові
об'єми збуту продукції в умовах жорстокої
конкурентної боротьби на світових ринках;
дають можливість орендатору застерегти себе
від швидкого морального старіння обладнання
(це особливо важливо для малих і середніх
підприємств); дозволяють орендаторам одер�
жати сучасне обладнання, не роблячи попе�
редніх великих затрат [9, с. 96].

Проведене дослідження показало необ�
грунтованість ототожнення процесів реалізації
власних необоротних активів та надання їх в
фінансову оренду. Спільними ознаками у вка�
заних операціях є лише момент вибуття цих
засобів із балансу підприємства. У разі реалі�
зації необоротного активу змінюється власник,
а у разі фінансової оренди — його відчуження
не відбувається. Повернення об'єкта фінансо�
вої оренди орендодавцю відображається в бух�

Назва рахунку Назва субрахунку 
(аналітичного рахунку) 

011 «Земельні ділянки, отримані в 
операційну оренду» 
012 «Капітальні витрати на поліпшення 
орендованих земель» 
013 «Будинки та споруди, отримані в 
операційну оренду» 
014 «Машини та обладнання, отримані 
в операційну оренду» 
015 «Транспортні засоби, отримані в 
операційну оренду» 

 
01 
«Орендовані 
необоротні 
активи» 

016 «Інструменти, прилади та інвентар, 
отримані в операційну оренду» 

Таблиця 1. Перелік аналітичних рахунків обліку орендованих об'єктів основних засобів в
орендаря
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галтерському обліку як зворотній продаж за
звичайною ціною не нижче первісної вартості,
зменшеної на суму амортизаційних відраху�
вань.

Вважаємо необгрунтованим, що орендода�
вець, який є власником майна, здійснюючи
оренду майна, за бухгалтерськими даними про�
дає його, а при поверненні — знову придбає в
орендаря. Це викликає викривлення і в оподат�
куванні операцій оренди. Дослідження чинної
методики обліку орендних операцій показало,
що повне запозичення із зарубіжної практики
методологічних основ обліку орендних опе�
рацій, які викладені у П(С)БО 14 "Оренда", при�
звело до стану, коли більшість операцій щодо
дисконтування, розрахунку чистих інвестицій
в оренду, негарантованої ліквідаційної вартості
у вітчизняній практиці не застосовуються.
Відірваність норм П(С)БО 14 від реального еко�
номічного стану України обумовлює потребу
удосконалення методики обліку орендних опе�
рацій. Проведене дослідження показало до�
цільність поширення методичних засад обліку
орендованих об'єктів лише на позабалансових
рахунках на всі види оренди, що визначає особ�
ливість реалізації принципу превалювання еко�
номічної сутності над юридичною формою.
Враховуючи, що на сьогодні оренда є особли�
вим та розповсюдженим видом господарської
діяльності. Необхідно зауважити про зумовле�
ну некоректність в організації обліку на
підприємствах�орендарів. Інструкція № 291 не
враховує того, що в оренду можуть бути здані
різні не споживані речі, та не передбачає веден�
ня спеціальних позабалансових рахунків, суб�
рахунків для зазначеного майна.

 На наш погляд, організація аналітичного
обліку об'єктів оренди має здійснюватися як з
а кожним об'єктом, так і за напрямками їх ви�
користання, це забезпечить точність та дос�
товірність інформації, необхідної для аналізу,
контролю та управління.

Тому з метою підвищення оперативності й
достовірності облікових даних орендарю до�
цільно відображати отримані об'єкти основних
засобів в оренду на рахунках аналітичного об�
ліку, запропонованих у таблиці 1.

Отже, у бухгалтерському обліку орендаря
при отриманні нерухомості в оренду знаходять
своє відображення на рахунках бухгалтерсько�
го обліку такі об'єкти: власне об'єкт оренди,
орендні платежі, витрати на утримання, експлу�
атацію та ремонт об'єкта оренди. Зобов'язання
орендаря полягають не лише в його поточних зо�
бов'язаннях. Орендар несе повну матеріальну
відповідальність перед орендодавцем за орендо�
ване майно і при заподіянні шкоди зобов'язаний
буде відшкодувати його вартість. Щодо орендо�
давця, то переданий в оренду об'єкт, відповідно
до "Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо�
в'язань і господарських операцій", продовжує
відображатись на балансовому рахунку бухгал�
терського обліку 10 "Основні засоби". З огляду
на те, що рахунок 10 "Основні засоби" призна�
чений для обліку й узагальнення інформації про
наявність та рух власних або отриманих на умо�
вах фінансової оренди об'єктів, на нашу думку,
доцільно для об'єктів, переданих в операційну
оренду, передбачати окремі субрахунки треть�
ого порядку, а у звітній формі № 1 "Баланс" —
відповідну статтю. Реалізація такого підходу на
практиці не потребує внесення змін до Плану ра�
хунків бухгалтерського обліку, оскільки
підприємства можуть у додатку до облікової
політики скласти робочий план рахунків, допов�
нивши рахунок 10 "Основні засоби" новими суб�
рахунками (рахунками другого, третього поряд�
ку) із збереженням кодів субрахунків Плану ра�
хунків, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (табл. 2).

На нашу думку, така деталізація рахунка 10
"Основні засоби" підвищить ефективність бух�
галтерського обліку на підприємстві та дасть

Назва 
рахунка Код субрахунку Назва субрахунку (аналітичного рахунка) 

101 «Земельні ділянки» 1011 «Земельні ділянки, передані в 
операційну оренду» 

102 «Капітальні витрати на 
поліпшення земель» 

1021 «Капітальні витрати на поліпшення 
орендованих земель» 

103 «Будинки та споруди» 1031 «Будинки та споруди передані в 
операційну оренду» 

104 «Машини та обладнання» 1041 «Машини та обладнання в 
операційній оренді» 

105 «Транспортні засоби» 1051 «Транспортні засоби в операційній 
оренді» 

 
 
 
 
 
10 «Основні 
засоби» 

106 «Інструменти, прилади та 
інвентар» 

1061 «Інструменти, прилади та інвентар 
переданий в операційну оренду» 

Таблиця 2. Перелік аналітичних рахунків обліку орендованих об'єктів основних засобів
у орендодавця



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2019

97

змогу визначити частку переданих в оренду
основних засобів у загальній їх вартості.

ВИСНОВКИ
За результатами аналізу теоретичних кон�

цепцій власності як основи до побудови бухгал�
терського обліку орендних операцій, порівнян�
ня міжнародного та українського досвіду з об�
ліку досліджених операцій розроблено методичні
засади обліково�правового відображення орен�
дних операцій за формами їх прояву, що дозво�
ляє забезпечити дотримання принципу превалю�
вання економічної сутності над юридичною фор�
мою з одночасним відображенням в балансі лише
майна, яке знаходиться у власності підприємства.
Прийняття викладених пропозицій теоретично�
го і методичного характеру сприятиме забезпе�
ченню якісних характеристик облікової інфор�
мації щодо окремого відображення активів і зо�
бов'язань з різним застосуванням в діяльності
підприємства і, як наслідок, підвищенню ефектив�
ності прийняття управлінських рішень.
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SOME ASPECTS OF METHODS OF ACCOUNTING OF THE FIXED ASSETS OF ENTERPRISE

У статті досліджено методичні засади формування обліковоBаналітичного забезпечення оцінки обліку основних
засобів підприємства для прийняття стратегічних управлінських рішень та розкрито основні аспекти цього процесу.
Розглянуто значення та сутність методики обліку основних засобів, формування та обгрунтування інформаційноB
комунікаційних зв'язків між системами бухгалтерського обліку. Проаналізовано методи оцінки основних засобів
підприємства для різноманітних потреб користувачів у системі управління.

Досліджено порядок оцінки основних засобів за первинною та справедливою вартостями. Визначено особлиB
вості обліку використання довгострокових активів, які утримуються з метою продажу.

Доведено, що формування обліковоBаналітичного забезпечення обліку та оцінки основних засобів підприємства
залежить від його інформаційного забезпечення, головними завданнями якого є своєчасне надання управлінській
ланці необхідної інформації.

The article explores the methodological principles of forming accounting and analytical support for accounting of
fixed assets of the enterprise for making strategic management decisions and reveals the basic concepts of this process.
The importance and essence of the method of accounting for fixed assets, formation and justification of information and
communication links between accounting systems are considered. The methods of estimation of the fixed assets of the
enterprise for various needs of users in the management system are analyzed.

The order of estimation of the fixed assets on a primary and market cost are investigated. The features of accounting
for the use of longBterm assets held for sale are identified.

It is proved that the formation of accounting and analytical support for accounting and evaluation of fixed assets of
enterprise depends on its information support, the main task of which is to provide the management link with the necessary
information in a timely manner.

Methodology of accounting of the fixed assets and feature of forming of registration politics is considered on materials
of LLC "Agroset". The basic constituents of elements of registration politics of the investigated enterprise are certain,
position over is brought in relation to the fixed assets.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основні засоби є важливою і невід'ємною

складовою фінансово�господарської діяль�
ності будь�якого підприємства, вони відіграють
важливу роль в економічних процесах, саме че�
рез це методика їх обліку відіграє значну роль
у відображенні основних засобів у синтетично�
му і аналітичному обліку та зрештою у звіт�
ності. Вoни є основним критерієм оцінки ефек�
тивності виробничо�господарської діяльності
кожного підприємства, тому необхідно спря�
мувати увагу на методиці обліку та формуванні
обліково�аналітичного забезпечення управ�
ління основними засобами підприємства для
прийняття зважених управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, присвячені значенню та сутності
методики обліку, формуванню обліково�анал�
ітичного забезпечення, обгрунтування інфор�
маційно�комунікаційних зв'язків між система�
ми бухгалтерського обліку та економічного
аналізу основних засобів досліджували багато
зарубіжних та вітчизняних науковців, а саме:
Т.А. Бутинець [1], Н.Н. Бондар [2], В.І. Ганін,
Є.В. Мних, Г.В. Савицька [3], В.В. Сопка тощо.

Науковий та практичний інтерес до цих про�
блем зумовлений потребою формування ефек�
тивної системи обліково�аналітичного забезпе�
чення обліку та оцінки основних засобів у ме�
жах його виокремлених технологічних складо�
вих для поліпшення використання об'єктів
основних засобів, оперативного прийняття
управлінських рішень. Тому формування мето�
дики обліку основних засобів потребує подаль�
шого дослідження.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ

ПРИСВЯЧЕНО СТАТТЮ
У системі обліково�аналітичного забезпе�

чення управління основними засобами під�

The walkthrough of estimation of the modern methodical providing of accounting of process of exploitation of the
fixed assets and ground of possible directions is done in relation to the removal of problem aspects of methodology.

Investigational, that theoretical and practical principles of methodology of accounting of the fixed assets must be
perfected in direction of expansion of her administrative possibilities, maximally suitable to the practical necessities of
performers of entrepreneurial activities, that arise up in the process of acceptance of administrative decisions in relation
to motion of the fixed assets and efficiency of their use.

It is proven that forming of the registrationBanalytical providing of accounting and estimation of the fixed assets of
enterprise depends on his dataware the main tasks of that is a timely grant to the administrative link of necessary
information.

Ключові слова: основні засоби, методика, оптимізація, управлінські рішення, підприєм;
ство.

Key words: fixed assets, method, optimization, management decisions, enterprise.

приємства формуються певні види фінансо�
вої та нефінансової інформації, які є основ�
ними джерелами даних, що використовують�
ся під час прийняття управлінських рішень
тактичного та стратегічного характеру.
Особлива увага приділялася питанням вив�
чення впливу організації та методики основ
формування обліково�аналітичного забезпе�
чення процесу експлуатації основних засобів
підприємств.

Для вирішення конкретних завдань уп�
равління основними засобами підприємства
застосовується низка спеціальних методів,
що дозволяють отримати кількісну оцінку
належного обліково�аналітичного забезпе�
чення. Недостатній рівень достовірності та
своєчасності інформації, належної аналі�
тичної обробки даних про факти здійснення
окремих операцій щодо переміщення, безпо�
середнього використання, технічного обслу�
говування, відновлення (ремонту) та пол�
іпшення експлуатації основних засобів пе�
решкоджає прийняттю обгрунтованих уп�
равлінських рішень для забезпечення конку�
рентоспроможності підприємств. Тому з
метою формування адекватних інформацій�
них потоків нагальною є розробка рекомен�
дацій щодо удосконалення організаційних і
методичних положень обліково�аналітично�
го забезпечення процесу експлуатації ос�
новних засобів підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою дослідження є вивчення

теоретичних засад та розробка практичних
рекомендацій, спрямованих на вдосконален�
ня обліково�аналітичного забезпечення про�
цесу експлуатації основних засобів, здійсни�
ти критичну оцінку чинної методики обліку
основних засобів підприємства, розробити
практичні рекомендації з її  поліпшення
відповідно до потреб користувачів у системі
управління.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останнім часом інтерес вітчизняних

вчених до методики обліку основних за�
собів та ефективності її використання по�
жвавився. Організація обліку основних
засобів повинна бути цілісною, єдиною
системою взаємопов'язаних, взаємоуз�
годжених способів і методів обліку, які
охоплюють весь комплекс облікових про�
цедур з виявлення, вимірювання, реєст�
рації, накопичення, узагальнення, збері�
гання та передачі інформації, тому основ�
ними шляхами її удосконалення можуть
бути:

— вибір оптимальної за складом та
обсягом облікової інформації, яка забез�
печить реалізацію завдань, поставлених
перед обліком основних засобів;

— розробка та запровадження раціональ�
них схем документообігу, що дозволять із най�
меншими затратами трудових, матеріальних та
фінансових ресурсів забезпечити своєчасне ви�
конання поставлених завдань;

— розробка та запровадження раціональ�
ної методики облікових завдань, що забезпе�
чить злагоджене функціонування облікового
механізму тощо.

Обліково�аналітичне забезпечення слід
розглядати як інструмент для підвищення
ефективності управління підприємством. Осно�
вою обліково�аналітичної системи є взаємопо�
в'язані та взаємозалежні базові елементи: бух�
галтерський облік, аналіз, аудит, які поділяють�
ся на структурні складові, що і генерують
інформацію залежно від поставлених завдань.

Система обліково�аналітичного забезпе�
чення відіграє ключову роль у функціонуванні
системи управління, забезпечуючи взаємодію
різних рівнів управління, структурних підроз�
ділів, реагуючи на зовнішні та внутрішні зміни.
Згідно з визначенням М.А. Вахрушиної, обліко�
во�аналітична система управління — це систе�
ма збору, обробки та передачі фінансової та не�
фінансової інформації, необхідна управлінсь�
кому персоналу для контролю за виробничо�
економічною діяльністю та її планування, ви�
мірювання та оцінювання отриманих результатів
[4, с. 27]. Г.В. Савицька вважає, що обліково�
аналітична система управління підприємством
представлена сукупністю інформаційного (пла�
нові, облікові та позаоблікові джерела) та ме�
тодичного забезпечення (методи і методики
обліку, аналізу) діяльності підприємства [2,
с. 55]. Обліково�аналітичне забезпечення — це
інтегрована система, що включає бухгалтерсь�
кий облік (фінансовий, управлінський, страте�

гічний), аналіз (фінансовий, управлінський,
стратегічний, аудит) діяльності підприємства в
розрізі бізнес�процесів і центрів відповідаль�
ності з метою прийняття управлінських рішень
щодо вдосконалення виробництва, зниження
витрат і підвищення ефективності використан�
ня ресурсів (зокрема, основних засобів) для
забезпечення довгострокового функціонуван�
ня та розвитку підприємства.

Одним з найскладніших об'єктів обліку в
методичному аспекті є основні засоби, особли�
во це стосується підприємств, які відрізняють�
ся специфічними особливостями функціону�
вання. Методику обліку основних засобів роз�
глянемо на практичних матеріалах ТОВ "Агро�
сет".

У наказі про облікову політику досліджу�
ваного підприємства наведені основні поло�
ження щодо основних засобів (рис. 1).

Важливим методичним аспектом обліку
основних засобів є їх оцінка. Майбутня оцінка
має значення для розробки прогнозних розра�
хунків, визначення можливого прибутку та
ефективності підприємства. Фінансовий облік
основних засобів — це, у певному розумінні,
безперервний процес їх оцінки. Оцінка є одним
із важливих елементів методу бухгалтерсько�
го обліку. Її використовують як інструмент об�
міну та облікового відображення актів купівлі�
продажу в умовах товарно�грошових відносин.
Як специфічна форма ціни оцінка потрібна для
визначення загальної величини вартості мате�
ріальних активів, їх складу, структури, величи�
ни амортизаційних відрахувань та ефектив�
ності використання. В загальному визначенні —
це спосіб вираження певним вимірником наяв�
ності та руху основних засобів.

Оцінка основних засобів може здійснюва�
тися такими методами: первинна вартість, змен�

  

Класифікація основних 
засобів за групами 

Порядок обліку витрат 
з утримання основних 
засобів та їх ремонту 

Метод та порядок 
нарахування амортизації 

основних засобів 
Межу істотності 

Строки корисного 
використання основних 

засобів 

Порядок оцінки основних 
засобів та визначення 
ліквідаційної вартості 

В наказі про облікову політику 
необхідно передбачити 

Рис. 1. Основні положення з обліку основних
засобів, відображені в наказі про облікову політику

підприємства "Агросет"

Джерело: розроблено авторами за [5].
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шена на суму нарахованої амортизації чи спра�
ведлива вартість. Первинною вартістю основ�
них засобів за П(С)БО 7 є вартість, за якою
об'єкти зараховуються на баланс підприємств,
тобто історична (фактична) собівартість нео�
боротних активів у сумі коштів або справедли�
вої вартості інших активів, сплачених (переда�
них), витрачених для придбання (створення)
необоротних активів [6]. Переваги обліку ос�
новних засобів за їх первісною вартістю на мо�
мент придбання не викликають сумнівів. Про�
те методи оцінки за первісною вартістю по�
вністю унеможливлюють вплив інфляції та
інших ринкових змін на ціну. З часом первісна
вартість об'єктів під впливом інфляції та інших
зовнішніх факторів значно відрізняється від
первинної вартості аналогічних об'єктів, тому
для усунення цього відхилення, необоротні ак�
тиви підлягають переоцінці, в результаті якої
отримують їх відновлену вартість.

Згідно із Законом України "Про бухгал�
терський облік та фінансову звітність в Ук�
раїні" пріоритетною при оцінці активів
підприємства вважається первісна вартість,
проте не виключається можливість викорис�
тання інших методів оцінки [7]. Так, відповід�
но до П(С)БО 7 "Основні засоби" підприємства
можуть оцінювати об'єкт основних засобів
також і з використанням методу справедливої
вартості.

Відповідно до П(С)БО 19 "Об'єднання
підприємств" справедлива вартість — це сума,
за якою може здійснюватися обмін активу або
оплата зобов'язання в результаті операцій між
обізнаними, зацікавленими та незалежним сто�
ронами [6]. Справедлива оцінка — це ринкова
вартість предмета, що існує на момент складан�
ня балансу. У багатьох літературних джерелах
термін "справедлива вартість" ототожнюється
з терміном "ринкова вартість". Проте це при�
пущення вважаємо дещо помилковим, оскіль�
ки у П(С)БО 19 йдеться про те, що в якості спра�
ведливої вартості може виступати ринкова
вартість, відновлювальна вартість за вираху�
ванням зносу, поточна ринкова вартість.
Оскільки проблема визначення справедливої
ринкової вартості є досить складним розрахун�
ково�аналітичним завданням, підприємство
може залучати незалежного оцінювача, який
має відповідну підготовку, досвід і сертифіка�
ційний документ на право проведення оціноч�
них робіт. Оцінювач визначає справедливу
вартість основного засобу на підставі розроб�
лених методик та видає підтверджуючий доку�
мент — висновок про вартість об'єкта оцінки.
Вартість об'єктів, визначена незалежним оці�

нювачем, має бути закріплена в обліковій полі�
тиці, документально та в аналітичному обліку.

За діючою в Україні методикою облік ви�
трат, що формують первісну вартість придба�
них або створених об'єктів основних засобів,
здійснюється на активному синтетичному ра�
хунку 15 "Капітальні інвестиції".

Важливим етапом удосконалення методики
обліку основних засобів є максимальна гармо�
нізація П(С)БО 7 з М(С)БО 16 "Основні засо�
би", зокрема:

— варто запровадити способи можливого
визначення справедливої вартості об'єкта
основних засобів, яка повинна бути докумен�
тально засвідчена;

— під час операцій обміну варто оцінювати
об'єкт основних засобів за справедливою вар�
тістю, а не виходити з їх поділу на подібні чи
неподібні об'єкти, що є досить абстрактним
положенням.

На нашу думку, у П(С)БО 7 доцільно дати
посилання на П(С)БО 28 "Зменшення корисності
активів" щодо встановлення порядку зменшен�
ня корисності активів. Теоретичні і практичні
засади методики обліку основних засобів необ�
хідно удосконалювати у напрямі розширення її
управлінських можливостей, максимально при�
стосовуючи до практичних потреб суб'єктів
підприємницької діяльності, що виникають у
процесі прийняття управлінських рішень щодо
руху основних засобів та ефективності їх вико�
ристання. У П(С)БО 7 наявні істотні розбіжності
із міжнародними стандартами, тому запропоно�
вані шляхи удосконалення нормативної бази
бухгалтерського обліку основних засобів доз�
волять гармонізувати вітчизняний облік з
міжнародними стандартами, оскільки вони вис�
тупають на даний момент ефективним інстру�
ментом підвищення прозорості і зрозумілості
інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів
господарювання, створює достовірну базу для
оцінки активів і зобов'язань.

Методика відображення в бухгалтерському
обліку вибуття об'єктів основних засобів грун�
тується на нормах П(С)БО 7. Так, об'єкт основ�
них засобів вилучається зі складу активів (спи�
сується з балансу) в разі його вибуття шляхом:
продажу; ліквідації через невідповідність виз�
нання активом; безоплатної передачі іншим
підприємствам (організаціям); списання у ви�
падку виявлення нестачі. Законодавством пе�
редбачено, що коли об'єкт основних засобів
вибуває у результаті продажу, його вилучають
зі складу активів підприємства.

Облік довгострокових активів, що утриму�
ються для продажу, регулюється П(С)БО 27
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"Необоротні активи, ут�
римувані для продажу,
та припинена діяль�
ність", де визначено ме�
тодологічні засади фор�
мування в бухгалтерсь�
кому обліку інформації
про необоротні активи,
утримувані для прода�
жу, та групи активів, що
належать до вибуття в
результаті операцій про�
дажу, а також про при�
пинену діяльність і шля�
хи розкриття цієї інфор�
мації у фінансовій звіт�
ності.

Аналогом цього стандарту на міжнародній
арені є МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані
для продажу та припинена діяльність" (IFRS 5
"Non�current Assets Held for Sale and Discon�
tinued Operations"). У стандарті вказано, як об�
ліковувати і за якими статтями звіту відобра�
жати ці активи, якщо виник намір їх продати
протягом певного терміну, тобто доти, поки
продовжується визнання довгострокових ак�
тивів, аж до їхнього списання в результаті про�
дажу на сторону. Варто зазначити, що МСФЗ 5
було розглянуто і прийнято в рамках проекту
зменшення відмінностей між МСФЗ і загаль�
ноприйнятими стандартами бухгалтерського
обліку США, де практика ведення обліку не пе�
редбачає застосування інструктивного Плану
рахунків.

Методичні аспекти обліку процесу експлу�
атації основних засобів залишаються проблем�
ним теоретичним і практичним питанням. Тому
важливим є здійснення критичної оцінки сучас�
ного методичного забезпечення обліку проце�
су експлуатації основних засобів і обгрунту�
вання можливих напрямів щодо усунення про�
блемних методичних аспектів.

Для узагальнюючої оцінки стану основних
засобів ТОВ "Агросет" проаналізовано зміни
наявності основних засобів за даними річної
звітності (баланс за 2018 р.) (табл. 1).

Наочно структуру основних засобів дос�
лідженого підприємства наведено на рисун�
ку 2.

Результати аналізу свідчать, що загальне зро�
стання основних засобів відбулося на 6538 тис.
грн за рахунок приросту основних промисло�
во�виробничих засобів. Загалом основні засо�
би зросли на 0,49 %. Основні промислово�ви�
робничі засоби зросли на 4430 тис. грн, або на
0,34 %. Це привело до змін в їх структурі. Зро�

стання структури основних виробничих засобів
визначає виробничу потужність підприємства.

На обсяг, структуру та динаміку основних
виробничих засобів на ТОВ "Агросет" вплива�
ють такі фактори: характер та особливості про�
цесу виробництва (безперервний); тип вироб�
ництва (масове, серійне); технологія і рівень
спеціалізації; методи організації виробництва.

З метою забезпечення ефективного управ�
ління основними засобами підприємства, тре�
ба виділити їхню структуру за класифікаційни�
ми ознаками.

Для ТОВ "Агросет" можна запропонувати
наступні шляхи поліпшення використання ос�
новних засобів:

— здійснення контролю та моніторинг за
ефективністю використання основних засобів
підприємства;

— оновлення виробничої потужності
підприємства за рахунок введення сучасного
обладнання;

— збільшення власного оборотного капіта�
лу за рахунок зменшення вкладення ресурсів,
пов'язаних з ремонтом необоротних активів;
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Рис. 2. Структура основних засобів
підприємства ТОВ "Агросет"

Таблиця 1. Аналіз зміни наявності основних засобів та їх динаміки,
тис. грн

Джерело: розраховано авторами на підставі звітності.

Надійшло у 2018 
році Вибуло у 2018 році 

Вид основних 
засобів 

Наявність 
на 

початок 
2018 року Разом Введено 

нових Разом Лікві-
довано 

Пере-
дано 
іншим 
особам 

Наявність 
на кінець 
2018 року 

Разом за  
первинною 
вартістю, тис. грн 

1327454 185221 160852 178683 115220 63463 1333992 

Промислово-
виробничі 
основні засоби 

1294977 175000 155000 170570 109220 61350 1299407 

Непромислово-
виробничі 
основні засоби 

32477 10221 5852 8113 6000 2113 34585 
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— впровадження заходів щодо зниження
енергоємності обладнання;

— використання виробничих площ підприє�
мства, що дозволить застосовувати виробничі
потужності на максимум;

— збалансування виробництво продукції
певного асортименту і якості для оцінки забез�
печення підприємства основними засобами.

Водночас підприємства змушені здійснюва�
ти податкові розрахунки за операціями з ос�
новними засобами відповідно до вимог Подат�
кового кодексу України. Необхідно звернути
увагу на той факт, що у фінансовому й у по�
датковому обліках принципово різні цілі, а
відповідно й підходи до формування інфор�
мації, що вимагає відокремленого їх ведення.

Методичні аспекти обліку процесу експ�
луатації основних засобів підприємств залиша�
ються проблемним теоретичним і практичним
питанням. Тому важливим є здійснення критич�
ної оцінки сучасного методичного забезпечен�
ня обліку цієї ділянки і обгрунтування можли�
вих напрямів щодо усунення проблемних пи�
тань. Зауважимо, що витрати, які виникають у
процесі експлуатації основних засобів, можна
виокремити в межах певних статей, пов'язаних
з: нетривалим зберіганням і переміщенням, тех�
нічним обслуговуванням, відновленням (ремон�
том), поліпшенням (модернізацією) об'єктів.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ З
ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведене дослідження щодо методики
обліку основних засобів дає змогу зробити вис�
новок, що існують проблемні питання у частині
теоретико�методологічного та практичного
застосування окремих облікових процедур.

Досліджено порядок оцінки основних за�
собів за первісною та справедливою вартістю.
Зокрема у разі застосування оцінки за первин�
ною вартістю не враховано вплив інфляції та
інших ринкових змін Аналіз використання
справедливої вартості в сучасному обліку
свідчить, що сфера її застосування обмежена,
а спосіб оцінки справедливої вартості залежить
від виду основного засобу і можливості виміру
його вартості. Якщо ринкова оцінка неможли�
ва, справедлива вартість приймається рівною
дисконтованому доходу від використання цьо�
го активу протягом терміну його служби.

Отже, усунення проблемних ділянок, шляхом
удосконалення методики реєстрації та групуван�
ня інформації на окремих рахунках, сприятиме,
з одного боку, формуванню необхідної обліко�
во�аналітичної інформації про процес експлуа�
тації об'єктів основних засобів, а з іншого — по�

легшить роботу бухгалтера через можливість
відбору інформації із аналітичних рахунків.
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MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY OF AIC ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність поняття "економічна безпека" з точки зору трактування науковців. Проаналізовано
системність механізму управління економічною безпекою підприємств АПК. Досліджено підходи науковців до виB
значення сутності та подано узагальнене поняття економічної безпеки підприємства. Принципи та функції управлінB
ня, етапи реалізації загальної схеми механізму.

Актуальність теми дослідження зумовлено необхідністю комплексного підходу до здійснення забезпечення екоB
номічної безпеки, що дозволить розробити її адекватну систему, визначити та врахувати вплив дестабілізуючих чинB
ників внутрішнього і зовнішнього середовищ, використати можливості, які створюються цими середовищами, для
досягнення інтересів суб'єкта господарювання.

Наголошується, що створення надійної системи економічної безпеки забезпечує стабільний розвиток та функціонування
підприємства аграрноBпромислового комплексу і створює умови для реалізації його економічного потенціалу. У сучасних
умовах проблема економічної безпеки є актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах різних зовнішніх і внутрішніх
ризиків, а конкурентне економічне середовище приховує численні загрози. Ця обставина вимагає від суб'єктів управління
підприємством побудови комплексної системи, спрямованої на підвищення рівня економічної безпеки.

Запропоновані та обгрунтовані у роботі механізми управління економічною безпекою підприємства можуть бути
використані на практиці вітчизняними підприємствами в аграрному секторі.

Поняття економічної безпеки підприємства включає в себе фінансову, інтелектуальну, кадрову, технологічну,
правову, екологічну, інформаційну та силову складові. До них також слід додати ринкову, а також інтерфейсну
складову, що характеризує надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства. Забезпечення еконоB
мічної безпеки передбачає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз за кожною з функціональних складових і розB
робку на їх основі системи протидіють і попереджувальних заходів.

У сучасних умовах проблема економічної безпеки є актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах різних
зовнішніх і внутрішніх ризиків, а конкурентне економічне середовище приховує численні загрози. Ця обставина виB
магає від суб'єктів управління підприємством побудови комплексної системи, спрямованої на підвищення рівня екоB
номічної безпеки.

The article deals with the essence of the concept of "economic security" in terms of the interpretation of scientists.
The systematic mechanism of the economic security management of agricultural enterprises is analyzed. The approaches
of scientists to the definition of the essence are investigated and the general concept of economic security of the enterprise
is presented. Principles and functions of management, stages of implementation of the general scheme of the mechanism.

The relevance of the research topic is due to the need for a comprehensive approach to the implementation of economic
security, which will develop its adequate system, identify and take into account the impact of destabilizing factors of the
internal and external environment, use the opportunities created by these environments to achieve the interests of the entity.

It is emphasized that the creation of a reliable economic security system ensures the stable development and
functioning of the enterprise of the agroBindustrial complex and creates the conditions for realizing its economic potential.
In today's environment, the problem of economic security is urgent, as businesses operate under various external and
internal risks, and the competitive economic environment hides numerous threats. This circumstance requires the entities
managing the enterprise to build a comprehensive system aimed at improving the level of economic security.

Proposed and substantiated in the work mechanisms of economic security management of enterprises can be used in
practice by domestic enterprises in the agricultural sector.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна безпека є універсальною катего�

рією, яка відображає захищеність суб'єктів еко�
номічних відносин на всіх рівнях, починаючи з
держави і закінчуючи кожним її громадянином,
оскільки проявляється через захищеність діяль�
ності від негативних впливів зовнішнього та внут�
рішнього середовища, а також спроможність
швидко усунути різноманітні загрози або присто�
совуватися до існуючих умов, що позначаються
негативно на його діяльності. Сучасні умови в
діяльності підприємств АПК висувають нові ви�
моги організації діяльності систем їх безпеки.
Механізм управління проявляється за допомогою
управлінських відносин, шляхом використання
відповідних методів, на основі принципів управл�
іння.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам економічної безпеки підприємств
та їх вирішенню присвячено праці таких вчених�
економістів: Т. Клебанова, В. Лук'янова, В. Геєць,
Я. Жаліло, В. Ляшенко, В. Забродський, Г. Клей�
нер, М. Кизим, В. Крутов, М. Результати цих
досліджень створюють певний методологічний
базис управління економічною безпекою вітчиз�
няних підприємств АПК.

Поняття "економічна безпека" є досить новим
науковим терміном і має досить багато тлумачень.

Економічна безпека підприємства — це захи�
щеність діяльності підприємства від негативних
впливів зовнішнього і внутрішнього середовища,
спроможність швидко усунути різноманітні заг�
рози або пристосуватися до зовнішніх умов без
негативних наслідків для підпідприємства. Крім
того, економічна безпека підприємства — найе�
фективніше використання ресурсів, які забезпе�
чують стабільне функціонування підприємства

Трофімова Л.М. стверджує, що економічна
безпека — це системна категорія ефективності
діяльності підприємства, що характеризує такий
стан економічної безпеки, при якому забезпе�
чується стабільна ефективність діяльності орга�

The concept of economic security of the enterprise includes financial, intellectual, personnel, technological, legal,
environmental, information and power components. They should also be added the market component, as well as the
interface component, which characterizes the reliability of interaction with economic counterparties of the enterprise.
Economic security involves the identification, analysis and evaluation of existing threats for each of the functional
components and the development of a system of counteracting and preventive measures.

In today's environment, the problem of economic security is urgent, as businesses operate under various external
and internal risks, and the competitive economic environment hides numerous threats. This circumstance requires the
entities managing the enterprise to build a comprehensive system aimed at improving the level of economic security.

Ключові слова: підприємство, АПК, управління, економічна безпека, механізм, система,
підходи, цілі економічної безпеки.
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нізації (стратегічний аспект) і підвищення ефек�
тивності діяльності організації в разі зниження
безпеки рівня (тактичний аспект) на основі захи�
щеності від негативних впливів з боку зовнішньо�
го і внутрішнього бізнес�середовища з урахуван�
ням циклічності розвитку та контролю за дотри�
манням оптимальності його інтересів [1].

Н. Капустін визначає економічну безпеку
підприємства як сукупність чинників, які забезпе�
чують незалежність, стійкість, здатність до про�
гресу в умовах дестабілізуючих факторів [2].

Бєндіков М. розуміє економічну безпеку
підприємства, як захищеність його науково�техні�
чного, технологічного, виробничого та кадрового
потенціалу від прямих або непрямих загроз [3].

За останні роки видано велику кількість мо�
нографій, науково�методичних видань, присвяче�
них проблемам економічної безпеки та управлін�
ня нею, в яких поряд з іншими питаннями знайш�
ли висвітлення й ознаки поняття та управління
економічною безпекою [1—6]. Управління фінан�
сово�економічною безпекою в зарубіжній літера�
турі частіше розглядається як зовнішнє управлі�
ння, що здійснюється спеціально підготовленими
фахівцями і доцільно тільки на підприємствах,
банкрутство яких має негативні суспільні на�
слідки. На інших підприємствах організація ме�
неджменту безпеки здійснюється на основі прин�
ципів саморегулювання.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розкриття принципів

формування організаційно�економічного меха�
нізму управління економічною безпекою під�
приємств АПК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття економічної безпеки підприємства

включає в себе фінансову, інтелектуальну, кадро�
ву, технологічну, правову, екологічну, інформа�
ційну та силову складові. До них також слід дода�
ти ринкову, а також інтерфейсну складову, що
характеризує надійність взаємодії з економічни�
ми контрагентами підприємства.



106
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2019

Важлива особливість заходів і засобів щодо
управління економічною безпекою полягає в
тому, що в сукупності вони повинні створювати
єдину цілеспрямовану систему. Системний підхід
до її формування передбачає врахування всіх ре�
альних умов, в яких знаходиться господарюючий
суб'єкт як об'єкт економічної безпеки [5]. Щоб
володіти необхідною цілеспрямованістю, 37 сис�
тема управління економічною безпекою повинна
мати чітко окреслені елементи, механізм їх робо�
ти та схему взаємодії.

Основними функціональними цілями економ�
ічної безпеки підприємства АПК є:

— забезпечення високої фінансової ефектив�
ності роботи, фінансової стійкості та незалеж�
ності;

— забезпечення технологічної незалежності
та досягнення високої конкурентоспроможності
технічного потенціалу;

— досягнення високої продуктивності менед�
жменту, оптимальної та ефективної орга�
нізаційної структури управління підприємством;

— досягнення високого рівня кваліфікації
персоналу та його інтелектуального потенціалу;

— мінімізація руйнівного впливу результатів
виробничо�господарської діяльності на стан на�
вколишнього середовища;

— забезпечення захисту інформаційного про�
стору, комерційної таємниці і досягнення необх�
ідного рівня інформаційного забезпечення;

— ефективна організація безпеки персоналу
підприємства, його капіталу та майна, а також
комерційних інтересів [4].

Економічна безпека підприємства (ЕБП) є ун�
іверсальною категорією, яка показує захищеність
суб'єктів соціально�економічних відносин на всіх
рівнях, починаючи з держави й закінчуючи кож�
ним її громадянином. Камлик М.І. зазначав, що
ЕБП — це такий стан розвитку господарюючого
суб'єкта, який характеризується стабільністю еко�
номічного й фінансового розвитку, ефективністю
нейтралізації негативних факторів та протидії їх
впливу на всіх стадіях його діяльності.

У системі економічної безпеки підприємства
під механізмом слід розуміти влаштований певним
чином порядок послідовності станів і процесів, що
забезпечують економічну безпеку підприємства
[5, с. 123].

Механізм управління економічною безпекою
підприємства аграрного сектору включає су�
купність елементів:

— філософію економічної безпеки під�
приємства;

— функції, що реалізують процес управління
економічною безпекою;

— ресурсне забезпечення механізму;
— цільова спрямованість, що містить основні

організаційні форми та економічні інструменти,
необхідні для забезпечення економічної безпеки
функціонування підприємства [6, с. 95].

Поняття економічної безпеки підприємства
включає в себе фінансову, інтелектуальну, кад�
рову, технологічну, правову, екологічну, інфор�
маційну та силову складові. До них також слід
додати ринкову, а також інтерфейсну складо�
ву, що характеризує надійність взаємодії з еко�
номічними контрагентами підприємства. Забез�
печення економічної безпеки передбачає виді�
лення, аналіз і оцінку існуючих загроз за кож�
ною з функціональних складових і розробку на
їх основі системи протидіють і попереджуваль�
них заходів.

Сучасний механізм управління економічною
безпекою розвитку підприємства АПК має врахо�
вувати формування декількох напрямів стратегії.
Один з напрямів повинен враховувати ситуацію,
визначити цільові настанови й формувати саме
політику підприємства для збереження й розши�
рення свого простору. Інший — повинен охоплю�
вати методи, інструменти і прийоми для дослід�
ження стратегій, що формуються іншими суб�
'єктами спрямованих проти діяльності та розвит�
ку підприємства, тим самим звужуючи його жит�
тєвий простір.

Основною метою ЕБП є його стійке і макси�
мально ефективне функціонування в конкретний
час та забезпечення високого потенціалу розвит�
ку і покращення діяльності підприємства в май�
бутньому, шляхом виявлення та усунення всіх
можливих загроз його економічній безпеці.

Щоб підприємство ефективно функціонувало
потрібно створити функціональний підрозділ —
відділ економічної безпеки підприємства, який
буде здійснювати управління на стратегічному,
оперативному та тактичному рівнях.

Перевагами такого відділу є:
— моніторинг економічної безпеки під�

приємства;
— забезпечення керівництва своєчасною і до�

стовірною інформацією про економічний стан;
— діагностика, випередження небезпечних,

деструктивних ситуацій;
— формування ключових показників ефектив�

ності управління;
— забезпечення безперебійної та взаємовигі�

дної роботи всіх підрозділів підприємства.
Математичні моделі для управління еконо�

мічною безпекою вимагають всебічного враху�
вання факторів невизначеності, пов'язаних з
особливостями функціонування підприємств у
сучасних ринкових умовах. Вплив цих факторів
ускладнює отримання необхідних правильних та
обгрунтованих рішень, що обумовлює практич�
ну важливість обробки нечітких даних та не�
обхідність використання нечітко�множинного
підходу.

Оцінювання системи управління економічної
безпеки підприємства передбачає виділення,
аналіз і оцінку існуючих загроз за кожною з фун�
кціональних складових.
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Поняття економічної безпе�
ки включає в себе:

— фінансову складову;
— ринкову складову;
— інтерфейсну складову;
— інтелектуальну складову;
— кадрову складову;
— технологічну складову;
— правову складову;
— силову складову;
— інформаційну складову;
— екологічну складову.
Кожна складова є специфі�

чною і відображає за певну ок�
рему частину діяльності під�
приємства. Існують універ�
сальні показники які можуть
відображати існуючий стан
справ на конкретному виді
організацій. Підприємства, які
працюють у галузі легкої про�
мисловості мають свою специф�
іку. Для цих підприємств дуже
73 важливу роль відіграють ви�
сококваліфіковані кадри. Не в
останню чергу саме від персона�
лу залежить якість виготовле�
ної продукції, що є основним
фактором який впливає на
рівень продажів і прибутків
підприємства.

Економічна безпека підпри�
ємства (І) може бути оцінена на
основі значень узагальнених
груп показників:

.
де Yi — відповідна і�та гру�

па показників.
У свою чергу, комплексне

значення кожної з вказаних
груп показників було розрахо�
ване за такими коефіцієнтами:

Оцінка ліквідності активів (Y1).
Оцінка фінансової стійкості (Y2).
Оцінка рентабельності (Y3).
Оцінка ділової активності (Y4).
Механізм управління економічною безпекою

підприємства представлено на рисунку 1.

ВИСНОВОК
Механізм підвищення економічної безпеки

підприємства передбачає досягнення ефектив�
них параметрів функціонування, збереження
виробничого і кадрового потенціалу, створен�
ня підприємства ринкового типу. В сучасних
умовах для підприємств АПК України пріори�
тетне значення має проблема забезпечення їх
економічної безпеки шляхом запровадження
відповідного механізму управління і його ефек�
тивного використання. Механізм забезпечення

економічної безпеки є невід'ємним елементом
системи безпеки підприємства і передбачає ви�
користання методів, інструментів та заходів їх
реалізації, які необхідно використовувати у по�
єднанні.

Забезпечення економічної безпеки має
здійснюватися на основі принципів комплекс�
ності, своєчасності, безперервності, актив�
ності, законності, економічної доцільності,
спеціалізації, взаємодії та координації, удос�
коналення та децентралізації управління. Було
визначено низку проблем, які потребують на�
укового осмислення з метою визначення чи
вдосконалення підходів до їх ефективного ви�
рішення.

Досліджуване питання є багатогранним і
включає в себе фінансову, інтелектуальну, кадро�
ву, технологічну, правову, екологічну, інформа�

Рис. 1.  Механізм управління економічною безпекою
підприємств АПК
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ційну та силову складові. До них також слід дода�
ти ринкову, а також інтерфейсну складову, що
характеризує надійність взаємодії з економічни�
ми контрагентами підприємства.

Було виявлено, що результати аналізу і оцін�
ки рівнів складових економічної безпеки повинні
бути покладені в основу розробки комплексу за�
ходів, спрямованих на протидію загрозам і підви�
щення рівня економічної безпеки підприємства, і
відповідно розширення його адаптаційних мож�
ливостей до змін умов господарської діяльності,
створення умов для стабільного функціонування
і розвитку.

У результаті досліджень можна дійти вис�
новку, що система управління економічною без�
пекою, що подає своєчасні сигнали про можливі
загрози, повинна бути не реактивної, а превен�
тивної дії, що максимально запобігатиме мож�
ливій невизначеності та ризикам діяльності, а
також забезпечуватиме стратегічний розвиток
бізнесу, в тому числі в умовах євроінтеграцій�
них процесів та розширення ринків збуту зага�
лом.
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