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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку національної еконо-

міки характеризується подальшими соціально-
економічними перетвореннями на селі. Відповід-
но одним із пріоритетних напрямів державної по-
літики має бути розв'язання супутніх проблем еко-
логоорієнтованого розвитку сільських територій,
виробництва екологобезпечних продуктів харчу-
вання, використання й охорони земель, збережен-
ня, відтворення та підвищення родючості грунтів,
що є вагомими факторами переходу на засади ста-
лого розвитку та гарантування екологічної і про-
довольчої безпеки національної економіки. Сис-

УДК 338.4

М. І. Стегней,
к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ
АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

M. Stehnei,
Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of Accounting and Finances, Mukachevo State University

ANALYSIS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS
IN UKRAINE

Стаття присвячена аналізу сучасного стану виробництва та споживання аграрної продукції в Україні. Окресле-
но вплив агропромислового виробництва на рівень розвитку сільських територій. Досліджено динаміку структури
різних форм сільськогосподарських підприємств. Проведено оцінку фактичних та прогнозних обсягів валової про-
дукції сільського господарства, визначено закономірність їх зміни у вигляді поліноміального тренда. Здійснено по-
рівняльний аналіз динаміки обсягів виробництва та споживання основних сільськогосподарських продуктів. Прове-
дено оцінку раціональності споживання продуктів харчування населенням України. Доведено, що з метою насичен-
ня вітчизняного ринку продуктами власного виробництва, сільськогосподарським підприємствам, слід звернути ува-
гу на нарощування обсягів виробництва м'яса та м'ясопродуктів. Узагальнено, що нагальною потребою є створення
умов для реалізації багатофункціональності сільського господарства і села в інтересах суспільства. Таким чином,
аграрний сектор, який забезпечує більшість продуктів харчування, має великі можливості для суттєвого зростання і
повнішого забезпечення споживчого попиту.

This article analyzes the current state of production and consumption of agricultural products in Ukraine. The impact
of agro-industrial production on the level of rural development has been outlined. The dynamics of the structure of
different forms of agricultural enterprises has been studied. The estimation of actual and projected volume of gross
agricultural output has been done, the pattern of change in the form of a polynomial trend has been set. The comparative
analysis of changes in production and consumption of basic agricultural products has been made. The estimation of
rationality food consumption in Ukraine has been done. It is proved that in order to saturate the domestic market of
products of own production, agricultural enterprises should pay attention to the increase of production of meat and
meat products. It has been generalized that the urgent need is to create conditions for the realization of multifunctionality
of agriculture and villages in the public interest. Thus, the agricultural sector, which provides most of the food products,
has great potential for significant growth and full provision of consumer demand.

Ключові слова: виробництво сільськогосподарської продукції, споживання продуктів хар-
чування, екологічно сталий розвиток сільських територій, раціональна норма споживання.

Key words: agricultural production, food consumption, environmentally sustainable rural
development, rational consumption rate

темна стратегія переходу сільських територій на
екологобезпечний шлях розвитку та виробництво
екологічної сільськогосподарської продукції доз-
волить вирішити низку гострих соціально-еконо-
мічних й екологічних проблем і є одним із най-
складніших етапів реформ в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань виробництва екологічної
сільськогосподарської продукції та раціонально-
го споживання продуктів харчування проведено у
низці наукових публікацій вчених, серед яких:
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М.Й. Малік, О. Шубравська, В Амбросов, І.О. Ірти-
щева, Т.В. Стройко та інші.

Важливість досліджень обумовлена необ-
хідністю нових методичних підходів до форму-
вання конкурентоспроможного вітчизняного
продовольчого ринку, які зможуть вивести
економіку України на більш високий рівень.
Тому дослідження питань виробництва та спо-
живання аграрної продукції повинне здійсню-
ватися у напрямі пошуку механізмів сталого
розвитку.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
У роботах вищезазначених науковців закла-

дене вагоме науково-методичне підгрунтя для

дослідження проблем агровиробництва. Соціаль-
но-економічна масштабність цих проблем дає
можливість знаходити попередньо недосліджені
аспекти та продовжувати наукові пошуки. Так,
зокрема, найбільш актуальним напрямом, на наш
погляд, є обгрунтування впливу агропромислово-
го виробництва на рівень розвитку сільських те-
риторій.

МЕА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення кількісної

оцінки, визначення параметрів та закономірнос-
тей зміни для характеристик сучасного стану ви-
робництва та споживання аграрної продукції в
Україні.

 2002 2005 2010 2011 2012 2013 

Усього  61178  57877  56493  56133  55866  55858  

Господарські 

товариства  

9337  7900  7769  7757  8121  8295  

Приватні підприємства  4116  4123  4243  4140  4183  4153  

Виробничі кооперативи  2111  1521  952  905  856  810  

Фермерські 

господарства  

43042  42447  41726  41488  40732  40856  

Державні підприємства  570  386  322  311  294  278  

Підприємства інших 

форм господарювання  

2002  1500  1481  1532  1680  1466  

у % до загальної кількості 

Усього  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Господарські 

товариства  

15,3  13,7  13,8  13,8  14,5  14,8  

Приватні підприємства  6,7  7,1  7,5  7,4  7,5  7,4  

Виробничі кооперативи  3,4  2,6  1,7  1,6  1,6  1,5  

Фермерські 

господарства  

70,4  73,3  73,8  73,9  72,9  73,2  

Державні підприємства  0,9  0,7  0,6  0,6  0,5  0,5  

Підприємства інших 

форм господарювання  

3,3  2,6  2,6  2,7  3,0  2,6  

Таблиця 1. Кількість діючих сільськогосподарських підприємств* у сільському господарстві
 (станом на 1 липня; одиниць)

* Зареєстровані юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи за основним видом діяльності.
Джерело: [4].

Рис. 1. Динаміка структури різних форм сільськогосподарських підприємств
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток процесів глобалізації та зміни в
структурі сільського господарства України поста-
вили питання стосовно відповідності традиційних
поглядів і ефективності аграрної політики сучас-
ним тенденціям, що дало поштовх до необхідності
концептуального переосмислення парадигми про-
сторового розвитку сільських районів. Головною
ідеєю нового погляду є визнання сільського гос-
подарства як галузі, що здатна конкурувати з
іншими галузями в національній економіці та на
світовому рівні.

Відомі українські вчені М.Й. Малік та М.А. Хве-
сик зазначають, нині тенденції розвитку сільських
територій України пов'язані з процесом зміни
характеру соціо-еколого-економічної системи в
напрямі формування нових землегосподарських
утворень. Можна тепер говорити про загальний
борг нашого суспільства перед українським селом
і цей борг зачіпає не тільки економічну складову,
але й демографічну і навіть соцiально-психоло-
гiчну [1, с. 5].

Враховуючи тісний зв'язок агропромислового
виробництва та рівня розвитку сільських територій
О.В. Шубравська, зазначає, що під сталим розвит-
ком агропродовольчої сфери слід розуміти:

— дотримання у процесі функціонування уз-
годженості, зокрема між обсягами виробництва
тваринницької і рослинницької продукції, між
ними та переробними потужностями, усіма ними
разом та масштабами існуючих і потенціальних по-
треб вітчизняного і світового ринків;

— досягнення порівнянності доходів і розвит-
ку соціальної інфраструктури в сільській місце-
вості із середніми показниками в країні;

— забезпечення належної ефективності вико-
ристання ресурсів довкілля і достатнього рівня їх
відновлення та науково обгрунтованих пропорцій

Роки 
Валова 

продукція 

У тому числі продукція 

рослинництва тваринництва 

Господарства усіх категорій 

1990 
282774,2 145502,0 137272,2 

1995 183890,3 106329,6 77560,7 

2000 
151022,2 92838,9 58183,3 

2005 179426,5 114479,9 65025,9 

2010 
194886,5 124554,1 70332,4 

2011 233696,3 162436,4 71259,9 

2012 
223254,8 149233,4 74021,4 

2013 252859,0 175895,2 76963,8 

Сільськогосподарські підприємства 

1990 199161,3 117938,0 81223,3 

1995 
99448,6 67549,1 31899,5 

2000 
57997,7 45791,0 12206,7 

2005 72764,7 55677,0 17087,7 

2010 
94089,0 66812,7 27276,3 

2011 
121053,7 92138,4 28915,3 

2012 
113082,3 82130,2 30952,1 

2013 136590,9 103127,8 33463,1 

Господарства населення 

1990 83612,9 27564,0 56048,9 

1995 
84441,7 38780,5 45661,2 

2000 93024,5 47047,9 45976,6 

2005 
106841,1 58802,9 48038,2 

2010 100797,5 57741,4 43056,1 

2011 
112642,6 70298,0 42344,6 

2012 110172,5 67103,2 43069,3 

2013 
116268,1 72767,4 43500,7 

 

Таблиця 2. Динаміка валової продукції
сільського господарства за категоріями

господарств, 1990—2013 рр.,
(у порівнянних цінах 2010 року; млн грн.)

Джерело: [5].

Рис. 2. Фактичні та прогнозні обсяги валової продукції сільського господарства, млн грн.

Розраховано автором.
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при застосуванні в агропродовольчій діяльності
мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ге-
нетично модифікованих організмів [2].

Якщо в розвитку розвинених країн за попе-
редні десятиліття досягнуто сталості й стабіль-
ності, то в Україні необхідно активно і взаємопо-
годжено використовувати всю сукупність наявно-
го природного потенціалу та факторів відтворен-
ня, що гарантують як власну продовольчу безпе-
ку, так і утвердження провідного становища краї-
ни на зовнішніх продовольчих ринках [3, с. 67].

Комплексна характеристика значення сіль-
ських територій та сільського господарства для
економіки України потребує моніторингу показ-
ників розвитку сільськогосподарських підпри-
ємств, тобто суб'єктів господарювання, які мають
право юридичної особи, що здійснює систематич-
ну виробничу діяльність у галузі сільського гос-
подарства. Відповідно в таблиці 1 нами представ-
лено кількість діючих сільськогосподарських під-
приємств в сільському господарстві.

Із множини різних форм господарювання на
селі, фермерські господарства займають найбіль-

шу питому вагу (понад 70%). Найбільша кількість
(41488) фермерських господарств припадає на 2010
рік. У структурній характеристиці форм господа-
рювання на селі найменшу частку займають дер-
жавні підприємства (менше 1%). Таким чином,
фермерські господарства мають значний влив на
формування результатів діяльності підприємств
галузі сільського господарства.

Наочно структурний склад сільськогоспо-
дарських підприємств представлено на рисунку 1.

Розвиток сільських територій об'єктивно по-
в'язаний із виробництвом продукції сільського
господарства. Під валовою продукцією сільсько-
го господарства розуміють продукти рослинного
і тваринного походження, які отримані внаслідок
вирощування сільськогосподарських культур і ви-
користання сільськогосподарських тварин, а та-
кож обсяг зміни незавершеного виробництва у
рослинництві, обсяг вирощування молодих бага-
торічних насаджень за рік та обсяг вирощування
худоби та птиці (приплід, приріст живої маси).

Продукцію оцінюють у постійних цінах, роз-
рахованих як середньозважені ціни товарної та

 

Валова продукція 
У тому числі 

рослинництва тваринництва 

млн грн. 
у % до 

підсумку 
млн грн. 

у % до 

підсумку 
млн грн. 

у % до 

підсумку 

Усі категорії господарств  252859,0  100,0  175895,2  100,0  76963,8  100,0  

Сільськогосподарські 
підприємства  

136590,9  54,0  103127,8  58,6  33463,1  43,5  

у тому числі  

державні сільськогосподарські 

підприємства  

2554,5  1,0  2048,9  1,2  505,6  0,7  

недержавні сільсько 

господарські підприємства  

134036,4  53,0  101078,9  57,4  32957,5  42,8  

з них  

фермерські  

господарства  

19091,4  7,6  17695,3  10,1  1396,1  1,8  

господарства  

населення  

116268,1  46,0  72767,4  41,4  43500,7  56,5  

 

Таблиця 3. Валова продукція сільського господарства за основними групами
товаровиробників у 2013 році

Джерело: [5].

Рис. 3. Структура валової продукції сільського господарства за основними групами
товаровиробників у 2013 р.
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нетоварної частини продукції сільського госпо-
дарства. Товарна частина продукції оцінена за
фактичними цінами реалізації, а нетоварна части-
на продукції — за собівартістю. За постійні ціни
прийняті середні ціни 2010 [5]. Динаміку валової
продукції сільського господарства за категоріями
господарств за період 1990—2013 років представ-
лено в таблиці 2.

Поліноміальний тренд закономірності зміни
валової продукції з рівнем достовірності апрокси-
мації 96,05 % прогнозує у підсумку 2014 року зна-
чення валової продукції сільського господарства
250425 млн грн., а на 2015 рік значення 260624 млн
грн. Таке значення можливе за умови збереження
всіх факторів впливу на валову продукцію сіль-
ського господарства, які існували за попередньо
досліджуваний період і зрівноважені в моделі ди-
наміки представленій на рисунку 2.

Для деталізації дослідження представимо ва-
лову продукцію сільського господарства за основ-

ними групами товаровиробників в 2013 році (табл.
3).

Проведені дослідження показали, що найбіль-
шу питому вагу (53%) у виробництві валової про-
дукції сільського господарства займають недер-
жавні сільськогосподарські підприємства. На дру-
гому місці знаходяться господарства населення,
тобто домогосподарства, що здійснюють сільсько-
господарську діяльність як з метою самозабезпе-
чення продуктами харчування, так і з метою ви-
робництва товарної сільськогосподарської про-
дукції. До цієї категорії виробників віднесені та-
кож фізичні особи — підприємці, які провадять
свою діяльність у галузі сільського господарства.

Графічно структуру валової продукції сіль-
ського господарства за основними групами това-
ровиробників у 2013 році представлено на рисун-
ку 3. Для відображення результатів діяльності під-
приємств галузі сільського господарства викори-
стовують абсолютні та відносні характеристики.

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Продукція сільського 

господарства, грн.  

3813  4357  4298  4249  5113  4897  5578  

Продукція 

рослинництва, грн.  

2430  2946  2821  2715  3554  3273  3873  

Зернові культури  807  1152  999  856  1242  1014  1386  

Цукрові буряки 

(фабричні)  

328  290  219  300  410  404  237  

Соняшник  100  141  138  148  190  184  243  

Картопля  413  423  427  408  531  510  489  

Овочі  155  172  181  177  215  220  217  

Плоди та ягоди  36  33  35  38  41  44  50  

Виноград  9  9  10  9  11  10  13  

Продукція 

тваринництва, грн.  
1383  1411  1477  1534  1559  1624  1705  

М’ясо (у забійній вазі)  34  41  42  45  47  49  53  

Молоко  291  254  252  245  243  250  253  

Яйця, шт.  277  323  345  372  409  419  431  

Таблиця 4. Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу (кг)

Джерело: [8].

Рис. 4. Графічне представлення порівняльного аналізу обсягів виробництва та споживання
основних сільськогосподарських продуктів за 2013 рік
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Проблеми пов'язані із світовою
фінансовою кризою позначилися на
формуванні попиту на сільськогоспо-
дарську продукцію. Залишається висо-
кою частка сімейних бюджетних вит-
рат на продукти харчування (понад
50%), тоді як у країнах європейського
союзу — 15—25%. Особливо низький
рівень споживання спостерігається се-
ред малозабезпечених категорій насе-
лення. У зв'язку з цим, стимулювання
споживчого попиту слід починати на-
самперед із підвищення купівельної
спроможності малозабезпечених кате-
горій, які споживають продуктів знач-
но менше, ніж забезпечені сім'ї.

Підвищення купівельної спромож-
ності малозабезпечених категорій на-
селення до рівня споживачів, прибут-
ки яких перевищують прожитковий
мінімум, сприятиме значному зростан-
ню річного сукупного споживчого по-
питу на хліб, м'ясо і молоко. Але за-
гальний потенціал споживчого попиту значно
більший. Підвищення рівня споживання продо-
вольства до рекомендованих Українським науко-
во-дослідним інститутом харчування норм спожи-
вання основних видів продуктів уможливило б
підвищення сумарного споживчого попиту на де-
сятки млрд грн., з яких 60% — потенційні доходи
аграрного сектору.

Оскільки, виробництво сільськогосподарської
продукції забезпечує продовольчу безпеку краї-
ни, в цілому, і кожного мешканця зокрема, то важ-
ливого значення набуває динаміка виробництва
сільськогосподарської продукції на одну особу
(табл. 4).

Зупиняючись більш детально на факторах
екологічно сталого розвитку сільських територій
слід відмітити, що виникнення концепції сталого
розвитку підірвало фундаментальну основу тра-
диційної економіки — необмежене економічне
зростання. Традиційна економіка стверджувала,
що максимізація прибутку і задоволення спожи-
вачів в ринковій системі є сумісним із максиміза-
цією добробуту. Але виникнення кризових явищ
в економіці 70—80-х рр. показало, що орієнтація
економіки на короткострокову максимізацію
прибутку та задоволення індивідуумів-спожи-
вачів в кінцевому підсумку приводить до висна-
ження природних та людських ресурсів. Це і ви-
сунуло на порядок денний необхідність винайден-
ня нових схем виробництва і споживання, що не
будуть іти у протиріччя з новими потребами роз-
витку людства — збереження та вдосконалення
соціуму в тісному взаємозв'язку із природним се-
редовищем [6, с. 89].

Політика держави має забезпечувати підви-
щення конкурентоспроможності продукції вітчиз-
няного агропродовольчої сфери на внутрішніх та
зовнішніх ринках сільськогосподарської продукції

Продукт 

харчування 

Раціональна 

норма 

споживання 

ВОЗ ООН* 

2011 2012 2013 

Коефіцієнт 

раціональності 
споживання 

2011 2012 2013 

М'ясо і 

м’ясопродукти 

83 51,2 54,4 56,1 0,62 0,66 0,68 

Хліб і 
хлібопродукти 

101 110,4 109,4 108,4 1,09 1,08 1,07 

Молоко і 
молокопродукти 

380 204,9 214,9 220,9 0,54 0,57 0,58 

Яйця, шт. 290 310 307 309 1,07 1,06 1,07 

Риба і 

рибопродукти 

20 13,4 13,6 14,6 0,67 0,68 0,73 

Цукор 38 38,5 37,6 37,1 1,01 0,99 0,98 

Олія 13 13,7 13,0 13,3 1,05 1,00 1,02 

Картопля 124 139,3 140,2 135,4 1,12 1,13 1,09 

Овочі та 

баштанні 

161 162,8 163,4 163,3 1,01 1,01 1,01 

Фрукти, ягоди 90 52,6 53,3 56,3 0,58 0,59 0,63 

* Норми рекомендовано Українським НДІ гігієни харчування МОЗ. Їхній рівень
приблизно на 20 % нижчий фактичного споживання в розвинених країнах.

Джерело [9].

Таблиця 5. Динаміка раціональності споживання
основних продуктів харчування населенням України за

2011—2013 рр., кг/чол. за 1 рік

та продуктів харчування, гарантувати якість цієї
продукції та її відповідність вимогам СОТ і ЄС [7,
c. 87].

Щоб визначити рівень забезпеченості власни-
ми продуктами харчування необхідно порівняти
показники виробництва сільськогосподарської
продукції на одну особу (дані табл. 4) із рівнем
споживання відповідних продуктів однією особою.

Графічне представлення порівняльного аналі-
зу динаміки обсягів виробництва та споживання
основних сільськогосподарських продуктів відоб-
ражено на рисунку 4.

Із рисунка 4 видно, що обсяги виробництва
майже всіх розглядуваних продуктів забезпечують
потреби харчування населення України. Виклю-
чення становить тільки виробництво м'яса та м'я-
сопродуктів. За кожен із досліджуваних років,
рівень споживання м'яса та м'ясопродуктів пере-
вищував рівень їх виробництва.

З метою насичення вітчизняного ринку про-
дуктами власного виробництва, сільськогоспо-
дарським підприємствам, слід звернути увагу на
нарощування обсягів виробництва м'яса та м'ясо-
продуктів. Адже у українських фермерів існують
усі умови для задоволення населення даним про-
дуктом харчування і для забезпечення зростання
експорту сільськогосподарської продукції.

Продовольча безпека країни забезпечується за
рахунок: споживання населенням біологічно по-
вноцінної продукції з рекомендованим рівнем ка-
лорійності — не нижче як 3 000 Ккал на добу; ви-
робництва вітчизняними товаровиробниками 75—
80% загального обсягу основних видів продуктів;
створення продовольчих запасів в розмірі 20% від
загального обсягу споживання. За 2011—2013 рр.
в Україні баланс споживання основних продуктів
харчування відхиляється від раціональних норм,
рекомендованих у світі (табл. 5).
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Динаміка споживання основних продуктів хар-
чування за 2011—2013 рр. характеризуєтьс недо-
статністю споживання за наступними продуктами:
м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молокопродукти,
риба і рибопродукти, фрукти і ягоди. Перевищує
рекомендовані стандарти рівень споживання хлі-
ба і хлібопродуктів, олії та картоплі. Все це свід-
чить про порушення збалансованості раціону хар-
чування.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищезазначене, можна узагальни-

ти наступні висновки:
1. Виробництво сільськогосподарської про-

дукції забезпечує продовольчу безпеку краї-
ни.

2. Вітчизняним аграріям слід звернути увагу на
нарощування обсягів виробництва м'яса та м'ясо-
продуктів.

3. Для України характерне порушення збалан-
сованості раціону харчування.

4. Деградація села підриває основи подальшого
розвитку не лише аграрного сектора, але й усього
суспільства через загрозу продовольчій безпеці,
звуження демографічно-відтворювальної бази,
втрату культурної спадщини та соціального конт-
ролю над територією держави.

5. Нагальною потребою є створення умов для
реалізації багатофункціональності сільського гос-
подарства і села в інтересах суспільства.

6. Аграрний сектор, який забезпечує більшість
продуктів харчування, має великі можливості для
суттєвого зростання і повнішого забезпечення
споживчого попиту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Роль маркетингу для функціонування

будь-якого підприємства в умовах сучас-
ності набуває все більшого значення, адже
велика частка підприємств на даний час має
потребу у вчасній адаптації до змін у сере-
довищі, в якому функціонує, у вирішенні
завдань стратегічного характеру та в утри-
манні конкурентних позицій на ринку. З

УДК 658

Р. М. Скриньковський,
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МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ВПЛИВ НА
ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ

R. Skrynkovskyy,
PhD in Economics, Docent of the Department of Business Economics and Information Technology,
Lviv University of Business and Law, Ukraine

MARKETING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS
AND THE IMPACT ON ECONOMIC EFFICIENCY

У статті проаналізовано категорію "маркетинговий менеджмент" з позицій закордонних та вітчизняних вчених-
економістів та дослідників. На основі опрацьованої літератури висвітлено сутність поняття "маркетинговий менед-
жмент" конкретно для сільськогосподарських підприємств — це процес впливу на маркетингову складову цих
підприємств на засадах функцій менеджменту для задоволення інтересів споживачів і самих підприємств. Запропо-
новано модель здійснення процесу маркетингового менеджменту сільськогосподарських підприємств, яка складається
із семи етапів: аналізу можливостей та загроз, проведення вибору цільових сегментів, формування і розробки стра-
тегії маркетингу, розроблення маркетингових засобів, формування системи маркетингових заходів, реалізації мар-
кетингової програми, контролювання та аналізування маркетингової діяльності. Проаналізовано економічну ефек-
тивність сільськогосподарських підприємств в контексті реалізації маркетингового менеджменту.

This article analyzes the category "marketing management" from the standpoint of foreign and domestic scientists,
economists and researchers. It is covered the essence of the concept of "marketing management" specifically for farms
on the basis of processed literature — it is a process impact on the marketing component of these companies on the basis
of management functions to meet the interests of consumers and enterprises themselves. It is proposed model of the
process of marketing management of agricultural enterprises, which consists of seven stages: analysis of opportunities
and threats, conduct the selection of target segments, the formation and development of marketing strategies, developing
marketing tools, formation of marketing activities, implementation of marketing programs, monitoring and analyzing
marketing activities. It is analyzed the economic efficiency of agricultural enterprises in the context of marketing
management.

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, сільськогосподарські підприємства, управлі-
ння, процес, економічна ефективність.

Key words: marketing management, agricultural enterprises, management process, economic
efficiency.

цією проблемою стикаються також сіль-
ськогосп одарські  п ідприємства,  адже
більшість із них не використовує або вико-
ристовує на досить низькому рівні марке-
тингову складову як одну із основних еле-
ментів здійснення ефективної господарсь-
кої діяльності. Тому актуальність цієї про-
блеми зростає на сучасному етапі розвитку
економічних відносин.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі багато уваги при-
ділено дослідженню теоретичних питань
стосовно появи нового інструмента управл-
іння ринковими можливостями — маркетин-
гового менеджменту. Науковцями запропо-
новано цілу низку підходів стосовно визна-
чення теоретичних аспектів поняття "марке-
тинговий менеджмент". Зокрема відомими
зарубіжними вченими, що працювали над
цим питанням є Ф. Котлер [1], М. Портер, П.
Друкер, І. Ансофф [3] та інші. Серед вітчиз-
няних авторів, які досліджували це питання,
слід відзначити таких вчених, як А. Войчака
[4], Т. Процюк [5], В. Россоху, С. Захаріна,
В. Андрійчука, П.Т. Саблука та багато інших.

Однак, незважаючи на досліджуваність
поняття "маркетинговий менеджмент", бага-
то аспектів залишаються не розкритими до
кінця. Зокрема недостатньо повно розгляну-
то особливості маркетингового менеджмен-
ту сільськогосподарських підприємств, що
спеціалізуються на виробництві молока та
молочної продукції та їх економічної ефек-
тивності в контексті здійснення маркетинго-
вої діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної статті є узагальнення ос-

новних аспектів маркетингового менедж-
менту сільськогосподарських підприємств.

Основними завданнями в цьому контексті
будуть: розгляд теоретичних дефініцій по-
няття "маркетинговий менеджмент"; форму-
вання процесу маркетингового менеджмен-
ту сільськогосподарських підприємствах, що
спеціалізуються на виробництві молока та
молочної продукції; аналіз економічної
ефективності сільськогосподарських під-
приємств в контексті реалізації маркетинго-
вого менеджменту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В економічній літературі стосовно понят-
тя "маркетинговий менеджмент" існує бага-
то дефініцій. Так, на думку американського
проф. Ф. Котлера (англ. Philip Kotler) [1],
маркетинговий менеджмент являє собою
процес планування та реалізації концепції
утворення ціни на товари, послуги та ідеї, їх
просування та відповідний розподіл на рин-
ку, основою якого є проведення бартерів, що
задовольняють не тільки індивідуальні, але
й організаційні цілі. У своїй праці "Марке-

тинг менеджмент" видатний економіст вико-
ристовує такі терміни, як маркетинг-менед-
жмент, управління маркетингом і маркетин-
гове управління. Їх трактування він ототож-
нює із вищевказаним визначенням категорії
"маркетинговий менеджмент".

Дещо інше трактування цього поняття на-
водиться в економічній енциклопедії (за ред.
С. Мочерного) [2, с. 250], в якій під понят-
тям "маркетинговий менеджмент" розуміють
вид управлінської діяльності на засадах мар-
кетингу не тільки загальними і частковими
функціями, але й усіма структурними під-
розділами об'єкта управління.

З позиції проф. І. Ансоффа [3, с. 134],
дефініція "маркетинговий менеджмент" має
істотний вплив на формування і становлен-
ня стратегії управління підприємством за ра-
хунок внесених поправок стосовно цього
виду управління. Основою цих поправок є
співвідношення дій стратегічного характеру,
спрямованого на внутрішні проблеми з дія-
ми стратегічного характеру, що орієнтовані
на зовнішні. В ході цих дій відбувається фор-
мування стратегічних зв'язків між системою
управління підприємством та маркетинго-
вою діяльністю цього підприємства.

За визначенням проф. А. Войчака [4, с.
29], маркетинговий менеджмент — це про-
цес аналізування заходів, їх планування,
втілення в реальність та контроль за їх ви-
конанням, що повинні забезпечувати вико-
нання обмінів між підприємством та суб-
'єктами того сегменту ринку, в якому воно
функціонує.

З огляду на вищенаведені твердження та
спираючись на те, що об'єктом нашого дос-
лідження є сільськогосподарські підприєм-
ства, то маркетинговий менеджмент сіль-
ськогосподарських підприємств — це процес
впливу на маркетингову діяльність цих
підприємств на засадах функцій менеджмен-
ту для задоволення інтересів споживачів і
самих підприємств.

Достовірно та правильно сформований
процес маркетингового менеджменту під-
приємства залежить від чіткості та точності
структури побудови цього процесу.

Як свідчать результати досліджень робіт
за проблемою, особливо Ф. Котлера, у праці
[5, с. 15, 25] представлено процес управлін-
ня маркетингом на підприємстві, який скла-
дається з 4-х послідовних етапів, кожен з
яких містить такі основні елементи: 1) аналіз
ринкових можливостей (система маркетин-
гових досліджень та інформації, маркетин-
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гове середовище, роздрібний ринок, гурто-
вий ринок); 2) вибір цільових сегментів (сег-
ментування ринку, вивчення попиту, вибір
цільових сегментів, позиціонування товару
на ринку); 3) розробка комплексу маркетин-
гу (продукт, ціна, місце, просування, праці-
вники та їх освітньо-фаховий потенціал); 4)
практична реалізація маркетингових заходів
(система планування (стратегічне плануван-
ня, тактичне планування), система марке-
тингового контролю).

Для довідки [6, с. 6]: узагальнення вітчиз-
няного та зарубіжного досвіду показало, що
під освітньо-фаховим потенціалом персона-
лу слід розуміти можливості (природні

здібності, обдарованість), знання та уміння
(освіта), компетентність і практичні навич-
ки (фах), якими людина (найважливіший си-
туаційний фактор) оволоділа у навчальних
закладах — НЗ (виходячи зі структури осві-
ти) та за допомогою самоосвіти (теоретич-
ний аспект), а також у ході трудової діяль-
ності (практичний досвід) і які можна зас-
тосувати (або використати) у необхідному
соціально-економічному спрямуванні,  а
саме для забезпечення формування та роз-
витку підприємства в перспективі.

До основних (ключових) факторів (чин-
ників), які негативно впливають на реаліза-
цію процесу маркетингового менеджменту

Етап 1. Аналізування можливостей 

та загроз підприємств на ринку 

сільського господарства 

Етап 2. Проведення вибору цільових 

сегментів 

Етап 3. Формування і розробка 

стратегії маркетингу 

сільськогосподарських підприємств 

Етап 4. Розроблення маркетингових 

засобів, а саме ціни, товару, 

розподілу та просування 

Етап 5. Формування системи 

маркетингових заходів, на основі 

яких визначаються дії 

сільськогосподарських підприємств 

на конкретний період часу 

Етап 6. Реалізація маркетингової 

програми з врахуванням принципів 

маркетингу 

Етап 7. Контролювання та 

постійний аналіз маркетингової 

діяльності сільськогосподарських 

підприємств 

Відмінна якість 

виробництва молока 

та молочної продукції 

Задовільна якість 

виробництва молока 

та молочної продукції 

Незадовільна якість 

виробництва молока 

та молочної продукції 

Рис. 1. Модель здійснення процесу маркетингового менеджменту сільськогосподарських
підприємств

Джерело: розроблено на підставі [4; 7, с. 125].
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сільськогосподарських підприємств слід
віднести: 1) недостатньо розвинену ринкову
інфраструктуру; 2) незначну кількість квал-
іфікованих працівників (управлінського пер-
соналу), що здійснюватимуть управління
маркетингом на підприємствах; 3) недо-
статній обсяг ресурсів, потрібних для фун-
кціонування служби маркетингу підпри-
ємств; 4) неповну та часто недостовірну
інформацію про ринки сільськогосподарсь-
кої продукції.

Процес маркетингового менеджменту
сільськогосподарських підприємств, що
спеціалізуються на виробництві молока та
молочної продукції представлений на рисун-
ку 1.

Таким чином, кожен з етапів процесу
маркетингового менеджменту сільськогос-
подарських підприємств направлений на уп-
равління попитом споживачів і тим самим,
задоволення їх потреб.

Слід відмітити, що процес реалізації
маркетингового менеджменту сільськогос-
подарських підприємств (рис. 1) є узагаль-
неним. Щоб побудувати такий процес для
конкретного підприємства, необхідно вра-
хувати його індивідуальні особливості (об-
сяг виробництва, взаємозв'язки з іншими
суб'єктами ринку, місце розташування то-
що).

Одним із основних завдань, яке ставить
перед собою кожне сільськогосподарське
підприємство — це одержання прибутку від
здійснення господарської діяльності, в т.ч.
виробництва сільськогосподарської про-
дукції. Тому формування виробничої струк-
тури сільськогосподарських підприємств
здійснюється на підставі оціки попиту на
продукцію, яку вони планують виробляти,
наявності кваліфікованих працівників, що
будуть організовувати процес виробництва
та відповідного обсягу ресурсів, необхідних
для виробництва продукції (фінансових, ма-
теріальних, інформаційних та ін.).

Економічна ефективність сільськогоспо-
дарських підприємств залежить від їх вироб-
ничого потенціалу, тобто їх можливості
здійснювати виробництво сільськогоспо-
дарської продукції. У таблиці 1 наведено ос-
новні показники діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств стосовно виробницт-
ва молока та молочної продукції у Львів-
ській області. На основі аналізу цих показ-
ників можна визначити рівень виробничого
потенціалу та економічну ефективність
сільськогосподарських підприємств.

Як видно з таблиці 1, з кожним аналізо-
ваним роком різниця між обсягом виробниц-
тва молока та молочної продукції і обсягом
реалізації зменшується. Однією із причин
цього є реалізація на сільськогосподарських
підприємствах маркетингового менеджмен-
ту. На засадах цього вивчається ринок, по-
пит та пропозиція на молоко та молочну
продукцію, тому підприємства вироблять
стільки продукції, скільки зможуть реалізу-
вати. Скорочення різниці пояснюється тим,
що коли у 2000 р. маркетингова діяльність на
сільськогосподарських підприємствах поча-
ла тільки запроваджуватися, то уже в наш
час процес маркетингового менеджменту ре-
алізується чи не на кожному сільськогоспо-
дарському підприємстві. Чим менша різни-
ця між обсягом виробництва та реалізації,
тим рентабельніше працює підприємство.

Отже, можна констатувати, що реаліза-
ція процесу маркетингового менеджемнту
сільськогосподарських підприємств підви-
щує їх економічну ефективність.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведене дослідження дозволяє зроби-
ти висновок, що вкрай необхідним для кож-
ного підприємства, в т.ч. сільськогосподар-
ського, є здійснення маркетингового менед-
жменту. Це, в свою чергу, надасть підпри-
ємствам можливість реагувати на зміну се-

Таблиця 1. Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств щодо
виробництва молока та молочної продукції у Львівській області, 2000—2014 рр.

Показники 
Роки 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Обсяг виробництва, 

тис. т 
 66,0 31,2 24,3 23,7 24,7 22,9 23,1 25,7 26,4

 
39,5

 

Обсяг реалізації, 

тис. т  
44,2 23,0 18,4 19,2 20,6 18,9 19,3 21,9 32,5*

 
37,1 

Рівень рентабельності, 

%
 10 -12,7 8,0 7,2 9,4 5,5 15,0 23,6 3,2 18,4* 21,1

 

* З огляду на відсутність даних, здійснено їх прогноз методом лінійної апроксимації.
Джерело: сформовано на підставі [8, с. 30; 9; 10, с. 61, 52].
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редовища, знизить ризики та рівень конку-
ренції на ринку, в якому вони функціонують.
Питання м аркетингового менеджменту
сільськогоподарських підприємств вимага-
ють більш ретельного вивчення, оскільки
невирішеною залишається проблема функц-
іонування сіль ськогосп одарських під-
приємств на засадах маркетингового менед-
жменту.

Перспективи подальших розвідок у дано-
му напрямку полягають у формуванні прак-
тичних рекомендацій щодо маркетингового
забезпечення сільськогосподарських під-
приємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально-економічні реалії, в яких опини-

лась Україна в 2014 році, ставлять перед нею
нові виклики. Актуальним постає питання за-
безпечення безпеки країни, в тому числі і її
складової — продовольчої. Виникає необхід-
ність аналізу структури продовольчої безпеки
та визначення основних елементів, що входять
до неї. Це необхідно для грунтовнішого розу-
міння шляхів покращення стану продовольчої
безпеки в країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Й ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика структурування продоволь-
чої безпеки висвітлювалася в працях О.І. Гой-
чук, З.І. Ільїна, І.В. Щетиніна, О.В. Березін та
інших.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою даної роботи є обгрунту-

вання основних параметрів структури продо-
вольчої безпеки, виявлення факторів, які впли-
вають на неї.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В останні десятиліття людство здійснило

значний крок у своєму розвитку. Проте нові
можливості не змогли забезпечити подолання
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викликів минулого, зокрема забезпечити стійку
систему продовольчої безпеки.

Продовольча проблема виникла та існує ра-
зом із людською цивілізацією. Проте протягом
останніх десятиліть вона змінила свою струк-
туру. Якщо тривалий час продовольча пробле-
ма обумовлювалася лише фізичною доступні-
стю продовольства, то з розвитком та усклад-
ненням економічних відносин вона посилилась
економічною доступністю. А протягом остан-
нього десятиліття продовольча безпека харак-
теризується ще й наявністю доступу до якісно-
го продовольства.

За останніми оцінками експертами FAO в
2013 році кількість населення яке, отримувало
недостатньо калорійний обсяг їжі складає
12,5% або 868 млн чол. [4].

У своїх працях Гойчук О.І. виділяє продо-
вольчу безпеку на різних рівнях людської
спільноти: глобальний, національний, на рівні
соціальних груп, сімей, окремої особи [2].

Ільїна З.М. вважає, що безпека в сфері про-
довольчого забезпечення забезпечується на
глобальному, субрегіональному, міждержав-
ному, національному, регіональному, локаль-
ному рівнях та на рівні домогосподарств, ко-
жен з яких формується під дією динамічної су-
купності внутрішніх та зовнішніх факторів,
взаємопов'язаних та взаємообумовлених [2].
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Отже, як бачимо, серед найбільш пошире-
них підходів до ієрархієзації категорії "продо-
вольча безпека" сучасна наука визначає такі
рівні: глобальний, міждержавний, національ-
ний (державний), регіональний та рівень окре-
мого домогосподарства.

У рамках Всесвітньої продовольчої конфе-
ренції 1974 року, було формалізовано категорію
"продовольчу безпеку", як усвідомлену пробле-
му. Продовольчу безпеку сприймали як пробле-
му національного рівня. Вважалось, що забез-
печення продовольчої безпеки на рівні держави
досягається, за умови "підтримування постійно
зростаючого рівня споживання продуктів хар-
чування та можливості компенсувати коливан-
ня цін і обсягів виробництва". Нове усвідомлен-
ня проблеми з'явилося в 1996 році на Всесвітньо-
му продовольчому саміті в Римі, цього разу ак-
цент було зроблено на продовольчій безпеці
конкретної особи, а не нації. Згідно з цим підхо-
дом FAO продовольча безпека "існує, коли всі
люди в будь-який час мають фізичний та еконо-
мічний доступ до достатньої кількості безпеч-
них та поживних харчових продуктів для задо-
волення своїх потреб відповідно до смакових
вподобань, достатньої для ведення активного та
здорового способу життя" [7].

Глобальну систему продовольчої безпеки не
можна розглядати як статичну форму, це пов'я-
зано з динамічністю викликів, які стоять перед нею.
Вона являє собою ряд підсистем цільового, функ-
ціонального та регуляторного характеру, які взає-
мопов'язані в рамках міжнародних інституцій.

Якщо проаналізувати Карту голоду 2014 року,
яку розробляють фахівці Всесвітньої продоволь-
чої програми (ВПП) ООН найбільший рівень го-
лоду та недоїдання спостерігається в країнах Аф-
рики, Азії, Океанії та Центральної Америки [8].
Передумови значних продовольчих проблем в
кожній окремій країні мають свої особливості,
проте їх можна згрупувати і виділити основні:

— низький економічний розвиток, як на-
слідок, відсутність економічної доступності
продуктів харчування;

— неконтрольована демографічна ситуація;
— відсутність значного внутрішнього сіль-

ськогосподарського виробництва через особ-
ливості природно-кліматичних умов.

Згідно з підходом FAO досягнути світового
рівня продовольчої безпеки можна буде лише
забезпечивши кожного конкретного індивідуу-
ма достатнім рівнем якісного продовольства.
Але до цього часу, незважаючи на певні успіхи,
вирішити дане завдання не вдалося. Методи бо-
ротьби з голодом зводились до того, що більш
розвинуті країни, які мають розвинуте сільське

господарство, досягли значного розвитку про-
дуктивних сил в сільському господарстві пере-
дають частину виробленого продовольства без-
коштовно або ж за цінами нижче ринкового,
тобто стають країнами-донорами, для країн в
яких відсутні достатні обсяги продовольства.

Надаючи допомогу таким країнам, країни-до-
нори "пом'якшують" проблеми голоду в коротко-
строковій перспективі, проте водночас вони ство-
рюють передумови для більш складних викликів в
майбутньому. Створюються умови для приросту
населення не за рахунок ефективного використан-
ня внутрішніх природних ресурсів та економічно-
го зростання національних економік, а на основі
безкоштовної продовольчої допомоги.

У своїх дослідженнях автори О.В. Березін та
Л.М. Березіна вказують на те, що "розв'язання
продовольчої проблеми нині й у певній перспек-
тиві за різними причинами є неможливим. Тому
забезпечувати продовольчу безпеку кожна краї-
на має, виходячи з власного потенціалу, пере-
важно за рахунок національного виробництва за
мінімального використання переваг міжнарод-
ного поділу праці" [1]. Такої ж думки дотриму-
ються Гойчук О.І., Б.Й. Пасхавер, Ільїна З.М.
Зважаючи на досвід, який отримала Україна,
після військового вторгнення Російської Феде-
рації, коли світові інституції не змогли адекват-
но та основне швидко зреагувати на такі викли-
ки, задекларовані раніше твердження наведених
науковців є обгрунтованими. Тому, на нашу дум-
ку, в даний час найбільш актуальним для Украї-
ни є формування дієздатної національної сис-
теми продовольчої безпеки.

Підходи до розуміння національного стану
продовольчої безпеки слід розглядати відпо-
відно до завдань, які стоять перед країною та
умов, в яких вони досягаються. В питаннях за-
безпечення продовольчої безпеки, країна може
бути в таких умовах:

— техногенних катастроф, військових дій або
природних катаклізмів. Основне завдання держа-
ви забезпечити наявність продовольства та його
справедливий розподіл між громадянами;

— кризових економічних періодів. Держа-
ва повинна забезпечити відновлення добробу-
ту населення, яке зможе перейти від споживан-
ня обмеженого раціону здебільшого з вугле-
воднів, до більш збалансованого, орієнтовано-
го за власними смаковими вподобаннями;

— економічного зростання, відсутності
прямих загроз. На рівні національної продо-
вольчої безпеки необхідно вживати превен-
тивні заходи в сфері продовольчої безпеки,
приділяти увагу забезпеченню населення якіс-
ною та екологічно чистою продукцією;
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Ми спробуємо дати коротку характеристи-
ку стану продовольчої безпеки відповідно до
умов, в яких функціонує країна.

В умовах військової кризи чи значних при-
родних катастроф, система продовольчої без-
пеки держави передбачає наявність достатніх
запасів продовольства в обсягах необхідних
для нормального функціонування населення та
їх справедливий розподіл так, щоб все населен-
ня чи окремі не самозабезпеченні соціальні гру-
пи, змогли пережити період кризи/катастрофи.
Держава до таких кризових періодів повинна
мати сформовану структуру запасів продо-
вольства, проводити його облік та розрахову-
вати відповідність можливим потребам насе-
лення. Окрім того, має бути розроблена мето-
дика розподілу продовольства в умовах кризо-
вих явищ, яка передбачає наявність інфраст-
руктури, системи оповіщення тощо. В Україні
система державних запасів, яка була сформо-
вана ще в радянський період є застарілою, дер-
жава в період військової кризи не змогла за-
безпечити не тільки біженців зі східних облас-
тей та Криму, а й часто забезпечення військо-
вих підрозділів відбувалося силами волонтерів
або місцевого населення. Порядок формуван-
ня такого рівня продовольчої безпеки, еко-
номічні інструменти її забезпечення та методи-
ка реалізації буде розглядатися в наших по-
дальших наукових дослідженнях.

Аналіз формування національної продо-
вольчої безпеки в умовах економічної кризи
можна здійснити з огляду на досвід білоруської
наукової думки. Білоруська економіка, має знач-
ну ругаляторну складову з боку держави та ча-
сто підпадає під санкції західних країн, а отже
розвивається в стресових умовах. Економіка цієї
країни тривалий період функціонувала в умовах
валютного дисбалансу, що обмежувало можли-
вості імпорту продуктів харчування.

Згідно з підходом Ільїної З.М., продовольча
безпека держави такий стан економіки, при яко-
му незалежно від кон'юнктури світових ринків,
гарантується стабільне забезпечення продо-
вольством в кількості, що відповідають науково
обгрунтованим параметрам, з однієї сторони, і
створення умов для підтримки споживання на
рівні медичних норм, які відповідають умовам
відтвореного населення, з іншої [5].

Продовольча безпека країни на її думку має
два аспекти [5]:

Соціально-економічний. Характеризує
здатність держави забезпечити власному насе-
ленню споживання відповідно до основних
стандартів та норм. Даний аспект характеризує
необхідність забезпечити право кожного на

доступ до безпечних для здоров'я та повноцін-
ним продуктам харчування у відповідності з
правом на адекватне харчування і основним
правом на життя.

Політико-економічний. Характеризує здат-
ність країни мобілізувати внутрішні ресурси та
агроекономічний потенціал для організації за-
безпечення населення продовольством в основ-
ному за рахунок внутрішнього виробництва і
тим самим гарантувати економічну самостій-
ність та політичну незалежність.

Трактування запропоноване Гойчук О.І. є
більш широким, воно передбачає не просто до-
сягнення медичних норм в харчуванні, а розг-
лядає можливість вибору раціону харчування
та якості продовольства. Національну продук-
тову безпеку, вона розглядає у широкому ро-
зумінні — як стан економіки, а у вузькому як
гарантовану здатність держави задовольняти
потреби населення в особі кожного громадя-
нина продуктами харчування в необхідному
обсязі, асортименті і якості на рівні, що забез-
печує здоров'я та інтелектуальний розвиток
особи, на принципах самозабезпечення основ-
ними базовими продуктами та їх економічної
та фізичної доступності, незалежно від впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників [2].

При такому підході до продовольчої безпе-
ки повинні враховуватись важливі умови її до-
сягнення:

— фізична наявність продуктів необхідних
для кожної людини;

— економічна можливість придбати про-
дукти всіма соціальними групами, в тому числі
малозабезпеченими;

— прийнятність їжі для конкретного куль-
турного середовища;

— споживання продуктів високої якості в
кількості, яка забезпечує необхідну калорій-
ність та збалансованої по життєво необхідним
елементам.

Основними характеристиками продоволь-
чої безпеки на національному рівні є [5]:

— здатність продовольчої системи виробля-
ти, імпортувати, забезпечувати зберігання і про-
сування до кінцевого клієнта продуктів харчу-
вання в обсягах, необхідних для задоволення
раціональний (науково-обгрунтованих) потреб
всіх соціальних груп населення (потенційна
фізична доступність продуктів харчування);

— рівність всіх соціальних груп в доступ-
ності споживання, достатнього в кількісному
виразі, збалансованого за асортиментом набо-
ру продуктів харчування, що відповідає прий-
нятним стандартам якості та поживності (еко-
номічна можливість придбання продуктів);
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— споживання продуктів високої якості та
в кількості, достатній для раціонального хар-
чування по енергетичній цінності та збалансо-
ваного за важливими життєво необхідними еле-
ментами (якість продукції);

— максимальна автономність та економіч-
на незалежність вітчизняної продовольчої си-
стеми, її адаптованість до міжнародної ринко-
вої кон'юнктури (продовольча незалежність) за
умови раціонального використання виробничо-
го потенціалу і проведення активної зовніш-
ньоекономічної діяльності;

— здатність системи мінімізувати вплив не-
гативних природно-кліматичних умов вироб-
ництва на забезпечення населення продуктами
всіх регіонів країни (надійний доступ до про-
довольства);

— збалансований розвиток національної та
регіональних продовольчих систем у режимі
розширеного відтворення у всіх його аспектах:
економічному, екологічному, соціальному, ви-
робничому (стійкий розвиток).

Використання терміну продовольчої безпе-
ки на національному рівні, як правило, зосеред-
жені на питанні достатності продовольства. До
того ж питання розглядається з оцінки доступ-
ності достатньої кількості їжі, а їжа розгля-
дається як кількість енергії в кілокалоріях? Але
наявність продовольства не гарантує доступ до
необхідної їжі, і достатня кількість калорії не
завжди забезпечує здоровий і поживний раціон.

Відповідно ми вважаємо, що в умовах еконо-
мічного зростання країни досягнення продоволь-
чої безпеки слід доповнити такими умовами як:

— відповідність продуктів смаковим вподо-
банням;

— якість та структура продовольства має
відповідати дієтичним вимогам.

Включення у визначення "продовольча без-
пека" якісних категорій "безпечної та пожив-
ної" підкреслює, що їжа має бути безпечною та
мати поживну структуру в той час, як катего-
рія "смакові уподобання" змінює концепцію
продовольчої безпеки від простого доступу до
достатньої кількості якісного поживного про-
довольства, до його різноманіття. Тобто люди
з однаковими можливостями щодо доступу до
їжі, але з різними смаковими уподобаннями,
можуть розглядати для себе різні рівні продо-
вольчої безпеки. Відповідно, якщо допомога
зосереджена на продовольстві, не беручи до
уваги соціально-культурного сприйняття їжі,
відповідність її релігійним та етичним ціннос-
тям домогосподарств, проблема продовольчої
безпеки за таких умов не вирішиться простим
збільшенням обсягів продовольчої допомоги.

У розвинутих країнах де кризові явища не
мали глибокого впливу, в державі присутні дієві
механізми соціального захисту найбідніших
прошарків населення, а імовірність військових
конфліктів є незначною, продовольча пробле-
ма розглядається в контексті безпеки домогос-
подарства. Концепція продовольчої безпеки
домогосподарств використовується для оцін-
ки рівня добробуту населення, дає змогу ви-
значити пріоритети продовольчих програм та
політики в сфері продовольчої безпеки.

За підходом Ільїної З.М., продовольча без-
пека домашніх господарств розглядається як
наявність доступної достатньої кількості про-
дуктів харчування, гарантія стабільного за-
безпечення ними кожної людини, можливість
отримання продовольства в кількості, що доз-
воляє вести здорове та ефективне життя [5].

Безпека на рівні домогосподарств включає
такі основні елементи: економічна доступність
— особисті фінансові витрати та витрати домо-
господарств на придбання продовольства відпо-
відної якості не повинні створювати загрозу для
задоволення інших життєво необхідних потреб;
фізична доступність — продукти харчування ма-
ють бути фізично доступними в необхідній
кількості для кожної людини включаючи фізич-
но вразливі категорії (пенсіонери, інваліди, діти);
якість продукції. На нашу думку, перелік еле-
ментів слід доповнити умовою відповідності
продуктів смаковим вподобанням та життєвим
принципам членів домогосподарств.

Розглядають тимчасові та постійні умови, що
порушують рівень продовольчої безпеки домо-
господарств. Прикладом тимчасових обмежень
може бути неможливість забезпечення повноц-
інного харчування сім'ї на період тимчасового
або сезонного безробіття її членів. Довгостро-
кова продовольча проблема характеризується
тривалою відсутністю доступу до повноцінного
раціону членами домогосподарства.

Можуть бути декілька причин, що порушують
рівень продовольчої безпеки для членів домогос-
подарства. Рівень отримуваного доходу не завж-
ди може бути затрачений на придбання їжі. По-
бутові потреби чи зобов'язання можуть мати пріо-
ритетний характер, як то оплата комунальних по-
слуг, купівля ліків чи оплата навчання дітей.

Всередині домогосподарства розподіл про-
дуктів відбувається не відповідно потреб кож-
ного окремого члена. Тобто всередині домогос-
подарства деякі члени можуть страждати не-
доїданням внаслідок відсутності достатньої
кількості їжі, або ж ожирінням через непра-
вильно сформований раціон. Найбільше від
внутрішнього перерозподілу в домогосподар-
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ствах страждають діти. До того ж якісний стан
продовольчої безпеки на рівні домогосподар-
ства залежить від низки інших непродовольчих
факторів таких, як санітарно-гігієнічні умови
приготування та споживання їжі, якості води,
інфекційних хвороб та доступу до якісної ме-
дичної допомоги. Отже, продовольча безпека
не завжди гарантує безпеку харчування.

Стратегічні заходи забезпечать доступність
продуктів харчування для кожної сімї. Проте та-
кий підхід буде мати дещо викривлений результат,
і вимагатиме врахування додаткових факторів.
Якщо процес досягнення продовольчої безпеки
розглядатиметься не як самоціль, а передумови
якісного харчування та здоров'я, то необхідно
буде враховувати низку умов: забезпечення якіс-
ною водою, стимулювання до високих стандартів
побутово-санітарних умов харчування тощо.

ВИСНОВКИ
Продовольчу безпеку слід розглядати в таких

рівнях: глобальний, міждержавний (регіональний),
національний (рівень держави), регіональний (в
межах окремих регіонів країни) та рівень окремих
домогосподарств. На глобальному рівні завдяки
впроваджуваним програмам в тому числі під егі-
дою ООН вдалось досягнути певного прогресу
щодо зменшення частки голодуючих у світі. Про-
те чітких передумов до вирішення даної проблем
наразі не існує. Тому кожна країна має зосереди-
тись на формуванні власного рівня продовольчої
безпеки орієнтуючись в першу чергу на власну
продовольчу систему виходячи з умов в яких існує
країна. На рівні окремого домогосподарства ос-
новним є формування системи фізичної та еконо-
мічної доступності якісних продуктів харчування.
В процесі подальшого зростання добробуту гро-
мадян держава має сприяти розширенню продо-
вольчої номенклатури для задоволення їхніх по-
треб відповідно до смакових, культурних та тра-
диційних вподобань. Для формування повноцін-
ної системи продовольчої безпеки окремого до-
могосподарства, мають бути забезпечені ряд не-
продовольчих умов, як якість питної води, сані-
тарно-гігієнічні умови харчування тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливим періодом розвитку бюджетно-

податкової політики України вважають 2010—
2011 роки, для якого характерним є проведен-
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RESULTS OF FORMING AND REALIZATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF TERRITORIAL
SOCIETIES IN THE CONDITIONS OF BUDGETARY-TAX CHANGES

У статті обгрунтовано реалії впровадження у 2011—2013 роках змін бюджетно-податкового законодавства у
процес формування та реалізації фінансового потенціалу територіальних громад. На основі досвіду економічно роз-
винених країн розглянуто залежність рівня компетенції органів місцевого самоврядування щодо виконання своїх
функцій від розміру територіального формування, чисельності населення та структури управління. Досліджено по-
зитивні та негативні аспекти об'єднання територіальних громад в Україні. Запропоновано напрями покращення фінан-
сового забезпечення місцевих бюджетів за рахунок удосконалення: порядку розрахунку потреб фінансових ресурсів
для місцевих бюджетів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних транс-
фертів; зміни механізму перерозподілу доходів між бюджетами різних рівнів. Обгрунтовано доцільність перерозпо-
ділу бюджетних ресурсів не між джерелами фінансування делегованих і власних повноважень органів місцевого са-
моврядування, а між джерелами формування державного і місцевих бюджетів щодо забезпечення останніх стабіль-
ними та достатніми надходженнями.

In the article realities of introducing in 2011—2013 changes of budgetary-tax legislations in the process of forming
and realization of financial potential of territorial societies are grounded. On the basis of experience of economic-developed
countries dependence of level of jurisdiction of organs of local self-government at presens of implementation of the
functions from the size of the territorial forming, quantity of population and management structure is considered. Positive
and negative aspects of association of territorial societies in Ukraine are explored. The article offers directions of
improvement of the financial providing of local budgets through the improvement: to the order of calculation of necessities
of financial resources for local budgets from every type of charges, which are taken at determination of volume of
interbudgetary transferts; changes of mechanism of redistribution of profits between the budgets of different levels. The
author grounded expedience of redistribution of budgetary resources not between sources of funding of delegated and
own proxies of organs of local self-government, but between the sources of forming state and local budgets for providing
local self-goverment with stable and sufficient receipts.

Ключові слова: територіальна громада, фінансовий потенціал територіальних громад, орга-
ни місцевого самоврядування, місцеві бюджети.

Key words: territorial community, financial potential of local communities, organs of local self-
government, local governments.

ня податкової реформи шляхом введення в дію
Податкового кодексу та удосконалення бюд-
жетного механізму через оновлення Бюджет-
ного кодексу. Зміни бюджетно-податкового
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законодавствамали оптимізувати фіскальну
систему на регіональному рівні, сприяти вирі-
шенню проблем місцевого самоврядування
щодо збільшення обсягів надходжень до місце-
вих бюджетів, підвищенню ефективності мобі-
лізації коштів та зацікавленості представниць-
ких органів територіальних громад в активізації
економічної діяльності, формуванні сприятли-
вого інвестиційного клімату певної адміністра-
тивно-територіальної одиниці. Проте реальні
результати впровадження вищезазначених за-
конодавчих змін, розходження між очікувани-
ми й фактичними результатами соціально-еко-
номічного розвитку територіальних громад
поки що не викликають оптимістичного на-
строю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Концептуальні засади фінансового за-
безпечення та процесу формування фінансо-
вого потенціалу суб'єктів системи місцево-
го самоврядування досить грунтовно дослі-
джені провідними українськими науковця-
ми: Є.О. Балацьким, В.Г. Боронос, В.Г. Воз-
няк, О.І. Дем'янчук, М.А. Козоріз, І.О. Лу-
ніною, А.В. Лучко, П.В. Мельник, Н.Ю. Мель-
ничук, К.В. Павлюк, Л.В. Панасюк, Ю.В. Па-
січник тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Оцінюючи наукові здобутки вчених, недо-

статньо дослідженими залишаються питання
реальних результатів впровадження змін бюд-
жетно-податкового законодавства на рівні
місцевого самоврядування та їх впливу на фор-
мування й використання можливостей фінан-
сового потенціалу територіальних громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Законодавчі зміни бюджетно-податкової
сфери у 2011—2013 рр. сприяли підвищенню
результативності формування та реалізації
фінансового потенціалу територіальних гро-
мад за рахунок розширення можливостей
органів місцевого самоврядування щодо вико-
ристання його елементів. Наслідком внесених
змін у процес формування бюджетних доходів
є: приріст власних надходжень місцевих бюд-
жетів за рахунок збільшення обсягу другого
кошика і спеціального фонду; забезпечення
росту витрат територіальних громад прирос-
том їхніх власних доходів, а також зниження
рівня фінансової залежності від міжбюджет-
них трансфертів місцевих бюджетів різних
рівнів.

Зважаючи на окремі позитивні зміни
фінансового забезпечення місцевого само-

Рис. 1. Частка власних доходів та сукупних доходів у видатках місцевих бюджетів
територіальних громад Полтавської області за 2006—2010 р. та 2013 р., %

Джерело: складено автором на основі даних [1; 2].
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врядування, необхідно звернути увагу на на-
ступне. По-перше, сільські територіальні гро-
мади забезпечили підвищення рівня резуль-
тативності формування та реалізації фінан-
сового потенціалу за рахунок зменшення ви-
датків місцевих бюджетів порівняно із попе-
редніми періодами. При цьому скорочення
видатків і досягнення збалансованості бюд-
жетів сільських громад (частка доходів у
фінансуванні видатків підвищилась у 2011 р.
до 96,6 %, у 2012 р. у 1,5 рази, у 2013 р. у 2,4
рази проти 61,9 % в середньому за 2006—2010
рр.) за рахунок позбавлення населення еле-
ментарного доступу до соціальних благ у
сферіосвіти і охорони здоров'я не є свідчен-
ням ефективного та результативного вико-
нання повноважень їх представницькими
органами (рис. 1).

По-друге, для територіальних громад ни-
зового рівня, незважаючи на останні зміни
бюджетно-податкового законодавства, ха-
рактерним є досить низький рівень фінансу-
вання соціально-економічного розвитку (рис.
2).

Якщо співвідношення між доходами місце-
вих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів)
на 1 мешканця міст обласного значення і сіл
скоротилося (у 2013 р. становило 3,2 рази про-
ти 5,7 в середньому за 2006—2010 рр.), то

співвідношення між середньодушовим обсягом
потреб територіальних громад, навпаки,
збільшилося до 6,8 рази у 2013 р. проти 4,7 рази
за 2006—2010 рр. Поглиблення асиметрії щодо
видатків на душу населення та можливістю їх
фінансового забезпеченням слід відмітити і для
селищних територіальних громад. Співвідно-
шення аналогічних показників міст районного
і обласного значення залишається на рівні
2006—2010 рр.

Як показує досвід економічно розвине-
них країн, адміністративна компетенція
органів місцевого самоврядування на висо-
кому рівні виконувати свої функції значною
мірою залежить від розміру території муні-
ципалітету, чисельності населення та струк-
тури управління. З однієї сторони, чим мен-
ше територіальне формування, тим простіше
представницьким органам приймати не-
обхідні рішення щодо їх функціонування. З
іншої сторони, малі територіальні утворен-
ня несуть в собі труднощі адміністративно-
го та економічного характеру. Адже органи
місцевого самоврядування дрібних адмініст-
ративно-територіальних одиниць неспро-
можні належним чином виконувати основні
функції, що відносяться до їх компетенції,
особливо в частині продукування власних
доходів з метою соціально-економічного

Рис. 2. Доходи та видатки місцевих бюджетів територіальних громад Полтавської області
за 2006—2010 рр. та 2013 р. у розрахунку на 1 мешканця

Джерело: складено автором наосновіданих [1; 2].
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розвитку. У свою чергу велика кількість від-
повідних територіальних формувань потре-
бує організації складної системи фінансово-
го вирівнювання.

Слід відмітити, що в Україні з 1991 р. по те-
перішній час кількість сільських рад зросла на
1067 одиниць при виключенні з обліку за цей
період 354 сільських населених пунктів та змен-
шенні сільського населення на 2,6 млн людей [3;
4]. Як результат, дотаційність 5419 місцевих
бюджетів перевищує 70 % їх загальної кількос-
ті, а 483 територіальні громади на 90 % утриму-
ються за рахунок офіційних трансфертів з дер-
жавного бюджету. За таких умов, сільські гро-
мади переважно є постійними споживачами
бюджетних коштів, а не джерелом зростання
економіки держави.

У багатьох зарубіжних країнах зазначена
проблема була вирішена шляхом проведення
адміністративно-територіальної реформи з
укрупнення територіальних формувань, відпо-
відно до європейських норм, згідно з якими
первинна територіальна одиниця має налічу-
вати не менше ніж 100 тисяч мешканців. Про-
те, наприклад, у Німеччині загальна кількість
громад була зменшена до 3251 з середньою чи-
сельністю жителів 19 тис. осіб, у Данії 1365
дрібних муніципалітетів були об'єднані у 275
з середньою чисельністю 18 тис. осіб, у Бельгії
число комун булозменшено у 4,5 рази, у
Швеції, відповідно, у 3,7 рази [5]. При цьому,
фахівцями Світового банку встановлено, що в
самодостатній громаді мінімальна кількість
мешканців повинна бути в межах 5—6 тис.
жителів [6]. В Україні єдиної точки зору щодо
цілей, напрямів та доцільності здійснення
трансформації системи адміністративно-тери-
торіального устрою до цього часу не існує.
Між тим, відповідно до статистичних даних по
Полтавській області станом на початок 2013
р., середня чисельність сільської громади
складає 1246 чол., селищної — від 1888 чол. до
12449 чол., міст районного значення 8740 —
24081 чол., міст обласного значення від 41306
чол. до 299686 чол. [7].

На наш погляд, саме зміна порядку роз-
рахунку потреб фінансовихресурсів для
місцевих бюджетів за кожним видом ви-
датків, що враховуються при визначенні об-
сягу міжбюджетних трансфертів, прискорить
вирішення вище зазначених проблемних пи-
тань функціонування територіальних громад.
Адже для розрахунку видатків новим Бюд-
жетним кодексом України передбачено зас-
тосування єдиних нормативів потреб фінан-
сових ресурсів у розрахунку на одного меш-

канця (державне управління, охорона здоро-
в'я, культура, фізична культура і спорт) або
учня (освіта), або одержувача соціальних по-
слуг (соціальний захист і соціальне забезпе-
чення). До останніх нововведень видаткові
потреби розраховувалися з огляду на кіль-
кість розташованих на території громади соц-
іальних установ (лікарень, шкіл, інтернатів
тощо). Звісно, такий порядок розрахунку ви-
датків місцевих бюджетів не забезпечить
навіть мінімальної потреби в бюджетних ре-
сурсах на утримання соціальної інфраструк-
тури невеликих за чисельністю населення те-
риторіальних громад. А це, в свою чергу, при-
зведе до скорочення видатків місцевих бюд-
жетів в частині, наприклад, зменшення жит-
тєво необхідних потреб у сфері освіти і здо-
ров'я сільських територіальних громад, або
до витрачання власних коштів на фінансуван-
ня делегованих органами державної влади
повноважень.

Одним із варіантів вирішення проблеми на-
лежної реалізації інтересів територіальних
громад може бути їх об'єднання. З одного
боку, відповідна трансформація територій
може сприяти покращенню фінансового за-
безпечення місцевих бюджетів, проте, з іншо-
го боку, проблемним питанням буде територ-
іальна (транспортна) і матеріальнаможливість
доступу кожноїлюдини до соціальних благ.
Тому результатом подібного об'єднання ма-
ють бути ефективні територіальні громади,
здатні на належному рівні задовольняти по-
треби населення. А досягнути цього можна
лише за умови подальшого реформування си-
стеми фінансового забезпечення місцевого са-
моврядування та активізації представницьких
органів щодо залучення та освоєння можли-
востей фінансового потенціалу територіаль-
них громад.

На наш погляд, для забезпечення можли-
востей економічного розвитку територіаль-
них громад, їх фінансової самостійності та
досягнення збалансованості бюджетів необ-
хідний перерозподіл доходних джерел не між
джерелами фінансування делегованих і влас-
них повноважень органів місцевого самовря-
дування, а між джерелами формування дер-
жавного і місцевих бюджетів щодо забезпе-
чення останніх стабільними та достатніми
надходженнями. Адже суб'єкти господарю-
вання, які функціонують на території громад
і активно використовують наявні ресурси, за
результатами своєї діяльності, насамперед,
забезпечують формування доходів держав-
ного бюджету. Так, наприклад, сукупний об-
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сяг надходжень податку на прибуток та
внутрішніх податків на товари і послуги про-
тягом 2006—2008 рр. у Полтавській області
більш ніж у 2 рази перевищували доходи
місцевих бюджетів територіальних громад,
відповідне співвідношення у 2009 р. складало
3,8 рази, за 2010—2013 р. — понад 5 разів [1;
2].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на поглиблення рівня цент-
ралізації бюджетних ресурсів зміни бюджет-
но-податкового законодавства дозволили
розширити можливості територіальних гро-
мад щодо формування та реалізації ними
фінансового потенціалу. Акцент при цьому
зроблено на внутрішніх структурних зру-
шеннях серед джерел фінансування делего-
ваних (перший кошик) і власних (другий ко-
шик та спеціальний фонд) повноважень
органів місцевого самоврядування. Тож,
враховуючи результати проведеного дослі-
дження актуальним питанням розвитку
місцевого самоврядування залишається
формування самодостатніх територій, здат-
них на належному рівні задовольняти потре-
би населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному динамічному середовищі необ-

хідне ефективне управління з метою розвитку
суб'єктів господарювання. Широко відомо, що
однією з головних функцій управління є конт-
роль. Тобто ефективне управління не можливе
без ефективного контролю. Таким чином, по-
стає проблема дослідження контролю як важ-
ливої наукової категорії, та удосконалення і
розвитку контролю як базової функції управ-
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DEFINITION OF CONTROL AS A SCIENTIFIC CATEGORY

Досліджено наукові підходи до визначення та сутності контролю, виявлено необхідність надати просте, зрозу-
міле, стисле визначення, яке повністю охарактеризує контроль та узагальнить характеристики контролю, що визна-
чають його як наукову категорію.

За результатами дослідження, узагальнюючи думки вчених щодо тлумачення поняття "контроль", визначено значні
узагальнені риси, які притаманні цій категорії: нагляд, спостереження, перевірка; ефективне управління; досягнення
визначеної мети. Усі інші аспекти поняття "контроль" є похідними від визначених узагальнених рис, які більш де-
тальніше розкривають сутність контролю, але не надають поняттю нового змісту.

Представлено удосконалене визначення поняття "контроль".
Наведено узагальнене стисле визначення охоплює в собі усі аспекти сутності контролю і характеризує контроль

незалежно від його форми і виду.
Зібрано воєдино характеристики контролю, що визначають його як наукову категорію, та представлено їх стис-

ле визначення з метою розуміння вказаних характеристик у контексті контролю.

The existing scientific approaches to the definition and essence of control have been studied, the necessity to give a
simple, clear and short definition to characterize and generalize the features of control as a scientific category have been
proved.

Basing on the results of research and taking into account different points of view of the scientists to the definition of
the given term "control", the general characteristics of the particular category have been defined including: supervision,
observation, checking; effective management, achieving goals. All the other aspects of the concept "control" are derivative
from the given general characteristics which describe the essence of control but do not provide the new meaning to the
concept.

The improved definition of the term "control" has been presented.
The brief generalized definition includes all aspects of the essence of control independently of its type and method.
All characteristics of control have been generalized to define the given concept as a scientific category and the brief

definitions have been presented in the context of control.

ління. Відповідно, проблема контролю є завж-
ди актуальним питанням для науковців та
фахівців практиків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемою контролю займається багато
вчених та фахівців практиків. Між тим завжди
існують аспекти цієї теми, які потребують удос-
коналення та розвитку. Дослідивши наукові
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підходи до визначення та сутності контролю,
виявили необхідність надати просте, зрозумі-
ле, стисле визначення, яке повністю охаракте-
ризує контроль, та узагальнити характеристи-
ки контролю, що визначають його як наукову
категорію.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в удосконаленні визна-

чення поняття "контроль" та узагальнення ха-
рактеристик контролю, як наукової категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існують обставини які визначають не-
обхідність контролю у економічному і соціаль-
ному житті [22]:

— невизначеність, складність і динамічність
середовища;

— запобігання кризовим явищам шляхом
визначення помилок та невідповідностей до
того моменту, як вони нанесуть шкоду;

— підтримання успіху шляхом порівняння
планових і фактичних показників та оцінки
темпів досягнення визначеної мети.

Основна риса, що є передумовою контро-
лю, — це невизначеність, яку умовно можливо
поділити на [18, с. 292—293]:

— невизначеність зовнішнього середовища;
— невизначеність, пов'язана з діями інших

підприємств;
— невизначеність цінностей і поведінки лю-

дей.
Невизначеність зовнішнього середовища

пов'язана с тим, що діяльність підприємства
здійснюється в умовах постійної зміни зовніш-
нього середовища, тобто зміни законодавчих
актів, технологій виробництва, інвестиційної
привабливості, соціальних і культурних цінно-
стей, тощо. Таким чином, з метою своєчасного
реагування на зміни зовнішнього середовища
необхідно задіяти такий ефективний засіб, як
контроль.

Невизначеність, пов'язана з діями інших
підприємств обгрунтовується тим, що підприє-
мство існує не в вакуумі і має необхідність по-
стійної взаємодії з іншими суб'єктами госпо-
дарської діяльності. Взаємодія з іншими
підприємствами вимагає сумісних планів, коо-
перації праці, укладання договорів, що несуть
у собі елементи невизначеності, які можуть
шкодити досягненню наміченої мети.

Невизначеність цінностей і поведінки людей
базується на тому, що управління підприєм-
ством здійснюється людьми. Людина не маши-
на і тому її не можливо запрограмувати на точ-

не виконання будь-якої роботи. Таким чином,
не все задумане здійснюється саме так, як за-
думано.

Отже, невизначеність це така риса, яка спо-
нукає організацію контролю.

Дослідники визначають чотири принципові
умови, що зумовлюють контроль [21]:

— наявність стандартів та зовнішніх обме-
жень, які дозволяють ефективно досягнути
визначеної мети;

— наявність технологій і методів контролю,
що дозволяють оцінити фактичний стан об'єкту
контролю;

— виявлення відхилень між стандартними і
фактичними показниками об'єкту контролю;

— можливість корегувати функціонування
об'єкту контролю.

Що таке контроль, хто його здійснює, який
він буває, які виконує функції — це ті питання
які наразі є вельми актуальні для науковців та
управлінців.

Контроль в перекладі з французької мови
— "…нагляд, спостереження з метою пере-
вірки, перевірка чого-небудь…" [10, с. 430] —
це найпростіше визначення дає новітній слов-
ник іноземних слів.

Визначення С.І. Ожегова щодо контролю
практично співпадає "…перевірка, а також спо-
стереження з метою перевірки…" [14, с. 259].

Майже так само трактує визначення конт-
ролю Великий тлумачний словник російської
мови "…спостереження з метою перевірки або
нагляду; перевірка…" [8, с. 452].

Відповідно до Великого тлумачного словни-
ка сучасної української мови контроль це —
"…перевірка, облік діяльності кого-небудь, чого-
небудь, нагляд за кимсь, чимось…" [9, с. 451].

Усач Б.Ф. визначає контроль, як "перевірку
виконання тих або інших господарських рішень
з метою встановлення їхньої законності та еко-
номічної доцільності" [19, с. 10].

На думку російських вчених Кочєріна Є.А.
и Фролова Г.Я., "контроль — це цілеспрямовані
практичні дії, які дозволяють переконатися у
слушності чого-небудь" [18, с. 289].

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. ствер-
джують, що "контроль — це процес забезпечен-
ня досягнення організацією своєї мети" [13, с.
390].

Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерський
Д.Є. теж вважають, що у широкому розуміння
контроль — "це процес забезпечення досягнен-
ня організацією своїх цілей" [16, с. 345].

Зайцева О.П., Аманжолова Б.А. визначають
контроль як "процес моніторингу поточного
рівня ефективності і внесення необхідних ко-
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ректив, що забезпечують подальше просуван-
ня організації у напрямку заданого рівня ефек-
тивності" [1, с. 127].

В англійській мові термін "control" має зна-
чення і контролю і управління (тобто більш
широке поняття — контроль з подальшими ско-
регованими діями). В своїй науковій праці Дра-
кер визначає різницю між цими поняттями, які
стисло формулюються так: "контроль — це ви-
мірювання і інформація, а управління — дія" [5,
с. 562].

Ентоні Р., Рис Дж. визначають управлінсь-
кий контроль — "процес за допомогою якого
менеджери здійснюють вплив на працівників
підприємства з метою дієвого та ефективного
виконання стратегії підприємства" [6, с. 460]

Крамаровський Л.М. вважає контролю фун-
кцією управління. На його думку управлінська
діяльність ефективна, в тому випадку коли
прийняте рішення, його виконання та резуль-
тат підлягають своєчасному контролю з метою
встановлення законності, цілеспрямованості та
економічної ефективності заходів, що здійсню-
ються [11, с. 4].

Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча визначають
контроль як функцію управління, зокрема
"процес, який забезпечує відповідне функціо-
нування конкретного об'єкту, прийнятий уп-
равлінським рішенням і направлений на успіш-
не досягнення поставленої мети" [12, с. 7].

О. Осідач зазначає, що контроль це "еле-
мент управління економічними об'єктами та
процесами, який полягає у нагляді за ними з
метою перевірки їх відповідності стану перед-
баченому законами, юридичними нормативни-

ми актами, а також програмами, планами, до-
говорами, проектами, угодами…або…контроль
за об'єктом, реальна влада, зосередження прав
управління в одних руках" [16, с. 345].

Гаращук В. стверджує, що контроль — це
"водночас і самостійна функція управління, і
одна зі складових управлінської діяльності за-
галом" [2, с. 175].

В управлінні контроль розглядають у трьох
аспектах:

— систематичну діяльність керівництва, що
реалізує одну із головних функцій менеджмен-
ту;

— завершальну стадію менеджменту, осно-
вою якої є зворотній зв'язок;

— сукупність дій посадових осіб, як не-
від'ємної частини процесу прийняття і реалі-
зації управлінських рішень [20].

Одночасно Кочєріна Є.А. и Фролова Г.Я.
розглядають контроль як функцію управління
в декількох аспектах (рис. 1) [18, с. 296—297].

Узагальнивши думки різноманітних авторів
Дирей В. угрупував бачення поняття "конт-
роль" у десяти різних плоскостях наукових
поглядів вчених-економістів [3]:

— функція (ланка, процес, система, підсис-
тема, елемент) управління;

— проблема, наука, дисципліна, комплекс
знань;

— властивість суспільно-господарського
буття, тип відносин, вид діяльності, напрям
співпраці и розвитку;

— система, процес, сукупність процедур
спостереження та перевірки;

— джерело інформації;

Рис. 1. Контроль як функція управління
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— індикаторний фактор (психологічного
стану, образу мислення);

— механізм перевірки порушень, інстру-
мент натиску та дискредитації політичних опо-
нентів;

— система заходів, відносин, моніторингу,
динамічного розвитку;

— перевірка здійснення планів;
— багатоаспектне явище (функція управлі-

ння, функція обліку, функція погодження
діяльності суб'єктів підприємництва).

Кочєріна Є. А. и Фролова Г. Я. визначають
такі сутнісні риси контролю:

— зворотній зв'язок;
— добровільне дотримання людьми визна-

чених норм, що обмежують та регулюють їх по-
ведінку;

— відповідальність [18].
Є.С. Павлова, Л.І. Лисенко вважають конт-

роль комплексною категорією, яка використо-
вується в усіх сферах діяльності та галузях на-
уки. Узагальнивши думку вітчизняних та закор-
донних авторів, вони дійшли висновку, що
вченні визнають контроль як функцію управл-
іння, але сутність контролю визначають по
різному розглядаючи з трьох методологічних
позицій:

— економічна категорія, яка має зміст та
понятійний апарат;

— функція управління, засіб зворотного
зв'язку між об'єктом та суб'єктом контролю;

— система, що діє в рамках підприємства
[15].

Т.С. Єдинак, О.В. Павлишен, дослідивши
думки вчених щодо сутності поняття "конт-
роль", визначають три основні підходи (рис. 2)
[7]:

Визначення контролю — це вельми диску-
сійне питання, на сьогодні не існує його одно-
значного трактування. Узагальнюючи думки
вчених щодо тлумачення поняття "контроль",
визначаємо значні узагальнені риси, які прита-
манні цій категорії:

— нагляд, спостереження, перевірка;
— ефективне управління;
— досягнення визначеної мети.
Усі інші аспекти поняття "контроль" є по-

хідними від визначених узагальнених рис, які
більш детально розкривають сутність контро-
лю, але не надають поняттю нового змісту.

Отже, на наш погляд, контроль — це нагляд,
спостереження, перевірка як засіб отримання
інформації, для функціонування і розвитку,
шляхом здійснення ефективного управління, з
метою досягнення визначеної мети.

Наведене узагальнене стисле визначення
охоплює в собі усі аспекти сутності контролю
і характеризує контроль незалежно від його
форми і виду.

Як елемент системи управління контроль
повинен вирішувати наступні завдання:

— визначення у внутрішньому та зовніш-
ньому середовищі факторів, що впливають на
функціонування та розвиток підприємства з
метою своєчасного реагування;

— дослідження тенденцій розвитку під-
приємства, його напрямок та глибину;

— своєчасне виявлення порушень, помилок
та оперативне реагування з метою їх знешкод-
ження;

— використання результатів контролю з
метою оцінки роботи підприємства та персона-
лу, ефективності і надійності системи управлі-
ння за визначений період [17].

Рис. 2. Основні підходи до сутності поняття "контроль"
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До функцій контролю в системі управління
відносять:

— перевірочну (встановлення необхідності
та законності прийняття та виконання рішень,
виявлення порушень та помилок);

— інформаційну (дослідження та обробка
інформації);

— діагностичну (дослідження фактичного
стану підприємства, виявлення тенденцій роз-
витку, резервів, ризиків);

— прогнозуючу (передбачає майбутній стан
підприємства та можливі відхилення від плано-
вих показників);

— комунікаційну (забезпечує зворотній
зв'язок);

— орієнтуючу (визначає основні проблеми);
— стимулюючу (мотивація за результатами

контролю);
— корегуючу (за результатами контролю за-

безпечує необхідні параметри функціонування);

— захисну (сприяє збереженню ресурсів)
[20].

Спрямованість контролю залежить від
предмету та методу контролю, отже, необхід-
но надати стисле визначення цих характерис-
тик контролю.

Предмет контролю — це процеси та явища
пов'язані з господарською діяльністю під-
приємства, функціонуванням органів держав-
ного управління.

Об'єкт контролю — окремий елемент пред-
мету контролю, що підлягає вивченню або пе-
ревірці [4].

Якість контролю забезпечується суб'єктом
контролю. Суб'єкт контролю — це фізичні або
юридичні особи, які відповідно до нормативно-
законодавчих актів чи стандартів наділені пра-
вом здійснювати контроль над іншими фізич-
ними чи юридичними особами або їх структур-
ними підрозділами.
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Рис. 3. Характеристики контролю як наукової категорії
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Головна мета контролю — попередження
помилок та втрат.

Досягнення мети контролю залежить від
відповідності певним принципам. Принцип кон-
тролю — це положення, на якому базується іде-
ологічний напрям контролю.

Визначення спільних ознак контролю надає
змогу класифікувати контроль за видами. Вид
контролю — це об'єднання різновидів контро-
лю за спільними ознаками.

Ефективність контролю залежить від обра-
них методів контролю. Метод контролю — це
сукупність прийомів і способів дослідження
об'єкту контролю.

Концептуальні засади контролю базуються
на компонентах контролю. Компоненти конт-
ролю — це складові елементи контрольної
діяльності (середовище контролю, оцінка ри-
зиків, заходи контролю, інформація та інфор-
маційний обмін, моніторинг).

З метою комплексного здійснення конт-
рольної діяльності необхідна система контро-
лю. Система контролю — це визначений поря-
док здійснення контролю, оснований на взає-
модії взаємопов'язаних елементів.

Таким чином, дослідивши характеристики
контролю як наукової категорії зведемо їх воє-
дино (рис. 3).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідивши наукові підходи до визначення

поняття "контроль" встановили, що досі не існує
його єдиного визначення, яке б чітко і кратко
відображало сутнісні ознаки контролю. Але,
узагальнивши думки вчених, дійшли висновку,
що існуючи визначення можливо згрупувати за
рисами, які притаманні цій категорії — нагляд,
спостереження, перевірка; ефективне управлі-
ння; досягнення визначеної мети. Отже, за ре-
зультатами наукового дослідження:

— удосконалено визначення поняття "кон-
троль". Представлене визначення є досить про-
стим, зрозумілим і охоплює усі головні аспек-
ти контролю;

— зведені воєдино характеристики контро-
лю, що визначають його як наукову категорію.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Перспективним напрямом розвитку є до-

слідження системного підходу управління та
розробка системи контролю підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вивчення сучасних економічних теорій до-

помагає виявити стан дослідження актуальних
проблем національної економіки, сконцентру-
вати увагу на ще не вирішених важливих пи-
таннях економічної теорії і політики.

Особливо зростає значення історико-еко-
номічних знань у сучасних умовах ринкової
трансформації української економіки. Саме
вони значно підвищують культуру економіч-
ного мислення, дають змогу розглядати про-
блеми у значно ширшому аспекті.

УДК 330.341.2

К. М. Речка,
к. е. н., ст. викладач, Таврійський державний агротехнологічний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

K. Rechka,
Candidate of science, senior lecturer, Tavrisky state agrarian and technical university

BASIC DIRECTIONS OF MODERN ECONOMIC THEORY

У статті розглянуто виникнення, формування та розвиток сучасних економічних теорій. Досліджено їх взаємоз-
в'язок між собою. Сучасні економічні теорії викладені у хронологічному порядку. Виявлено, що спираючись на вив-
чення даних теорій, можно навчитися вирішувати нестандартні задачі та передбачати хід і наслідки прийнятих рішень.

У системі економічних наук сучасні економічні теорії займають важливе самостійне місце й відіграють значну
роль. Актуально на сьогодні, спираючись на теорію, раніше накопичені знання, навчитися вирішувати нестандартні
задачі, передбачати хід і наслідки прийнятих рішень.

Сучасні економічні знання відображають тривалий історичний шлях розвитку економічної науки, який ніколи
не був прямолінійним процесом руху від незнання до знання, від помилок до істини. Формування тих чи інших еконо-
мічних поглядів та ідей завжди було об'єктивно зумовлене розвитком суспільного виробництва, соціально-економі-
чними умовами та потребами господарського життя, інтересами суспільства, його окремих груп тощо.

An origin, forming and development of modern economic theories, is considered in this article. Investigational their
intercommunication between itself. Modern economic theories vikladeni in a chronologic order. It is discovered that
leaning on the study of these theories, mozhno to learn to decide non-standard tasks and foresee motion and consequences
of the accepted decisions.

In the system of economic sciences modern economic theories occupy an important independent place and play a
considerable role. Topically for today, leaning on a theory, before the accumulated knowledges, to learn to decide non-
standard tasks, foresee motion and consequences of the accepted decisions.

Modern economic knowledges represent the protracted historical way of development of economic science, which
never was the rectilineal process of motion from ignorance to knowledge, from errors to truth. Forming of those or other
economic looks and ideas always was ob''ektivno is predefined development of public production, socio-economic terms
and necessities of economic life, by interests of society, him separate groups and others like that.

Ключові слова: економічна теорія, сучасні економічні теорії, економічна думка, концепції,
економічний лібералізм, кейнсіанство, інституціоналізм, економічна модель.

Key words: economic theory, modern economic theories, economic idea, conceptions, economic
liberalism, keynesianism, institucionalizm, economic model.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасні економічні знання відображають

тривалий історичний шлях економічної на-
уки, який ніколи не був прямолінійним про-
цесом руху від незнання до знання, від поми-
лок до істини. Розвиток маржинальної рево-
люції був поетапним. Перший етап відобра-
жений в працях В.С. Джевонса, К. Менгера та
Л. Вальраса. Другий — репрезентований пра-
цями А. Маршалла, Дж.Б. Кларка, В. Парето
та інших видатних економістів. Еволюція еко-
номічних теорій XX ст. знайшла відображен-
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ня у працях Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шум-
петера, Ф. Хайєка, М. Фрідмена, А. Лаффе-
ра, Р. Лукаса, Т. Сарджента та ін. Великий
вклад у розвиток сучасної економічної теорії
зробили також видатні українські вчені-еко-
номісти М. Туган-Барановський, Є. Слуць-
кий, С. Подолинський.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У системі економічних наук сучасні еко-

номічні теорії займають важливе самостійне
місце й відіграють значну роль. Актуально на
сьогодні, спираючись на теорію, раніше нако-
пичені знання, навчитися вирішувати нестан-
дартні задачі, передбачати хід і наслідки прий-
нятих рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кінець ХІХ — початок ХХ ст. супровод-

жувались значними змінами в соціально-еко-
номічному і політичному житті країн Захід-
ної Європи і США. На початку ХХ ст. моно-
полія становить основу економіки і політики
більшості розвинутих держав. Ця стадія нео-
днозначно трактувалась представниками
різних напрямів і шкіл економічної теорії.

У цей період виникла неокласична еконо-
мічна теорія. Її засновники — відомі економ-
істи, представники так званої австрійської
школи Карл Менгер, Фрідріх Візер, Ейген
Бем-Баверк, англійський вчений Вільям
Стенлі Джевонс, швейцарський економіст
Леон Вальрас та інші. Основною категорією
аналізу прихильників неокласичної економі-
чної теорії вважають граничну корисність,
протиставляючи її теорії трудової вартості.
Вартість товару вони визначають корисністю
останнього, найменш необхідного предмету
споживання, тобто граничною корисністю.
Теорія "граничної корисності" справила ве-
ликий вплив на еволюцію політекономії і по-
клала початок специфічному її напряму —
маржиналізму. На думку його прихильників,
корисність і цінність будь-якого блага визна-
чається людиною суб'єктивно, відповідно до
того, як певна особа ставиться до даного бла-
га. Будь-яке благо корисне, але не будь-яке
цінне. Цінність визначається рідкісністю. За-
гальне твердження маржиналізму можна
сформулювати так: кожна наступна одиниця
даного блага в даний момент часу приносить
споживачеві менше задоволення, ніж попе-
редня, і ціна встановлюється за останньою
одиницею, яку споживач захоче оплатити;
якщо такої останньої одиниці немає, то і весь
ряд не має ціни. У найнеобхідніших благ —

повітря і води — ціни немає саме тому, що їх
у природі більше, ніж потрібно людям. Вод-
ночас найменш корисні речі можуть кошту-
вати дорого через їх рідкісність. На маржи-
налістських позиціях стояла кембріджська
економічна школа. Її засновником став Аль-
фред Маршалл (1842—1924), професор Кем-
бріджського університету (Англія). Його
книга "Принципи економікс" (1890 р.) протя-
гом десятиліть була основним підручником з
економічної теорії в університетах Англії і
США. Центральне місце в економічній теорії
А. Маршалла посідає проблема цін. Ціна для
Маршалла — не грошовий вираз вартості, а
тільки мінова пропорція, в якій товари і гроші
взаємообмінюються. Цим самим знімалася
проблема про працю як джерело вартості, а
на перший план висувалися два основних
фактори — "гранична корисність" і витрати
виробництва [5].

Далі А.Маршалл робить спробу пов'язати
ці фактори за допомогою третього — попиту
і пропозиції. Ціна для покупця, за Маршал-
лом, визначається корисністю товару (це мак-
симальна межа ціни), а для продавця — вит-
ратами виробництва (це мінімальна її межа).
Ринкові ціни — це результат зіткнення оці-
нок товару продавцем і покупцем, вона зна-
ходиться між максимальною і мінімальною
межами залежно від попиту і пропозиції.

Неокласична економічна теорія. В ос-
танній третині XIX ст. з розвитком внут-
рішніх економічних і соціальних суперечно-
стей капіталізму починається перехід цього
способу виробництва у вищу й водночас низ-
хідну стадію розвитку, що характеризується
передусім виникненням монополій і активним
втручанням держави у розвиток економіки,
її одержавлення. Цю стадію неоднозначно
тлумачили представники різних напрямів і
шкіл економічної теорії. У марксистській
політичній економії вона отримала назву
"імперіалізм" (Ленін), у працях західних нау-
ковців найпоширеніші назви — "корпоратив-
ний капіталізм",  "народний капіталізм",
"індустріальне суспільство", "суспільство
споживання".

Усю сукупність течій, шкіл сучасної еко-
номічної думки можна умовно згрупувати в
такі основні напрями: неокласична економі-
чна теорія, інституціонально-соціологічний
напрям (інституціоналізм), кейнсіанство,
марксистська сучасна теорія.

Об'єкт дослідження неокласичної еконо-
мічної теорії — поведінка homo economicus
— "людини економічної", котра як продавець
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робочої сили, споживач чи підприємець на-
магається максимізувати свій дохід, звести до
мінімуму витрати (чи зусилля). Ця концепція
виникла в 70-ті роки XIX ст. Основним об-
'єктом її вивчення є досягнення оптимально-
го режиму господарювання окремих еконо-
мічних одиниць за вільної конкуренції,
шляхів досягнення рівноваги цієї системи за
допомогою обмеженого (непрямого) втру-
чання держави в економіку. Зокрема в кон-
цепції загальної економічної рівноваги за
допомогою механізму вільної конкуренції
(насамперед, ринкового ціноутворення) за-
безпечується "справедлива винагорода кож-
ного з факторів виробництва і повне викори-
стання економічних ресурсів". Ця концепція
найбільшого розвитку набула у працях англ-
ійських економістів Альфреда Маршалла
(1842—1924) і Артура Пігу (1877—1959). Так,
А. Маршалл використовував поняття "ціна
рівноваги", обгрунтував поняття "еластич-
ність попиту", розвинув концепцію ціни. Ця
концепція спирається, з одного боку, на кон-
цепцію виробничих витрат (згідно з якою
вартість визначається витратами різних фак-
торів, передусім землі, праці і капіталу), а з
іншого — на положення австрійської школи.
У другому разі йдеться про те, що з метою
вивчення закономірностей формування попи-
ту споживачів і цін на товари і послуги, які
вони купують, необхідно з їх позицій по-
рівнювати й оцінювати різноманітні корисні
блага — харчі, одяг, товари тривалого кори-
стування та ін. Певною мірою представником
цього напряму можна вважати й М. Тугана-
Барановського.

Неокласичний напрям представлений дво-
ма основними течіями — монетаризмом і нео-
лібералізмом [3].

Монетаризм (англ. money — гроші) — еко-
номічна концепція, згідно з якою грошова
маса в обігу відіграє визначальну роль у фор-
муванні економічної кон'юнктури та встанов-
ленні причинно-наслідкових зв'язків між
зміною кількості грошей і величиною валово-
го національного продукту, а також у розвит-
ку виробництва.

Ця концепція виникла в середині 50-х
років XX ст. у США. Її засновник — глава чи-
казької школи політичної економії Мілтон
Фрідмен (нар. 1942) — виступає проти актив-
ного й широкомасштабного втручання дер-
жави в економіку, проти державних заходів
стимулювання попиту, висуваючи при цьому
гасло "назад до Сміта". На його думку, дер-
жавне регулювання економіки недостатньо

ефективне через затримки між зміною грошо-
вих показників і реальних факторів вироб-
ництва, тому його слід замінити автоматич-
ним приростом грошової маси в обігу або
обмежити контролем за грошовим обігом.
Засобами регулювання економіки, за монета-
ризмом, також є досягнення збалансованості
державного бюджету, встановлення високих
відсоткових ставок. Позитивне надбання мо-
нетаризму — всебічний аналіз механізму дії
грошей на ринок товарів, обгрунтування
впливу монетарної політики на розвиток еко-
номіки [1].

Погляди представників класичної та
неокласичної школи політичної економії (на
ранньому етапі) представлені різними течія-
ми, напрямами, отримали в економічній літе-
ратурі назву "лібералізм".

Лібералізм (лат. liberalism — вільний) —
сукупність поглядів, основним змістом яких
є заперечення необхідності втручання держа-
ви в економічне життя й розуміння механіз-
му самоорганізованого ринку як єдиного
ефективного регулятора господарських про-
цесів.

За державою лишається функція охорони
існуючої системи. Ідеї економічного лібера-
лізму грунтовно розробив А. Сміт. Він висту-
пав проти скасування залишків регламенту-
вання промисловості й торгівлі (насамперед,
зовнішньої) державою. Позитивне у цих по-
глядах те, що вони були спрямовані проти фе-
одальних порядків, надмірної цехової регла-
ментації. Найяскравіше ідеї економічного
лібералізму виражені у сформульованому
Ж.-Б. Сеєм законі, згідно з яким пропозиція
породжує власний попит, а капіталізм здат-
ний без втручання держави стихійно й авто-
матично відновлювати економічну рівновагу.

Сучасні послідовники економічного лібе-
ралізму — неоліберали (американські вчені Л.
Мізес та Ф. Хаєк) — обстоюють мінімальне
втручання держави в економіку, надання мак-
симальної свободи підприємцям і торгівцям.
Л. Мізес абсолютними основами цивілізації
називав приватну власність, вільний обмін і
поділ праці, на якому базується такий обмін.
Водночас регульовану економіку за соціалі-
зму він вважав запланованим хаосом, оскіль-
ки ціни не відображали співвідношення попи-
ту і пропозиції. Ф. Хаєк також обстоював
ідею максимальної свободи людини, перева-
ги ринкової системи над змішаною, вважав
капітал вічною категорією. На його думку,
регулювання господарської діяльності пору-
шує механізм передавання інформації.
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Ідеї економічного лібералізму панували
до кризи 1929—1933 pp. На зміну їм прийшло
вчення Дж. Кейнса.

Намагаючись пристосувати свої погляди
до реалій дійсності, представники неолібера-
лізму А. Мюллер-Армак, В. Репке та Л. Ер-
хард розробили концепцію соціально орієн-
тованого ринкового господарства, яка про-
голошує необхідність вільної конкуренції,
вільних цін тощо, гарантування державою
цих умов і соціальну спрямованість їх розвит-
ку. Водночас Ерхард обстоював ширше вико-
ристання державних важелів регулювання
економіки (в тому числі державний розподіл
ресурсів і контроль за ними), які значно по-
слаблюються після досягнення поставленої
мети.

До неоліберальних концепцій також нале-
жать концепції "економіки пропозиції", "ра-
ціональних очікувань".

Деякі вітчизняні економісти підтримують
використання ідей неолібералізму в еко-
номіці України.

Наприкінці XIX — на початку XX ст. ви-
ник інституціалізм, який є ще одним напря-
мом західної економічної науки.

Інституціоналізм (лат. institutum — уста-
нова) — один із напрямів західної економіч-
ної думки, який основне значення надає ана-
лізу ролі інститутів у прийнятті економічних
рішень та в економічній діяльності, їх спря-
мованості й ефективності.

Засновниками інституціоналізму були
американські науковці Торстейн Веблен
(1857—1929), Джон Коммонс (1862—1945),
англійський економіст Джон Робсон (1858—
1940) та інші. Т. Веблен, наприклад, розгля-
дав життя людини як боротьбу за існування,
тобто як процес відбору і пристосування. Так
само, на думку інституціоналістів, у процесі
розвитку суспільства відбувається природ-
ний відбір інститутів, система яких утворює
своєрідну культуру і визначає тип цивілізації.
Самі інститути — це особливі форми життя
(в тому числі господарського), зв'язків і
відносин між людьми, що мають сталий ха-
рактер, формують у суспільстві духовні
якості та властивості. У свою чергу, інститу-
ти є також важливим фактором відбору.

Розрізняють соціально-технологічний
інституціоналізм (представники якого Джон
Гелбрейт (нар. 1908), Реймон Арон (1905—
1983), Ян Тінберген (1903—1994), Даніель
Белл (нар. 1919) та інші основою економічно-
го розвитку вважають впровадження науки й
техніки у виробництво і на цій основі обгрун-

товують індустріальне, постіндустріальне та
інші форми суспільства); соціально-психоло-
гічний інституціоналізм (автор Т. Веблен ос-
новою розвитку вважає інститути майстер-
ності, родинного почуття та інші) і соціаль-
но-правовий інституціоналізм (автор Дж.
Коммонс основою розвитку суспільства на-
зиває право, юридичні відносини).

Представники інституціоналізму різко
критикували маржиналізм, неокласичну тео-
рію ринкової рівноваги з її методологічним
принципом граничної корисності та продук-
тивності (вважали їх формалізованими абст-
ракціями), доводили обмеженість ринку та
ринкової рівноваги як універсального меха-
нізму розподілу обмежених ресурсів і само-
го капіталізму. Вони стверджували, що кла-
сичне суспільство вільної конкуренції XIX ст.
перестало відповідати реаліям сучасності, а
ринок перетворився лише на один з економі-
чних інститутів [2].

Корпорація, в якій відбувається відокрем-
лення власності від управління і здійснюється
планомірний розвиток, в єдності зі стихією
дрібного та середнього підприємництва утво-
рює якісно новий елемент економічних інсти-
тутів. Однак головним економічним інститутом
і основою сучасного їм суспільства, нової сис-
теми, представники інституціоналізму вважа-
ли державу, яка здійснює активну соціальну
політику, застосовує індикативне планування
та регулювання господарського життя. Ідеалом
суспільства вони проголошували державу соц-
іального благоденства. Для цього, на їхню дум-
ку, потрібен соціальний контроль.

Аналізуючи корпорації, прихильники
інституціоналізму значну увагу приділяли
процесу відокремлення власності від контро-
лю за виробництвом, ввели поняття "абсен-
теїстська власність" (власність, якої немає,
яка розсіюється серед акціонерів, що втрача-
ють контроль за засобами виробництва), що
призвело до принципових змін у системі уп-
равління виробництвом. Це управління ніби-
то здійснює не підприємець (власник), а най-
мані управляючі, які дбають про суспільні
інтереси й контролюють корпорації. Таку
систему сучасний американський економіст
Г. Мінз називає колективним капіталізмом.
Найлогічнішого завершення ця ідея набула в
концепції "техноструктури" Дж. Гелбрейта,
до якої він відносить професіональних кері-
вників (управляючих), починаючи з вищих
менеджерів до керівників нижчої ланки —
бригадирів, майстрів, осіб, зайнятих рекла-
мою, тощо.
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Неоінституціоналізм — різновид інститу-
ціоналізму, який виник в останні десятиріччя
і основою економічного розвитку в пост-
ідустріальному суспільстві вважає людину, а
метою економічної системи — всебічний її
розвиток. Зокрема XXI ст. неоінституціона-
лісти проголошують століттям людини. З
цією метою вони розробляють економічну
концепцію прав власності (в якій власністю є
не певне економічне благо, а частка прав
щодо його використання), теорію суспільно-
го вибору (яка досліджує взаємозв'язок еко-
номічних і політичних явищ, зокрема бюрок-
ратичного управління), передбачають розши-
рення соціальних програм. Представниками
неоінституціоналізму є американські вчені Р.
Коуз, А. Алчіан та ін.

Найпрогресивнішими ідеями сучасного
інституціоналізму є необхідність участі най-
маних працівників у власності та управлінні
виробництвом, надання їм соціальних га-
рантій. Заслуговують також на увагу їхні
думки про еколого-економічне виживання
людства, про доцільність державного контро-
лю за екологічними процесами, освітою, ме-
дициною. У методологічному аспекті раціо-
нальною є їх ідея про обмеженість аналізу
економічної системи лише з точки зору раці-
онально мислячого індивіда (людини еконо-
мічної) і необхідність враховувати дії орга-
нізацій людей (профспілок, товариств спожи-
вачів та ін.) [6].

Основними недоліками інституціоналізму
є ігнорування формаційного підходу, а отже,
відносин економічної власності, проповіду-
вання принципу технологічного детермінізму
та ін.

Кейнсіанство та його еволюція. Цей на-
прям є одним з провідних в сучасній еко-
номічній теорії. Назву він отримав від імені
відомого економіста Дж. Кейнса, який вва-
жав, що без активного втручання держави в
розвиток соціально-економічних процесів,
без істотного розширення функцій держави
капіталізм неспроможний існувати, не зможе
"уникнути повного руйнування існуючих еко-
номічних форм". Кейнс одним із перших у
західній економічній науці обгрунтував мак-
роекономічний підхід до аналізу соціально-
економічних процесів, оперуючи такими гло-
бальними категоріями, як національний до-
ход, сукупні інвестиції, споживання, зай-
нятість, нагромадження та ін. Ці категорії він
розглядав у взаємодії та функціональних
зв'язках, а також досліджував кількісні фун-
кціональні аспекти закономірностей розши-

реного відтворення (вважав їх предметом
політичної економії).

Кейнсіанство — один з напрямів сучасної
макроекономічної теорії, представники яко-
го вважають за необхідне активне державне
регулювання економіки, здійснюють комп-
лексний аналіз опосередкованого впливу дер-
жави на розвиток макроекономічних про-
цесів [4].

На відміну від деяких своїх попередників,
Кейнс стверджував, що досягти рівноваги в
економічній системі через механізм вільної
конкуренції, рухливість капіталу тощо не-
можливо і рівновага — рідкісний випадок в
економіці. З цієї причини учений обгрунто-
вано критикував закон Ж.-Б. Сея. Щоб набли-
зитися до рівноваги, за Кейнсом, необхідно
насамперед регулювати попит через підви-
щення ефективності інвестиційних процесів
з боку підприємств і держави (головну роль
у цьому процесі він відводив державі — ефект
мультиплікатора). Отже, в теорії Кейнса ви-
рішальна роль належить інвестиціям. Розши-
рення функцій держави, на думку Кейнса, не-
обхідне для боротьби зі зростанням безробі-
ття, кризами, для раціонального використан-
ня трудових ресурсів. Збільшення приватних
інвестицій держава повинна регулювати зде-
шевленням кредиту. Від загальної суми інве-
стицій залежать обсяг національного доходу,
зайнятість, урівноваження попиту і пропо-
зиції.  Тому Кейнс вважав доцільним
збільшення державних витрат на громадські
роботи і навіть на військові цілі.

Найважливішим засобом регулювання су-
купного попиту, за Кейнсом, є бюджетне ре-
гулювання, оскільки під час кризи зниження
відсоткової ставки незначним чином впливає
на рівень інвестицій.

Водночас суперечливим був підхід Кейн-
са до ролі праці у створенні вартості, позаі-
сторичним — трактування приватної влас-
ності та ін.

Посткейнсіанство — один з етапів ево-
люції кейнсіанства, представники якого роз-
глядають теорію Кейнса лише як елемент
нової системи економічних поглядів поряд з
поглядами представників інституціонально-
го напряму (їхніх теорій ринку та ціноутво-
рення), з деякими положеннями Маркса з
проблем відтворення за капіталізму.

Критикуючи положення неокласичної
школи, стверджуючи неспроможність ринко-
вої системи забезпечити стабільне економіч-
не зростання і розв'язати соціальні пробле-
ми, посткейнсіанці (А. Лейонхувуд, Дж. Роб-
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інсон, Л. Пазінетті) намагаються розробити
таку теорію виробництва і розподілу про-
дуктів, у якій темпи економічного зростання,
норма нагромадження капіталу залежать від
розподілу національного доходу між працею
і капіталом.

Значну роль посткейнсіанці відводять
грошам та грошово-кредитним інститутам,
утворенню й нестабільності грошового по-
питу, які здатні впливати на процес відтво-
рення. Інфляцію вони пояснюють особливо-
стями монополістичного ціноутворення та
іншими факторами, пов'язаними з витрата-
ми виробництва, а фінансову нестабільність
— очікуваннями в умовах невизначеності,
що впливають на динаміку відсоткових ста-
вок, на оцінку майбутніх прибутків та цін
різних фінансових активів. Щоб подолати
інфляцію, необхідно, на їхню думку, тра-
диційні методи бюджетної політики допов-
нити політикою доходів, що передбачає доб-
ровільну угоду профспілок, монополій та
держави про темпи зростання своїх доходів
відповідно до певних орієнтирів у зростанні
продуктивності праці. З цією метою посткей-
нсіанці розробили теорію акселератора (лат.
acceleratio — прискорювати), за якою кож-
ний відсоток приросту доходів зумовлює
більший відсоток приросту інвестицій. Вра-
ховуючи взаємозв'язок акселератора і муль-
типлікатора, кейнсіанці розробили теорію
динамічного зростання за змінюваної кон'-
юнктури, основою якої є бюджетна політи-
ка, зокрема використання таких стабіліза-
торів, як виплати держави на соціальне стра-
хування, податки та ін.

Одним з етапів еволюції кейнсіанства є
неокейнсіанство, представник якого англ-
ійський економіст Р. Харрод намагається роз-
робити теорію економічної динаміки, модель
економічного зростання, яке залежить лише
від нагромадження капіталу, що може бути
досягнуто в умовах рівності заощаджень та
інвестицій.

Окремі раціональні сторони кейнсіанства
(активізація інвестиційних процесів з боку
держави, зростання зарплати під контролем
держави тощо) доцільно використовувати в
Україні. Ці ідеї у посткейнсіанстві отримали
назву "ліве кейнсіанство". Його представни-
ки (Дж. Робінсон, П. Сраффа, Л. Пазінетті та
ін.) виступають за обмеження влади моно-
полій та їхніх прибутків, зменшення військо-
вих витрат і відповідно розширення соціаль-
них програм (розвиток освіти, охорони здо-
ров'я, соціальне страхування, житлове буді-

вництво), за справедливий розподіл і пере-
розподіл національного доходу, за ефектив-
нішу антикризову та антициклічну політику
держави тощо. Така політика повинна
здійснюватися насамперед за рахунок держ-
бюджету з використанням стабілізаторів (по-
датків, виплат на соціальне страхування
тощо).

Основними недоліками кейнсіанства
(передусім, теорії Кейнса) є відсутність
чіткого розуміння предмета та методу пол-
ітичної економії, абстрагування від відно-
син власності, приписування надмірної ролі
психології людей та ін. Намагання уникну-
ти цих недоліків започаткувало ще одну
концепцію.

Неокласичний синтез — узагальнююча
економічна концепція, в якій поєднуються ра-
ціональні теорії ціноутворення і розподілу
доходів у межах неокласичного напряму
(зокрема, в межах концепції загальної еко-
номічної рівноваги) та зростання національ-
ного доходу в межах кейнсіанського напря-
му економічної теорії.

Залежно від стану економіки необхідно,
згідно з цією концепцією, застосовувати кей-
нсіанські або неокласичні рецепти впливу на
економіку. Водночас прихильники неокла-
сичного синтезу проголошують необхідність
удосконалення методів державного регулю-
вання економіки внаслідок ускладнення еко-
номічної системи. Вони розглядають концеп-
цію загальної економічної рівноваги як іде-
альну модель функціонування економічної
системи. Але, на відміну від неокласиків, які
заперечували необхідність державного втру-
чання в економіку, неокласичний синтез пе-
редбачає використання різноманітних ме-
тодів державного регулювання для набли-
ження до такої моделі. Його найвідомішими
представниками є американські економісти Е.
Хансен, П.-Е. Самуельсон, Дж. Хікс, яких вва-
жають авторами теорії доходів-витрат як ор-
тодоксальної версії кейнсіанської доктрини.
На думку П.-Е. Самуельсона, вирішення клю-
чових проблем грошової та фінансової пол-
ітики за допомогою категорій теорії доходу
впроваджує класичні істини і надає їм закон-
ної сили.

Теорію неокласичного синтезу не завжди
конструктивно критикують представники мо-
нетаристської школи (М. Фрідмен), концепції
економіки пропозиції, раціональних очіку-
вань. Головним об'єктом критики є теза при-
хильників неокласичного синтезу про те, що
механізм ринкового саморегулювання пови-
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нен доповнюватися цілеспрямованим дер-
жавним втручанням, його коригуванням. Дер-
жава, на думку цих критиків, має лише ство-
рювати умови для максимально вільного фун-
кціонування ринкового механізму.

Проте намагання поєднати макроеконо-
мічну теорію кейнсіанства і макроекономіч-
ну теорію неокласиків не вдалося, за винят-
ком окремих аспектів цих теорій та методо-
логії дослідження. Тому неокласичний син-
тез значною мірою поєднує недоліки назва-
них теорій.

Сучасна марксистська теорія. Ключовими
проблемами марксистської теорії є такі фун-
даментальні питання політекономії, як еко-
номічна власність, взаємозв'язок різних типів
і форм такої власності в умовах капіталістич-
ного способу виробництва і формування
цілісної системи відносин економічної влас-
ності у взаємодії з розвитком продуктивних
сил, передусім основною продуктивною си-
лою. Марксистська політекономія розглядає
економічну власність як базову категорію
щодо юридичної власності.

Творчий напрям розвитку сучасної марк-
систської політичної економії (на відміну від
ортодоксального) намагається висвітлити
кожний закон і категорію політичної еко-
номії (вартість, ціна, гроші тощо), обгрунто-
вані свого часу К. Марксом, Ф. Енгельсом та
В. Леніним, як такі, що постійно збагачують-
ся новим змістом на кожному з етапів ево-
люції капіталізму відповідно до вимог прин-
ципу історизму. Водночас у науковий обіг
вводяться нові економічні категорії (внаслі-
док чого розширюється категоріальний апа-
рат науки), обгрунтовуються нові економічні
закони. При цьому сучасні марксисти ретель-
но вивчають досягнення інших напрямів і шкіл
економічної теорії, творчо запозичують їх
надбання.

Важливу роль марксистська політеконо-
мія приділяє дослідженню сутності сучасної
держави, зокрема державному регулюванню
економіки, його поєднанню з наддержавни-
ми та ринковими важелями.

Стрижнем цих та інших проблем політе-
кономії є потреби та інтереси людини, насам-
перед найманих працівників, а також підпри-
ємців та менеджерів різних рівнів, власників
різних факторів та ін.

ВИСНОВКИ
Сучасні економічні знання відображають

тривалий історичний шлях розвитку еконо-
мічної науки, який ніколи не був прямоліній-

ним процесом руху від незнання до знання,
від помилок до істини. Формування тих чи
інших економічних поглядів та ідей завжди
було об'єктивно зумовлене розвитком сусп-
ільного виробництва, соціально-економічни-
ми умовами та потребами господарського
життя, інтересами суспільства, його окремих
груп тощо. Водночас взаємозв'язок економі-
чної реальності з теоретичними узагальнен-
нями є не лінійним, а складним, багатогран-
ним, мінливим та суперечливим, що передба-
чає залучення до аналізу суспільно-політич-
них, культурологічних, національно-історич-
них, психологічних та інших факторів сусп-
ільного життя.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішення завдань організації сільськогоспо-

дарського землекористування і збереження еко-
логічного каркаса природних комплексів розгля-
даються в якості основних заходів підвищення
ефективності агровиробничих систем. Однією з ос-
новних проблем організації сільськогоспо-
дарських землекористувань є не повною мірою
адекватність існуючої системи землеробства при-
родним умовам, дисбаланс відтворювальних про-
цесів [1; 2]. Ці чинники зумовили необхідність
уточнення сформованих систем землеробства з
урахуванням агроландшафтної структури і сучас-
них економічних умов.

Основним механізмом у цьому напрямі є зем-
леустрій, що дозволяє на основі агроландшафтної
організації території детально врахувати всі при-
родні особливості господарств, запобігти негатив-
ним екологічним наслідкам, створити оптимальні
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економіки та ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства. Обгрунтовані методичні підходи до зас-
тосування організаційно-економічних механізмів агроландшафтної організації землекористування в сільському гос-
подарстві з урахування ресурсного потенціалу аграрного підприємства. Даний підхід передбачає підвищення еколо-
го-економічної ефективності сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення якісного стану грунтів не за
рахунок залучення інших ресурсів, а за рахунок оптимізації існуючих. Запропоновані рекомендації обумовлюють
низку кількісних та просторових змін у структурі земельних угідь, які дозволять вплинути на еколого-економічні
показники використання земельних ресурсів у сільському господарстві.

It has been proved that the feasibility report of agro-landscape organization of land tenure in the agrosphere land
resources management system in the market environment is to link environmental initiatives with market economy
requirements and resource potential of the agricultural enterprise. Methodological approaches to the application of
organizational and economic mechanisms of agro-landscape organization of land tenure in agriculture with regard to
the resource potential of the agricultural enterprise have been grounded. This approach involves increasing of ecological
and economic efficiency of agricultural commodity producers, improve qualitative condition of soils not by bringing in
other resources, but by optimizing of existing ones. Suggested recommendations stipulate a number of quantitative and
spatial changes in the structure of land, which enable to influence ecological and economic indicators of land resources
utilization in agriculture.

Ключові слова: землекористування, агроландшафт, організація, сільське господарство, за-
безпечення.

Key words: land tenure, agrolandscape, organization, agriculture, providing.

умови для сталого розвитку сільської місцевості
та поліпшення екологічного середовища агролан-
дшафтів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

У різні періоди даній проблемі присвятили свої
праці такі відомі вчені, як Д. Бабміндра, С. Вол-
ков, В. Горлачук, А. Гуторов, Д. Добряк, В. Дру-
гак, Л. Новаковський, А. Сохнич, М. Ступень,
А. Третяк, Р. Третяк, М. Федоров та ін. Весь на-
копичений теоретичний і практичний досвід є без-
цінним для сучасної науки. Проте, умови ринкової
економіки вимагають нових методичних підходів до
застосування механізмів агроландшафтної органі-
зації сільськогосподарського землекористування,
що змінює порядок планування, організації, здійс-
нення, економічного стимулювання, контролю ви-
конання землевпорядних робіт.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методичних за-

сад організаційно-економічного забезпечення аг-
роландшафтної організації землекористування в
сільському господарстві.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасна концепція розвитку аграрного секто-

ра економіки передбачає збалансоване сільсько-
господарське виробництво при максимальній
його адаптації до природних умов. Це може
здійснюватися за допомогою проведення заходів
з вивчення стану земель, організації раціональ-
ного використання земельних ділянок для
здійснення сільськогосподарського виробництва,
їх охорони, тобто шляхом проведення землеуст-
рою на основі агроландшафтної організації зем-
лекористування.

Відповідно до Закону України "Про земле-
устрій" сутність землеустрою полягає у забезпе-
ченні: організацію території сільськогосподарсь-
ких підприємств, установ і організацій з метою
створення просторових умов для еколого-еконо-
мічної оптимізації використання та охорони зе-
мель сільськогосподарського призначення, впро-
вадження прогресивних форм організації управ-
ління землекористуванням, удосконалення
структури і розміщення земельних угідь, посівних
площ, системи сівозміни, сінокосо- і пасовищез-
міни [1].

Проект внутрішньогосподарського землеуст-
рою має розроблятися з урахуванням сучасних
вимог. Основною вимогою в умовах ринкової еко-
номіки є отримання максимального доходу. З іншо-
го боку, існує гостра необхідність проведення еко-
логічних заходів із організації території сільсько-
господарських організацій. Тому при внутрішнь-
огосподарському землеустрої має бути розробле-
на науково обгрунтована система заходів, що за-
безпечує повне, раціональне та ефективне вико-
ристання та охорону угідь [2]. У зв'язку з цим для
економічного обгрунтування агроландшафтної
організації землекористування в системі управлі-
ння земельними ресурсами в даний час необхідно
пов'язати екологічні заходи до вимог ринкової
економіки та ресурсного потенціалу сільськогос-
подарського підприємства.

Варто виділити традиційний метод земле-
устрою, який існував багато років при плановій
економіці. Однак при переході до ринкових відно-
син в економіці і встановленні самостійності орган-
ізацій даний підхід став менш доцільним, оскільки
вимагає залучення додаткових ресурсів і не дає
уявлення про реальну вартість проекту [3, с. 79]. В
ринкових умовах та при розвиненому ринку земель
прийнятним є підхід заснований на врахуванні ре-
сурсного потенціалу.

Даний підхід передбачає підвищення еколого-
економічної ефективності сільськогосподарських
товаровиробників, поліпшення якісного стану
грунтів не за рахунок залучення інших ресурсів,

а за рахунок оптимізації існуючих. Він забезпе-
чується саме за рахунок агроландшафтної орган-
ізації територій і є більш реальним, ніж традиц-
ійний метод, бо результати ефективності зале-
жать від сукупного впливу всіх факторів вироб-
ництва. Так, наприклад, врожайність культур
буде залежати від якості земель, насіннєвого ма-
теріалу, своєчасності виконання всіх посівних і
збиральних робіт і багато іншого. При традицій-
ному ж методі врожайність є прогнозною вели-
чиною. Тому більш доцільно застосовувати метод
на агроландшафтній основі, який передбачає мак-
симальне використання існуючих економічних
ресурсів, отримання доходу вже в перші роки ос-
воєння проекту за рахунок наявних ресурсів. При
цьому земельні ресурси будуть зберігатися від
виснаження, деградації, ерозії, тим самим приво-
дячи екологічний стан середовища в стійку рівно-
вагу.

Використання ресурсного методу припускає:
постановку чіткого і ясного завдання землевпо-
рядником; визначення стратегії (структурування
діяльності, організація); створення добре розви-
неного інформаційного блоку про кількісні та
якісні характеристики ресурсів; наявність сучас-
них процесів і технологій використання ресурсів;
створення необхідної інфраструктури для
здійснення діяльності [2; 3; 5; 6].

Для нормального функціонування та реалізації
проектів, що передбачають агроландшафту орган-
ізації території необхідно підтримувати систему
управління ресурсами, яка повинна включати в
себе: моніторинг за станом навколишнього сере-
довища, що впливає на ресурси; еколого-економі-
чну оцінку ресурсного потенціалу; планування
ресурсної бази, контроль і аналіз результативності
та ефективності залучення, використання та роз-
витку.

Ресурсний метод проектування дозволяє опти-
мізувати наявні ресурсів таким чином, що вони
будуть використовуватися більш інтенсивно, і при
цьому буде зберігатися екологічна стійкість тери-
торії. Тому в умовах ринкової економіки необхід-
но розробляти внутрішньогосподарський земле-
устрій ресурсним методом, максимально викори-
стовуючи наявні ресурси організованих госпо-
дарств.

Проект внутрішньогосподарського землеуст-
рою розробляється в наступному порядку:

— підготовчі та науково-дослідні роботи;
— розміщення виробничих потужностей;
— розміщення інфраструктурних об'єктів;
— організація сільськогосподарських угідь та

сівозмін;
— облаштування території;
— розрахунок ефективності проекту і вибір

найкращого варіанту.
Для організації території на агроландшафтній

основі внесемо необхідні зміни і доповнення в ок-
ремі етапи і елементи проекту внутрішньогоспо-
дарського землеустрою.
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Підготовчі роботи є початковим етапом про-
ведення внутрішньогосподарського землеустрою.
Їх метою є збір, узагальнення та аналіз матеріалів,
а також розробка основних рекомендацій з утри-
мання та завданням проекту внутрішньогоспо-
дарського землеустрою [3; 7]. На даному етапі
робіт необхідно найбільш повно визначити обсяг
наявних ресурсів (інформації), вартість кожного
фактора і умови виробництва. Сучасні проекти
повинні відрізнятися великою інформативністю
про стан земельних ресурсів і пов'язаних з нею
засобах виробництва. Від повноти зібраної інфор-
мації, від точності отриманих даних залежатиме
вибір комплексу заходів щодо поліпшення вико-
ристання та охорони земель, правильність намічу-
ваних проектних рішень [4].

Особливістю розміщення виробничих під-
розділів і господарських вузлів при застосуванні аг-
роландшафтної організації території є виконання
екологічних, соціально-економічних і будівельних
норм. Дана складова частина проекту складається з
наступних елементів: визначення організаційно-ви-
робничої структури господарства, числа, розмірів та
складу виробничих підрозділів; розміщення госпо-
дарських вузлів; розміщення виробничих підрозділів.
Після виконання перерахованих елементів прово-
дять обов'язкове еколого-економічне обгрунтуван-
ня, в результаті якого вибирають найкращий варі-
ант і здійснюють подальше проектування.

Для полегшення робіт з організації та облаш-
туванню території на підготовчому етапі пропо-

нується проводити додаткове зонування території,
на підставі якого необхідно скласти: карти обме-
жень та обтяжень; карту зонування території.

Сутність агроландшафтної організації тери-
торії полягає у виділенні екологічно однорідних
ділянок з характерними особливостями їх вико-
ристання. Для збереження агроландшафтів у ста-
більному стані, захисту грунтів від надмірного тех-
ногенного навантаження, підвищенні родючості
грунтів та ефективності їх використання склада-
ють карти обмежень та обтяжень, на яких встанов-
люється певний вид використання земель. Дані
карти дозволять наочно побачити ситуацію, еко-
логічну ситуацію на організованій території, де
більш точно буде вказано де і що можна сіяти, які
необхідні агротехнічні заходи рекомендується
проводити, будуть відображені ділянки території
з обмеженням і обтяженням у використанні [2].

Останньою складовою частиною проекту внут-
рішньогосподарського землеустрою є облашту-
вання території: сівозмін, багаторічних насаджень,
пасовищ, сінокосів. Так в елементи облаштування
території сівозмін замість розміщення полезахис-
них лісових смуг пропонується ввести додатково
розміщення комплексу протиерозійних заходів, а
також елементи конструктивної побудови адап-
тивної системи землеробства.

З урахуванням агроландшафтної організації
землекористування в рамках аграрного підприє-
мства запропоновані уточнені етапи і елементи
проекту землеустрою (рис. 1).

Джерело: сформовано на основі [2; 6].
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Рис. 1. Етапи та елементи проекту землеустрою
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Наведені нами зміни в складові структурні еле-
менти дозволять створити проекти внутрішньогос-
подарського землеустрою на агроландшафтній
основі. Після завершення проектування необхід-
но проводити землевпорядну та екологічну екс-
пертизу проектів, яка дозволить оцінити ефек-
тивність проведених екологічних заходів.

У загальному вигляді при ресурсному методі
проекти повинні відрізнятися великою інформа-
тивністю, а розділи проекту повинні мати розра-
хунково-рекомендаційний характер. Тут немож-
ливо обійтися без геоінформаційних технологій та
ефективної земельної інформаційної системи.
Використання програмних пакетів при агроланд-
шафтній організації території допоможе найбільш
оптимально розподілити наявні ресурси і значно
заощадити час на розробку проекту, що позитив-
но позначиться на ефективності організації.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, існує нагальна необхідність пе-
реходу в існуючих ринкових умовах агрогоспода-
рювання до агроландшафтної організації земле-
користування з урахування ресурсів аграрних
підприємств. Даний підхід передбачає підвищен-
ня еколого-економічної ефективності сільськогос-
подарських товаровиробників, поліпшення якісно-
го стану грунтів не за рахунок залучення інших
ресурсів, а за рахунок оптимізації існуючих.

Вказані зміни обумовлять низку кількісних та
просторових змін у структурі земельних угідь, які
впливають серед іншого на економічні показники
використання земельних ресурсів у сільському гос-
подарстві. Зокрема у такий спосіб, передбачається
забезпечити: підвищення ефективності суспільно-
го виробництва шляхом збалансованого викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу земель;
збалансоване використання та охорону земель, збе-
реження природних ландшафтів, забезпечення тех-
ногенно-екологічної безпеки життєдіяльності лю-
дини; зменшення витрат на відшкодування збитків
від негативних явищ в агроландшафтах; запобіган-
ня втратам від зниження родючості грунтів, їх дег-
радації; підвищення продуктивності сільськогоспо-
дарського виробництва.
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тоту та розмір кожної категорії витрат. Представлено впровадження системи управління безпечністю харчових про-
дуктів на прикладі сім принципів НАССР (ХACCП), які представляють узагальнене формулювання вимог. Проанал-
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робництва, впровадження наукоємних техно-
логій у галузі, підвищення рівня конкуренто-
спроможності продукції на світовому ринку в
умовах фінансово-економічної кризи та забез-
печення сталого розвитку аграрних підпри-
ємств та продовольчої безпеки держави.
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При запровадженні українських стан-
дартів ДСТУ ISO 9001-2001 і ДСТУ 1400-2001
забезпечується вихід аграрної продукції на
міжнародні ринки, сталий розвиток підприє-
мства, а також підвищення конкурентоспро-
можності. На жаль, сертифікація систем уп-
равління якістю в Україні ще не достатньо
популярна. Ринок ЄС є захищеним від неба-
жаного імпорту за допомогою стандартів
ISO, але, незважаючи на це, українські аг-
рарні підприємства впроваджують системи
управління якістю з підтвердженням серти-
фікатом ISO-9000/1400. Необхідно проана-
лізувати чинники, що сприяють прискорен-
ню цих процесів на аграрних підприємствах
України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем системного уп-
равління якістю аграрних підприємств Ук-
раїни присвячені праці відомих вітчизняних
вчених: Л.І. Боженка і О.Й. Гутта, В.П. Га-
лушка, О.Д. Гудзинського, Й.С. Завадсько-
го, І.Г. Венецького, А.М. Довжина, А.М. Дол-
жанського, П.Я. Калити, В.І. Кривощокова,
В.О. Мозолюка, О.І. Момота, С.К. Фомічо-
ва, І.І. Чайки, М.І. Шаповала та інших.

Дані питання також досліджували відомі
зарубіжних вчені: М. Трейс, К. Р. Макконнелл
и С.Л. Брю, Дж. Роберт Крейг Е. Демінг, Д. Джу-
ран, К. Ісікава, Т. Конті, Ф. Кросбі, Г. Тагучі,
А. Фейгенбаум, Д. Харрінгтон, О.В. Глічев,
В.В. Єфімов, С.Д. Ільєнкова, О.М. Карпен-
ко, М.Г. Круглов, В.А. Лапідус, І.І. Мазур,
В.Ю. Огвоздін, В.В. Окрєпілов та багато
інших.

На більшості аграрних підприємствах Ук-
раїни фактично відсутній системний підхід
до управління якістю і екологічною діяльні-
стю, а проблема розробки та впровадження
систем менеджменту якості, що відповіда-
ють вимогам міжнародних стандартів ISO
серій 9000 і 14000, є досить актуальною та
потребує подальших досліджень.

Завданням даної статті є: аналіз впро-
вадження систем менеджменту якості і еко-
логічного менеджменту на засадах міжна-
родних стандартів ISO серій 9000 та 14001,
НАССР (ХАССП) на вітчизняних аграрних
підприємствах; теоретичне обгрунтування
методичних рекомендацій щодо формуван-
ня інтегрованої системи м енеджм енту
якості на основі міжнародних стандартів
менеджменту якості аграрного підприєм-
ства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Якість продукції є одним з найважливі-
ших засобів конкурентної боротьби, завою-
вання і утримання позицій на ринку. Управ-
ління якістю є базовою частиною виробни-
чого процесу і спрямоване не тільки на ви-
явлення дефектів, але і на формування ви-
соких споживчих властивостей продукції в
процесі її виготовлення. Реалізація прин-
ципів і механізмів стандартизації, метро-
логії, сертифікації та менеджменту якості
сприяє прискоренню процесу ефективного
реформування аграрної економіки та інтег-
рації України в світову спільноту. У вирі-
шенні цих питань, практично всі розвинені
країни вступили в новий етап, який харак-
теризується розвитком інтегрованих систем
менеджменту якості (ІСМК), заснованих на
системах менеджменту якості (СМЯ).

Ми погоджуємося з думкою П.Я. Кали-
ти, вченого у сфері менеджменту якості,
який підкреслює у своїй книзі "Главное зве-
но", що в останні роки на державному рівні,
в бізнесі, серед експертів активно обговорю-
ють проблеми конкурентоспроможності
підприємств і економіки, які обумовлені ри-
зиками, пов'язаними з інтеграцією України
до СОТ, створенням зони вільної торгівлі з
країнами ЄС, гармонізацією українських за-
конів і стандартів з міжнародними і т.п.
Сутність цих ризиків полягає у тому, що ук-
раїнські виробники можуть бути витиснені
з внутрішніх і зовнішніх ринків через їх низь-
кий рівень конкурентоспроможності [9, c.
34].

Ми поділяємо також погляди П.Я. Кали-
ти, що агропродовольчі підприємства є на-
разі у зоні ризику витиснення з внутрішніх
та зовнішніх ринків через низький рівень
ділової досконалості [9, c. 79].

На нашу думку, якість є найефективнішим
засобом задоволення вимог споживачів і одно-
часно з цим — зниження витрат виробництва і
підвищення конкурентоспроможності про-
дукції. Перед кожним господарюючим на рин-
ку суб'єктом, які вирішили впровадити у себе
систему управління якістю, зазвичай постає
питання про вибір найбільш прийнятної моделі.
При цьому в основному розглядаються дві ба-
зові: а) система управління якістю та безпекою
харчових продуктів на основі принципів
НАССР (ХАССП) і б) система менеджменту
якості (СМЯ), побудована на основі міжнарод-
ного стандарту ІSО 9001-1400 або його украї-
нського аналога ДСТУ ІSО 9001-1400.
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СМЯ на базі МС ІСО серії 9000 направ-
лена на задоволення встановлених і перед-
бачуваних вимог споживачів і завдяки зак-
ладеному в її основу процесного підходу, пе-
редбачає упорядкування всієї системи уп-
равління підприємством. СМК охоплює всі
стадії життєвого циклу харчової продукції.
Є необхідним також відзначити, що стандар-
ти ISO серії 9000, вимагають при розробці
СМЯ підприємства ідентифікації усіх функ-
ціонуючих там взаємопов'язаних процесів і
розробки методів і засобів управління ними,
які повинні приводити до постійного підви-
щення результативності процесів. Ця вимо-
га стандартів поширюється також і на про-
цеси управління (стратегічне планування,
фінансовий менеджмент та ін.), і на підтри-
муючі виробництво процеси (технічне обслу-
говування обладнання, підготовка персона-
лу та ін.).

Ми погоджуємося з висновками Завадсь-
кого, на підставі його досліджень, що ті галу-
зеві підприємства, які припускають розробку
за стандартом ІSО 9001: 2000, будуть змушені
відповідно до вимог розділів 7 і 8 цього стан-
дарту, розробляти свою систему проведення
моніторингу та вимірювань критичних значень
параметрів, контрольованих по ходу техноло-
гічних процесів, а також систему моніторин-
гу та вимірювань параметрів готової продукції
[7, c. 112]. Ця система дуже нагадує нам сис-
тему НАССР (ХАССП). Її основна мета — за-
безпечення впевненості споживача і самого
виготовлювача в безпеці продукції. Система
менеджменту якості підприємства агропродо-
вольчого сектора економіки, побудована на
базі МС ІSО серії 9000, не може не включати в
себе систему НАССР (ХАССП). При цьому в
документації системи якості може ніде і не
фігурувати посилання на застосування систе-
ми НАССР (ХАССП). Але розроблена для
підприємства система моніторингу і вимірю-
вань продукції і процесів, в обов'язковому
порядку повинна включати в себе аналіз та
ідентифікацію всіх існуючих небезпечних фак-
торів. Встановлення критичних контрольних
точок на всіх етапах виробничого процесу, а
також здійснення необхідних вимірювань зна-
чень контрольованих параметрів в цих точках
і ініціювання коригувальних дій у випадках,
якщо виявляються критичні відхилення від
встановлених меж значень цих параметрів.
Тому СМЯ підприємства, побудована на базі
МС ІСО серії 9000, на наш погляд, повинна
бути завжди інтегрована з системою НАССР
(ХАССП).

Також ми беремо до уваги дослідження
Л. Віткіна, що для розробки і впровадження
СМЯ, як правило, потрібні великі часові вит-
рати (від одного до двох років). Тому керів-
ництво господарюючого суб'єкта перед по-
чатком робіт по проектуванню системи
якості свого підприємства повинно прийня-
ти рішення про поетапну розробку СМЯ, на
першому етапі якої протягом чотирьох —
шести місяців розробляється і впровад-
жується у виробництво система НАССР
(ХАССП).

Для розроблення та впровадження сис-
теми управління безпечністю харчових про-
дуктів необхідно реалізувати сім принципів
НАССР (ХACCП), які представляють уза-
гальнене формулювання вимог:

Принцип №1.
Провести аналіз небезпечних чинників.
Принцип №2.
Визначити критичні точки керування

(КТК).
Принцип №3.
Установити критичну (-і) межу (-і).
Принцип №4.
Установити систему моніторингу КТК.
Принцип №5.
Установити коригувальну дію, яку буде

виконано, коли моніторинг покаже, що кон-
кретна КТК перебуває поза керуванням.

Принцип №6.
Установити  п роцедури п еревіряння

д ля п і д тв е рд ж ен н я т ог о ,  щ о с ис т ем а
НАССР (ХАССП) функціонує результа-
тивно.

Принцип №7.
Установити порядок документування

всіх процедур та ведення протоколів, дореч-
них до цих принципів та їх застосування [2,
c. 28].

Запровадження системи управління без-
печністю харчових продуктів на базі кон-
цепції НАССР(ХАССП) надає підприємству
змогу:

— гарантувати випуск безпечної про-
дукції за рахунок систематичного контролю
на всіх стадіях виробництва;

— належним чином керувати всіма небез-
печними чинниками, які загрожують безпеч-
ності харчових продуктів — запобігати, усу-
вати чи мінімізувати їх;

— гарантувати, що харчові продукти є
безпечними на момент їх споживання в їжу;

— забезпечити належні гігієнічні умови
виробництва у відповідності з міжнародни-
ми нормами;
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— демонструвати відповідність засто-
совним законодавчим та нормативним ви-
могам щодо безпечності харчових про-
дуктів;

— укріпити довіру споживачів, замов-
ників та органів нагляду до продукції, що ви-
робляється та підвищити імідж підприєм-
ства;

— розширити мережу споживачів про-
дукції та вийти на закордонні ринки;

— підвищити відповідальність персоналу
за випуск безпечної продукції та забезпечи-
ти розуміння всіма робітниками підприєм-
ства першорядної важливості аспектів без-
печності продукції.

Теоретично для заводу, який вже дотри-
мується всіх національних норм, упровад-
ження HACCP (ХАССП) є справою віднос-
но простою та недорогою. Особливо якщо
засоби виробництва розроблялися таким
чином, щоб мінімізувати перехресне забруд-
нення. У такому разі підприємство зазвичай
не потребує жодних капітальних реконст-
рукцій. Крім того, якщо завод додержуєть-
ся належної практики виробництва (GMP)
та/або належної практики гігієни (GHP),
витрати на реалізацію програм передумов
будуть відносно малими.

Але на практиці більшість засобів вироб-
ництва не відповідають існуючим нормам.
Економічно підприємствам більш вигідно
сплатити штраф (або дати хабара), ніж інве-
стувати в належний контроль та управління
якістю.

В Україні, так само як і в інших країнах,
витрати на програми-передумови є найбіль-
шою статтею витрат на впровадження
HACCP (ХАССП). У середньому для підприє-
мства переробної галузі, очікувана повна
вартість цих програм складає близько 250 000
грн. ($31 250). Проте ці витрати можуть бути
набагато більшими, якщо підприємство по-
требує капітального будівництва або рекон-
струкції будівель, створення стаціонарних
пунктів збору або закупки сучасного лабора-
торного обладнання. Загалом розробка та
впровадження HACCP (ХАССП) складаєть-
ся з низки недорогих заходів, наприклад, з
розробки документації, формування коман-
ди HACCP (ХАССП) і проведення регуляр-
них зустрічей та навчання персоналу. Очіку-
вана вартість цих заходів складає близько 45
000 — 50 000 грн. ($5600 — $6350) і є подібною
для усіх обраних секторів. Проте ця вартість
може бути більшою, якщо залучені іноземні
консультанти.

Так само як і витрати на розробку та
впровадження НАССР (ХАССП), операційні
витрати є порівняно невеликими. Прогнозо-
вані щорічні операційні витрати підприєм-
ства складають близько 50 000 грн. ($6250) і
залежать від кількості критичних точок кон-
тролю (КТК), визначених за планом HACCP
(ХАССП).

Операційні витрати, як правило, ско-
рочуються приблизно на 10 % після пер-
шого року та, іноді, ще на 5 % після дру-
гого року. Це відбувається завдяки скоро-
ченню кількості КТК та навчанню праців-
ників. Для переробного підприємства опе-
раційні витрати будуть більшими, оскіль-
ки там більше працівників потребують на-
вчання.

Загалом прогнозована вартість упро-
вадження HACCP (ХАССП) на підприємстві
в Україні відповідає вартості в інших краї-
нах, що розвиваються, і, зазвичай, є меншою,
ніж у країнах із розвиненою економікою (на-
приклад у США).  Найбільша стаття витрат
— витрати на упровадження на підприємстві
програм, що створюють необхідні передумо-
ви.

Найголовніша вигода, пов'язана з упро-
вадженням HACCP (ХАССП), — доступ до
нових роздрібних мереж і супермаркетів,
масове впровадження HACCP (ХАССП)
могло б удвічі збільшити продажі на рин-
ку.

Зростання продажів згадується як основ-
на причина впровадження HACCP (ХАССП)
на вітчизняних підприємствах.

Вищі ціни та більша прибутковість часто
є іншою важливою спонукою до впровад-
ження HACCP (ХАССП). Також приваб-
ливість експортних ринків є однією з найго-
ловніших вигід від упровадження систем уп-
равління безпечністю харчових продуктів,
заснованих на НАССР (ХАССП).

Інші вигоди включають зменшення час-
тотності сертифікації,  нижчу страхову
вартість, поліпшення контролю та загально-
го управління процесом виробництва.

Відповідальність за шкоду, заподіяну
хворобами, спричиненими продуктами хар-
чування, не вважається впливовим чинником
витрат і вигід від запровадження НАССР
(ХАССП) для підприємств в Україні. Проте
економія витрат завдяки ранньому виявлен-
ню небезпечних (наприклад заражених) про-
дуктів може бути істотною порівняно з
пізнім виявленням або поверненням і по-
вторною переробкою.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Необхідність впровадження міжнарод-
них стандартів викликана такими фактора-
ми організаційного та економічного поряд-
ку, як — вдосконалення державних систем
стандартизації та сертифікації та приведен-
ня їх у відповідність до міжнародних вимог.
Виробництвом аграрної продукції в Україні
сьогодні займаються не тільки великі агро-
промислові структури, але також і середні
товаровиробники та селянські фермерські
господарства, чий вклад в обсяг виробленої
валової продукції щороку зростає в серед-
ньому на 7%. Зерновий бізнес є одним із
стратегічних найважливіших секторів агро-
промислового комплексу України.

Аграрні підприємства, які не мають на да-
ний момент міжнародних сертифікатів не кон-
курентоспроможні на ринку агропромислової
продукції і частка ринку, яку вони займають,
може значно знизитись у найближчі роки.

Отже, впровадження систем управління
якістю за міжнародними стандартами надає
конкурентоспроможні переваги підприєм-
ствам на внутрішніх ринках і дає змогу вий-
ти на зовнішні ринки. Тема впровадження
систем управління якістю за міжнародними
стандартами є актуальною та специфічною
для окремих галузей, тому вимагає більш
досконалого дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі управління залученими ресурсами

банку важливу роль відіграють усі функціональні
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ORGANIZATIONAL BASIS FOR ASSESSING MANAGEMENT EFFECTIVENESS ATTRACTED
RESOURCES OF THE BANK BASED ON THE GENERALIZED TAXONOMIC INDEX

У статті досліджено питання оцінки ефективності управління залученими ресурсами на основі узагальненого
таксономічного показника. Розроблено методичне забезпечення щодо комплексного управління таксономічним по-
казником та удосконалено організаційну модель управління залученими ресурсами банку відповідно до розробленої
методики оцінки ефективності управління. Запропонований узагальнений таксономічний показник ефективності
управління залученими ресурсами банку, визначена його еластичність. Для оцінки комплексного впливу та забезпе-
чення керованого регулювання рівня таксономічного показника ефективності управління залученими ресурсами банку
за рахунок факторів, що визначають його рівень, розроблено дворівневу регресійну модель, яка дає можливість вра-
хувати вплив як часткових показників на комплексні показники, так і визначити вплив комплексних показників на
узагальнений таксономічний показник ефективності управління залученими ресурсами банку. Визначено можли-
вості використання таксономічного показника в управлінні. Доведено можливість таксономічної системи в комп-
лексному та планомірному регулюванні рівня цільового показника ефективності управління у системі ваг, яка
змінюється у разі зміни абсолютного рівня спостережень та часткових показників.

In the following article there was analyzed the evaluation of management of debt capital effectiveness under general
taxonomic unit. There were developed methodic materials on integrated management of taxonomic unit and there was
improved the organizational model for management of bank debt capital according to the method of management
evaluation. Also, there was suggested general taxonomic unit of management effectiveness and determined its flexibility.
There was made two-level regressive model to evaluate integrated influence and control for level of taxonomic unit of
management of bank debt capital effectiveness under the factors which determine its level. This model permits both to
calculate the influence of partial indicators on general indicators and determine the influence of general indicators on
integrated taxonomic unit of management effectiveness. There were determined the possibilities of taxonomic unit usage
in management. There was proved the possibility of taxonomic system in a comprehensive and systematic regulation of
target efficiency in the weighting system, which depends on change of absolute level of observation and partial indicators.

Ключові слова: організаційна модель управління, регресійний аналіз, таксономічний аналіз,
управління залученими ресурсами банку, регресійна модель, декомпозиція, достовірність мо-
делей регресії, функціональний блок.

Key words: management organizational model, regressive analysis, taxonomic analysis,
management of bank debt capital, regressive model, decomposition, regressive model reliability,
functional unit.

елементи: аналіз та прогнозування діяльності бан-
ку на ринку залучених ресурсів; планування по-
казників діяльності банку на ринку залучених ре-
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сурсів; організація діяльності щодо залучення ре-
сурсів; мотивація; контроль за процесом залучен-
ня ресурсів. Поєднання у сукупності цих функ-
ціональних блоків представляє собою цілісну си-
стему управління залученими ресурсами, при чому
ефективність функціонування усієї системи без-
посередньо залежить від ефективності (результа-
тивності) функціонування кожного блоку проце-
су управління залученими ресурсами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед фахівців, які займались дослідження-

ми питань організації управління та оцінкою його
ефективності можна виділити роботи: Д'яконо-
вої І.І. [1], Карчевої Г.Т. [2], Санікової Н.С. [3],
Челомбітько Т.В. [4]. Незважаючи на це, в біль-
шості робіт оцінка ефективності проводиться або
в площині побудови економічних показників на
основі балансових моделей, або досліджуються
питання визначення зв'язку між ключовими по-
казниками ефективності діяльності банку та фак-
торами, які впливають на його рівень на основі
регресійних моделей. При цьому в банківському
менеджменті практично відсутні моделі оцінки
ефективності управління на основі комплексних
інтегральних або таксономічних показників, які
широко використовуються науковцями для оцін-
ки ефективності діяльності юридичних осіб. Слід
зауважити, що в банківському менеджменті ці пи-
тання досліджувались недостатньо, зокрема
практично відсутні методики комплексної оцін-
ки ефективності управління залученими ресурса-
ми банку, тому тематика розробки комплексної
системи оцінки ефективності управління залуче-
ними ресурсами банку та організаційне забезпе-
чення планового регулювання її рівня є актуаль-
ною і потребує подальших наукових розробок.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи розробка методичного забезпе-

чення комплексної оцінки ефективності управлі-
ння залученими ресурсами банку та організацій-
не забезпечення керованого регулювання його

рівня на основі комплексного регулювання його
складових.

Об'єкт дослідження — процес управління
ефективністю залученими ресурсами банку.

Предмет дослідження — методичне та органі-
заційне забезпечення комплексної оцінки та уп-
равління залученими ресурсами банку.

Інформаційною базою дослідження є теоре-
тичні засади та методичне забезпечення оцінки та
управління залученими ресурсами банку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Автори по-різному підходять до розрахунку

названих показників. Так, досить часто викорис-
товуються такі методи побудови комплексних по-
казників ефективності, як: 1) розрахунок інтег-
рального показника — Пономаренко В. С., Гонта-
рева І.В. [5]; 2) розрахунок таксономічного показ-
ника (метод таксономії) — Верещагіна Г.В., Поно-
маренко Є.В. [6], Мурзабулатова О.В. [7]. Слід
відзначити, що авторами не досліджувались питан-
ня організаційного забезпечення управління ефек-
тивністю діяльності юридичних осіб на основі роз-
роблених ними систем оцінки. У таблиці 1 пред-
ставлено основні переваги та недоліки методик
розрахунку інтегрального показника та коефіціє-
нта таксономії.

Зважаючи на представлені у таблиці 1 пере-
ваги та недоліки методик інтегрального та так-
сономічного показників, зрозуміло, що переваж-
ним є метод таксономії. Відповідно до поставле-
них завдань нами було розроблено схему побу-
дови комплексного узагальненого показника
ефективності управління залученими ресурсами
банку (рис. 1).

У процесі формування часткових показників
ефективності управління залученими ресурсами за
чотирма групами в банку використовуються вхідні
дані про стан залучених ресурсів банку та інфор-
мація про стан макросередовища та ринок залу-
чених ресурсів.

Для стандартизації вхідних даних, які використо-
вувались у розрахунках було розраховано додатко-

Характеристика Інтегральний показник Метод таксономії 

Простота розрахунку Простий розрахунок 
Має певні етапи статистичних 

розрахунків 

Можливість розрахунку 

Не має вирішення у разі набуття 

здобутку часткових показників 

від’ємного значення 

Завдяки стандартизації завжди має 

вирішення 

Врахування значимості 

часткових показників 

Не враховує  

(всі показники рівні за значимістю) 

Враховує, відповідно до значень 

вектору-еталону 

Наявність шкали 

оцінювання 

Набуває значення в залежності від 

розмірності часткових показників, 

потребує побудови і обгрунтування 

шкали оцінки  

Набуває значень від 0 до 1, значення 

таксономічного показника будується 

відповідно до вектору-еталону, який 

є максимумом  

Можливість управління Авторами не досліджувалась 

Зворотній зв’язок на основі 

регресійного аналізу впливу 
часткових показників на коефіцієнт 

таксономії [6] 

Таблиця 1. Переваги та недоліки методики розрахунку інтегрального показника та методу
таксономії

Джерело: розроблено автором на основі [5, 7].
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во такі показники: 1) середні значення часткових по-
казників; 2) стандартне відхилення часткових показ-
ників. Результати розрахунків наведено у таблиці 2.

З метою визначення ідеального рівня варіюван-
ня часткових показників ефективності управлін-
ня залученими ресурсами, визначається вектор-

Рис. 1. Схема побудови комплексного узагальненого показника ефективності управління
залученими ресурсами банку

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 2. Середнє значення по кожному показнику

Джерело: розроблено автором.
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еталон стандартизованих значень. Формування
вектору-еталону відбувається шляхом визначення
стимуляторів та дестимуляторів ознак, які впли-
вають на значення комплексного показника (фор-
мула 1):

 ( )

( )





=

=

ордестимулятxminХ

стимуляторxmaxX

iji0

iji0

(1).

Розрахункове значення вектору-еталону для
часткових показників, які характеризують ефек-
тивність використання залучених ресурсів та
ефективність діяльності банку подано в таблиці
3.

Розрахункове значення вектору-еталону для
цих показників подано в таблиці 4.

У процесі подальших розрахунків нами було
розраховані значення узагальненого таксономіч-

ного показника ефективності
управління залученими ре-
сурсами банку (рис. 2).

Узагальнений таксономіч-
ний показник ефективності
управління залученими ре-
сурсами дає можливість отри-
мати загальне уявлення про

комплексний стан ефективності управлін-
ня залученими ресурсами банку на основі
впливу часткових показників (стимуля-
торів і дестимуляторів) чотирьох груп.

З аналітичної точки зору узагальнений
таксономічний показник ефективності уп-
равління залученими ресурсами синтетич-
но характеризує зміни часткових показ-
ників, які характеризують певні сфери
діяльності щодо залучення та використан-
ня ресурсів банку.

Найважливішою перевагою використання
КТУЕУЗР є можливість визначення єдиної синте-
тичної ознаки, яка характеризує в динаміці напрям
і зміни в процесах управління залученими ресур-
сами банку.

Як видно з рисунка 2, значення узагальненого
таксономічного показника ефективності управлі-
ння залученими ресурсами варіювали від 0,031 до
0,481. Значення були сформовані з урахуванням
мінімумів і максимумів комплексних показників,
що увійшли до узагальненого показника, безпереч-
но це і визначило максимальний рівень КТУЕУЗР.
Виходячи з того, що банки нашої вибірки, функц-
іонують у рівних конкурентних умовах на єдино-
му ринку залучених ресурсів можна сказати, що
рівнем "ефективності" та "неефективності" управ-
ління залученими ресурсами банку є середній

Х3.1 Х3.2 Х3.3 Х3.4 Х3.5 Х3.6 Х4.1 Х4.2 Х4.3 Х4.4 

-2,134 3,003 1,503 2,592 2,737 2,182 3,880 3,352 2,378 2,871 

 

Таблиця 3. Вектор-еталон часткових показників ефективності
використання залучених ресурсів та загальної ефективності

діяльності банків

Джерело: розроблено автором.

Показник 
сталості 

розвитку 

(Х1) 

Конкурентна позиція 
банку на ринку 

залучених ресурсів 

(Х2) 

Таксономічний 

показник 
ефективності 

використання 

залучених 

ресурсів (Х3) 

Таксономічний 

показник 
загальної 

ефективності 

діяльності (Х4) 

2,639 1,932 2,075 2,243 

Таблиця 4. Вектор-еталон комплексних показників,
що формують узагальнений таксономічний показник

Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Розрахункові значення узагальненого таксономічного показника ефективності
управління залученими ресурсами (КТУЕУЗР) провідних банків України за 2010—2013 рр.

Джерело: розроблено автором.
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рівень за показником КТУЕУЗР серед провідних
банків, що увійшли до нашої вибірки.

Безумовним лідером на ринку залучених ре-
сурсів, як свідчать результати таксономічного ана-
лізу, є банк першого кластеру — ПАТ КБ "При-
ватБанк", який протягом 2010 — 2013 рр. мав най-
вищі показники КТУЕУЗР.

Слід відзначити, що, незважаючи на безперечні
переваги запропонованої методики оцінки ефек-
тивності управління залученими ресурсами, ця
система має і певні недоліки. Так, як показав про-
ведений аналіз, можливості використання систе-
ми таксономічного аналізу для управління, таксо-
номічна система оцінки не дає можливості комп-
лексного та планомірного регулювання рівня
цільового показника ефективності управління за
рахунок впливу на часткові показники. Відбуваєть-

ся це через використання у системі системи ваг,
яка змінюється у разі зміни абсолютного рівня
спостережень та часткових показників.

З точки зору дослідження можливості управ-
ління комплексним показником важливо визна-
чити його еластичність до зміни часткових по-
казників, які увійшли до його складу, при чому
еластичність показника ефективності управлін-
ня залученими ресурсами повинна бути стабіль-
ною величиною для кожної ознаки усіх спосте-
режень. У таблиці 5 представлено розрахункові
значення еластичності таксономічного показни-
ка ефективності управління залученими ресур-
сами при зміні часткових показників на 0,1 оди-
ниці (дані розраховано для банків вибірки за
2013 рік), яка була отримана методом ланцюж-
кових підстановок.

Таблиця 5. Еластичність таксономічного показника ефективності управління залученими
ресурсами банку до зміни часткових показників першого рівня

Банк X1 X2 X3 X4 

ПАТ КБ «ПриватБанк» 0,0489 0,0538 0,0985 0,0756 

АТ «Ощадбанк» 0,0727 0,1054 0,0276 0,0650 

ПАТ «Дельта Банк» 0,0303 0,0483 0,0674 0,0679 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 0,1587 0,1346 0,0103 0,0086 

ПАТ «Укрсоцбанк» 0,1132 0,0439 0,0500 0,0595 

ПАТ «ОТП БАНК» 0,1514 0,1170 0,0300 0,0184 

ПАТ «Креді Агріколь Банк» 0,1564 0,1287 0,0112 0,0181 

 Джерело: розроблено автором самостійно.

- 0,159122 + 1,16459X1 + 0,850017X2 + 0,779966X3 + 0,410166X4 = КТУЕУЗР

X3 = 0,110789 - 1,22268X3.1 + 0,272525X3.2 + 0,00615161X3.3 + 0,0299766 

X3.4 + 0,22833X3.5 + 1,637X3.6

Показник сталості розвитку 

банку (X1)

Показник конкурентної позиції банку (метод аналізу ієрархій)

X4 = -0,00693639 + 0,0113087X4.1 + 0,0137097 X4.2

+ 0,0571278X4.3 + 0,00369622X4.4

Таксономічний показник загальної 
ефективності діяльності 

Таксономічний показник ефективності використання 
залучених ресурсів 

Х2 = 0,127Х2.1 + 0,021Х2.2 + 0,055Х2.3 + 0,026Х2.4 + 0,028Х2.5 + 0,041Х2.6 + 
0,116Х2.7 + 0,131Х2.8 + 0,094Х2.9 + 0,118Х2.10 + 0,079Х2.11 + 0,163Х2.12

Де КТУЕУЗР — узагальнений комплексний таксономічний показник ефективності управління залученими ресурсами банку;
Х2.1 — надійність та імідж банку; Х2.2 — частка банку на ринку залучених ресурсів; Х2.3 — наявність мережі філій, відділень, банко-
матів; Х2.4 — зростання обсягу депозитів; Х2.5 — структура депозитного портфеля; Х2.6 — спектр депозитних послуг; Х2.7 — уні-
кальні характеристики депозитів; Х2.8 — наявність інновацій, інформаційна складова, нові технології; Х2.9 — технологічне супро-
водження; Х2.10 — якість обслуговування; Х2.11 — рекламна кампанія; Х2.12 — рівень відсоткової ставки за депозитами. X3.1 — віднос-
на вартість залучених ресурсів; X3.2 — коефіцієнт надійності; X3.3 — коефіцієнт активності залучення ресурсів; X3.4 — коефіцієнт
активності використання залучених ресурсів у дохідні активи; X3.5 — рентабельність процентних витрат; X3.6 — прибутковість
залучених ресурсів; X4.1 — чиста процентна маржа; X4.2 — чистий спред; X4.3 — рентабельність активів; X4.4 — рентабельність капі-
талу.

Рис. 3. Регресійна модель узагальненого таксономічного показника
ефективності управління залученими ресурсами

Джерело: розроблено автором.
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Як видно з даних таблиці 5, спостерігається
варіювання еластичності таксономічного по-
казника ефективності управління залученими
ресурсами банку до зміни часткових показників
першого рівня. Це свідчить про неможливість
врахування зміни таксономічного показника в
разі комплексного регулювання рівня частко-

вих показників через зміну еталон-
них ваг. Аналогічна ситуація спос-
терігається і стосовно залежності
комплексних показників першого
рівня від часткових показників дру-
гого рівня.

Усунути даний недолік та виріши-
ти питання керованого комплексно-
го впливу на рівень таксономічного
показника, на нашу думку, може за-
стосування багатофакторного регре-
сійного аналізу, який дасть мож-

ливість дослідити статистичну залежність так-
сономічного показника від часткових показ-
ників, що його формують та визначити вагомі
коефіцієнти значимості кожного з часткових по-
казників. Це у подальшому дасть змогу прийма-
ти зважене рішення щодо оптимізації часткових
показників відповідно до визначених галузевих

Таблиця 6. Основні статистичні характеристики регресійних моделей КТУЕУЗР, Х3, Х4

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 7. Показники достовірності
моделей регресії

Джерело: розраховано автором.

Рис. 4. Декомпозиція контекстної діаграми функціонального блоку (А1) "Аналіз
та прогнозування діяльності банку на ринку залучених ресурсів" (удосконалена)

Джерело: розроблено автором.
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максимумів, мінімумів та отриманих вагових ко-
ефіцієнтів.

Регресійний аналіз є популярним і досить точ-
ним статистичним інструментом, який дає мож-
ливість виявити наявність взаємозв'язку між вихі-
дним показником та його складовими. Досліджен-
ню різних соціально-економічних процесів займа-
лось багато авторів, так, безпосередньо на тему ви-
користання регресійних моделей в управлінні бан-
ківською діяльністю з 2007 року в Україні було за-
хищено дві кандидатські роботи та одну докторсь-
ку.

Докторська робота Парасій-Вергуненка І.М.
була присвячена аналітичному оцінюванню ефек-
тивності поточних стратегій, спрямованих на най-
повніше використання ресурсного потенціалу бан-
ку на основі системи економічних моделей, побу-
дованих на підставі кореляційно-регресійного ана-
лізу [8].

Хвалінський С.О. [9] використовував регре-
сійний аналіз для обгрунтування розроблених
моделей прогнозування кризових і передкри-
зових ситуацій у банківському секторі Украї-
ни.

Брегеда О.А. [10] займаючись дослідженнями
в сфері аналізу тенденцій та розвитку ринку бан-
ківських послуг, застосовував регресійний аналіз
для встановлення закономірності концентрації
банків на ринку послуг на основі кореляційно-рег-
ресивного аналізу.

Для визначення комплексного впливу та забез-
печення керованого регулювання рівня таксоно-
мічного показника ефективності управління залу-
ченими ресурсами банку за рахунок факторів, що
визначають його рівень нами було розроблено дво-
рівневу регресійну модель, яка дає можливість вра-
хувати вплив як часткових показників на комп-
лексні показники (X1, X2, X3, X4) так і визначити
вплив комплексних показників на узагальнений
таксономічний показник ефективності управлін-
ня залученими ресурсами банку. Розрахунки було
здійснено на основі вхідних даних, про часткові по-
казники, які характеризують складові моделі. От-
римана модель має вигляд деревовидної структу-
ри (рис. 3).

З рисунка 3 видно, що в межах рівняння рег-
ресії першого рівня (КТУЕУЗР) найбільший вплив
на результуючий показник здійснює показник ста-
лості розвитку (1,164), показник конкурентної
позиції банку (0,850) та показник ефективності ви-
користання залучених ресурсів (0,780).

Зрозуміло, що з точки зору реалізації ціле-
спрямованого планомірного регулювання рівня
узагальненого таксономічного коефіцієнта ефек-
тивності управління залученими ресурсами, вплив
доцільно спрямовувати саме на найбільш вагомі
часткові показники, які формують комплексні по-
казники.

Застосування регресійних моделей залежить
від якості їх побудови, тому доцільно розглянути
їх основні статичні характеристики.

У таблиці 6 представлено основні статистичні
характеристики отриманих регресійних моделей.

Отримані регресійні моделі мають високі зна-
чення коефіцієнта множинної регресії (R) та кое-
фіцієнта детермінації (R2), при чому значення
стандартної та середньої помилки знаходиться в
межах 0,02, що свідчить про наявний тісний зв'я-
зок між факторами моделі та результуючими по-
казниками. Дану модель можна використовувати
для комплексного планомірного регулювання уза-
гальненого таксономічного коефіцієнта управлі-
ння залученими ресурсами, рівень елементів яко-
го не нижчий за стандартну помилку. Значення
статистики Дарбіна-Уотсона (DW) свідчить про
відсутність автокореляції у залишках з рівнем до-
стовірності 95,0%. В таблиці 7 представлено дані,
які характеризують достовірність отриманих рег-
ресійних моделей КТУЕУЗР, Х

3
, Х

4
.

Отримані в ході розрахунків показники дис-
персії, значущості F та показника F-статисти-
ки (табл. 7) свідчать про достатній рівень дос-
товірності результатів оцінювання. На рисун-
ку 4 представлено удосконалену формалізова-
ну модель процесу управління залученими ре-
сурсами.

Як видно з рисунка 4, в удосконаленому фун-
кціональному блоці "Аналіз та прогнозування
діяльності банку на ринку залучених ресурсів"
окремо виділено чотири вихідні інформаційних
потоки: 1) інформація про конкурентну позицію
банку (А1.5), яка у подальшому враховується при
розробці нових банківських продуктів, розробці та
використанні нецінових методів управління та
формуванні процентної ставки на залучені ресур-
си банку; 2) інформація про рівень узагальненого
таксономічного коефіцієнта ефективності управ-
ління залученими ресурсами банку та рівень його
компонентів (складових) (А1.6); розрахунки отри-
муються відповідно до запропонованої методики
узагальненого таксономічного аналізу, методика
якого наведена раніше; 3) інформація про наявні
резерви залучення додаткових ресурсів (А1.8) —
визначаються шляхом аналізу загальних показ-
ників ефективності діяльності банку; 4) інформа-
ція про прогнозні потреби в залучених ресурсах
(А1.7) визначається шляхом аналізу та прогнозу-
вання обсягів та динаміки активних операцій бан-
ку.

Дані, розроблені у функціональному блоку
А.1, використовуються для розробки планових
показників розвитку залучених ресурсів у блоці
А2.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу визначи-

ти переваги і недоліки існуючих методів побудови
комплексних показників ефективності управлін-
ня залученими ресурсами банку. Як результат,
розроблено схему побудови комплексного уза-
гальненого показника ефективності управління
залученими ресурсами банку.
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Застосування запропонованої бізнес-моделі
дасть змогу реалізувати комплексне кероване
управління узагальненим таксономічним показни-
ком ефективності управління залученими ресур-
сами банку та забезпечить стратегічний розвиток
залучених ресурсів за рахунок науково-обгрунто-
ваного позиціювання банку на ринку залучених ре-
сурсів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічно складних умовах

господарювання, вирішальним при прийнятті
того чи іншого управлінського рішення має ста-
ти рівень фінансової безпеки, досягнутий після
реалізації цього рішення. Своєю чергою, одним
із важливих чинників досягнення достатнього
рівня фінансової безпеки є використання своє-
часної, достовірної, точної та повної інфор-
мації.

УДК 65.012.8:338.246

Є. В. Міщук,
к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств
гірничо-металургійного комплексу, Криворізький економічний інститут
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Г. С. Телега,
магістрант, Криворізький економічний інститут
ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
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MANAGEMENT DECISIONS TO ENSURE THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE,
TAKING INTO ACCOUNT INFORMATION THREATS

У статті на основі проведених досліджень уточнено роль інформаційної складової у забезпеченні фінансової
безпеки при прийнятті управлінських рішень. Показано, що вхідні зовнішні інформаційні потоки, які формуються
поза межами підприємства, можуть нести недостовірну або неповну інформацію; така інформація, сприйнята керів-
ництвом підприємства, несе загрозу для фінансової безпеки. Обгрунтовано необхідність урахування цієї можливості
при прийнятті управлінських рішень. Запропоновано основні управлінські рішення приймати з урахуванням досяг-
нутого після їх реалізації рівня фінансової безпеки.

У статті також уточнено зміст прийняття управлінських рішень із забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства, який запропоновано розглядати як процес прийняття рішень, які мають на меті діагностику, попередження,
нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці підприємства за допомогою визначеного комплексу засобів
впливу, серед яких провідна роль належить перевірці та контролю якості вхідних інформаційних потоків.

On the basis of studies clarified the role of the information component in ensuring financial security in management
decisions. It is shown that the external input information flows that are generated outside of the enterprise may carry
false or incomplete information; such information is perceived by management, is a threat to financial security. The
necessity of taking into account this possibility when making management decisions. Proposed key management decisions
made based on the achieved after the implementation level of financial security.

The article also clarify the content of managerial decision-making to ensure the financial security of the company,
proposed to consider the process of decision-making with a view to the diagnosis, prevention, neutralization and
elimination of threats to the financial security of the company with a certain set of tools of influence among the leading
role belongs to verification and quality control input information flows.

Ключові слова: інформація, загрози, ризики, фінансова безпека, управлінське рішення.
Key words: information, threats, risks, financial security, management decision.

Хто володіє інформацією — той володіє
світом — цей принцип, актуальний для всієї
історії людства, нині століття став актуальним
як ніколи. У ХХ ст. відбулася трансформація
суспільства із промислового на інформаційне.
Варто погодитися із існуючої думкою, що су-
часна інформаційна революція за своїми потен-
ційними можливостями і залежно від умов, що
складаються, набагато перевищує попередню
— промислову [1]. Дослідники відмічають, що
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підприємства, діяльність яких базується на
інформаційних технологіях мають вищі при-
бутки та темпи розвитку порівняно з тими, які
обмежують їх використання (так, Японія, не
маючи шансів в індустріальному суспільстві,
через відсутність природних ресурсів, стала од-
нією з найбагатших і найрозвинутіших країн
світу, виробляючи інформацію в різноманітних
її проявах). Ця тенденція підтверджується і
розвитком виробництва: найшвидше розвива-
ються галузі, засновані на інформаційних тех-
нологіях. Дослідники наводять і такі факти:
кілька десятиріч тому першість тримав ринок
послуг, а нині темпи розвитку ринку інформації
випереджають темпи розвитку ринку послуг
більше, ніж у 25 разів.

Дотепер вважалося, що інформаційні за-
грози можуть проявлятися тільки у вигляді от-
римання зловмисниками протиправного досту-
пу до відомостей, що становлять комерційну
таємницю, до іншої конфіденційної інформації,
розкриття якої може нанести збитки. Тому ува-
гу науковців та практиків було зосереджено на
збереженні комерційної таємниці й інших сек-
ретів підприємства. У зв'язку з чим ними роз-
роблювалися різні заходи, спрямовані на уне-
можливлювання несанкціонованого доступу до
інформації, її зміни або знищення. Водночас
поза увагою дослідників залишилася інформа-
ція, яка надходить до підприємства ззовні, тоб-
то зовнішні вхідні інформаційні потоки, які є
інформацію, створюваною поза підприємством
у зовнішньому діловому середовищі (сукуп-
ності економічних, політичних, інших суб'єктів,
що діють за межами підприємства, і відносин,
що складаються між ними і підприємством).
Саме зовнішня вхідна інформація відіграє одну
з ключових ролей у забезпеченні фінансової
безпеки, оскільки у разі її спотворення, прий-
няте на її основі управлінське рішення може
привести підприємство до негативних наслід-
ків, серед яких збитки, зниження фінансової
стійкості тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З огляду на широкий спектр понять і кате-
горій, притаманних процесу прийняття управ-
лінських рішень із забезпечення фінансової
безпеки підприємства з урахуванням інформа-
ційних загроз, необхідно відмітити велику
кількість праць присвячених окремо місцю про-
цесу прийняття управлінських рішень в системі
управління організаціями, що з достатньою
повнотою висвітлено в працях Ґібсона Дж.,
Дафта Р., Дерлоу Д., Мескона М., Альберта М.І.,

Хедоурі Ф., Ременникова В.Б., Смирнова Е.О.,
Фатхутдинова P.А., Юкаєвої В.С. Досліджен-
ню теоретико-методологічних та методичних
основ забезпечення фінансової безпеки
підприємств присвячені роботи: Бланка І.О.,
Брігхема Є.Ф., Ван Хорна Д.К., Ковальова В.В.,
Савицької Г.В., Шеремета А.Д., Хелферта Е.
та ін. Вирішення цієї проблеми також знайшло
відображення в роботах: Азаренкової Г.М.,
Барановського О.І., Гринько Т.В., Єрмошенка
М.М., Єпіфанова А.О., Мартякова Є.В.,Тере-
щенка О.О., Тридіда О.М., Філіпішина І.В.

Узагальнивши вітчизняні наукові напрацю-
вання слід відмітити, що більшість дослідників
інформаційні загрози зводять до загроз інфор-
маційній безпеці [2]. Достатньо дослідженими
є причини виникнення загроз, їх характеристи-
ки та заходи захисту [3—6]. Однак мало дослі-
дженими залишаються питання впливу зовні-
шньої вхідної недостовірної, неточної та непов-
ної інформації на фінансову безпеку підприє-
мства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в уточненні ролі

інформаційної складової у забезпеченні фінан-
сової безпеки при прийнятті управлінських
рішень. Виходячи з цього, завданням статті є
формування уявлення про вплив недостовірної,
неточної або несвоєчасної інформації на прий-
няття управлінських рішень, спрямованих на
забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управлінське рішення є результатом управ-
лінської діяльності та складається з вибору аль-
тернатив із безлічі варіантів для досягнення
конкретної мети системи менеджменту [7].
Прийняття управлінських рішень у сучасних
умовах повинно бути спрямованим на забезпе-
чення фінансової безпеки підприємства, яка
являє собою кількісно та якісно детермінова-
ний рівень його фінансового стану, що забез-
печує стабільний захист його пріоритетних зба-
лансованих фінансових інтересів від ідентифі-
кованих реальних і потенційних загроз внутрі-
шнього та зовнішнього характеру, параметри
якого визначаються на основі його фінансової
філософії і створюють необхідні передумови
фінансової підтримки стійкого розвитку в по-
точному та перспективному періоді [8, с. 24].

У сучасних умовах інформація виступає
рушієм будь-якого бізнесу, вона допомагає
правильно оцінити умови бізнес середовища,
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усвідомити та сформувати цілі та завдання май-
бутньої діяльності та на цій основі прийняти
ефективні управлінські рішення; висока по-
інформованість керівників та менеджерів про
бізнес-процеси та загрози дозволяє мінімізу-
вати ризики та забезпечити конкурентні пере-
ваги [9].

Визначальною умовою забезпечення на-
лежного інформаційного рівня управлінських
рішень є пошук і обробка підготовчої інфор-
мації, яка надходить на підприємство із різних
джерел. Її одержання вимагає зосередження
зусиль на пошуку, аналізі й оцінці такої інфор-
мації, що відображає і характеризує реальні
господарські процеси, котрі виступають пред-
метом управлінського рішення.

Прийняття управлінських рішень із забез-
печення фінансової безпеки підприємства, на
наш погляд, полягає у процесі прийняття рі-
шень, які мають на меті діагностику, поперед-
ження, нейтралізацію та ліквідацію загроз
фінансовій безпеці підприємства за допомогою
визначеного комплексу засобів впливу, серед
яких провідна роль належить перевірці та кон-
тролю якості вхідних інформаційних потоків.

Автор роботи [9] розглядає обліково-ана-
літичне забезпечення управління фінансовою
безпекою аграрних підприємств, під яким ро-
зуміє процес збору, підготовки, реєстрації та
обробки обліково-аналітичної інформації та
прийняття на її основі управлінських рішень
направлених на забезпечення захисту фінансо-
вих інтересів підприємств на всіх рівнях його
фінансових відносин від впливу внутрішніх і
зовнішніх загроз. При цьому автор передбачає
виконання комплексу завдань:

— достовірне та повне відображення в об-
ліку та звітності даних, необхідних для оцінки
стану та рівня фінансової безпеки підприємств;

— розробка критеріїв та порядку оцінки
якості інформації, яка створюється у системі
обліку та аналізу для ідентифікації та оцінки
ризиків та загроз;

— визначення індикаторів фінансової без-
пеки підприємств та розробка системи моніто-
рингу фінансової безпеки;

— діагностика фінансового стану підпри-
ємств з метою упередження фінансових ри-
зиків, ідентифікації небезпек і загроз;

— прийняття управлінських рішень щодо
доцільності діяльності з урахуванням виявле-
них загроз та небезпек;

— розробка заходів, направлених на забез-
печення фінансової безпеки підприємства, як
в короткостроковому, так і в довгостроковому
періоді та контроль за їх виконанням [9].

Як видно, у даному дослідженні та ряді ана-
логічних, не розглядаються випадки, коли
вхідна інформація була неякісною, а на інфор-
мацію та комунікаційні системи підприємства
проводилися дії, які називаються інформацій-
ною війною. Під інформаційною війною, в ос-
новному, розуміють активні методи перетворю-
вання інформаційного простору, тобто нав'я-
зування громадянам таких моделей суспіль-
ства, які забезпечують бажані типи поведінки,
а також породжують інформаційні процеси
міркувань. Інформаційна війна містить такі
складові [10]: здійснення впливу на інфраструк-
туру систем життєзабезпечення — телекомун-
ікації, транспортні мережі, електростанції
тощо; промисловий шпіонаж — порушення
прав інтелектуальної власності, розкрадання
патентованої інформації, викривлення або зни-
щення важливих даних, проведення конкурен-
тної розвідки; хакінг — зламування та викори-
стання особистих даних, ідентифікаційних но-
мерів, інформації з обмеженим доступом тощо.

Виділяють окремі підвиди інформаційних
воєн [10]: кібервійна — комп'ютерне протисто-
яння у просторі мережі Інтернет; мережева
війна — застосування мережевих стратегій та
технологій, пристосованих до сучасної інфор-
маційної доби; електронна війна — збирання
тактичної інформації, поширення неправдивої
інформації про конкурента (населення), пере-
шкоджання збиранню інформації конкурен-
том; психологічна війна — сукупність різних
форм, методів і засобів впливу на людину з ме-
тою зміни в бажаному напрямі її психологіч-
них характеристик, групових норм поведінки,
масових настроїв, суспільної свідомості зага-
лом; радіоелектронна боротьба — здобування
інформації про місцезнаходження радіоелек-
тронних засобів, систем управління військами
і зброї суперника, їх знищення всіма видами
зброї тощо.

Яскравим прикладом поширення недосто-
вірної інформації у 2008 р. стало масове роз-
повсюдження в електронних та друкованих за-
собах масової інформації публікації "50 украї-
нських банків закриються протягом півроку",
у якій під виглядом експертних оцінок заявля-
лося, що "в найближчі 6 місяців 50 банків при-
пинять своє існування". Така інформація спри-
чинивши відтік капіталу з банків, погіршення їх
фінансового стану, поставила під загрозу фун-
кціонування ряду підприємств-контрагентів
цих банків.

Недостовірна інформація також впливає на
прорахунки при визначенні фінансової на-
дійності контрагентів.
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Розглянемо ще один приклад поширення
неякісної інформації: засоби масової інфор-
мації прогнозують, що економіку нашої краї-
ни незабаром очікує фінансова катастрофа. На
підтвердження наводяться такі факти: анексія
Криму, військові дії на частині Донецької та
Луганської областей, у результаті чого змен-
шаться доходи до бюджету країни від цих ре-
гіонів, а також значні витрати на антитерорис-
тичну операцію (далі — АТО).

Проте здійснений нами аналіз статистичної
та періодичної літератури показує наступне.
Видобуток вугілля на Донбасі прибутку країні
не приносить. Навпаки, із державного бюдже-
ту щорічно витрачається по 12—14 млрд грн. на
підтримку вугільників, переважно компенсую-
чи різницю між ціною реалізації вугілля та його
собівартістю. Вугільні дотації становлять при-
близно 30% усіх надходжень з держбюджету в
Донецьку і Луганську області. Однак ці регіо-
ни залишаються дотаційними і без цього. Ос-
таннім часом сюди спрямовували величезні
інвестиції на різні "проекти державного значен-
ня", зокрема будівництва доріг. Крім того,
місцевим підприємцям активно відшкодовують
ПДВ: за півроку — з Донецької області до дер-
жбюджету надійшло 6,7 млрд грн. ПДВ, а
відшкодовано було 8,7 млрд грн., це абсолют-
ний рекорд для всіх регіонів.

Тільки за І півріччя 2013 р. АР Крим отри-
мала з бюджету на 3,78 млрд грн більше, ніж
перерахувала, Донецька область — на 9,25 млрд
грн., Луганська — на 5,07 млрд грн. (табл. 1).

Стосовно витрат на АТО, то міністр фінан-
сів України оцінив їх у 1,5 млрд грн. на місяць.
За рік ця сума складатиме 18 млрд грн. Поряд
із цим, загальна сума наведених вище дотацій
Криму, Донецькій та Луганській областям ста-
новила 18,1 млрд грн. — тільки за півріччя.

У той же час наявність інформації про
фінансову катастрофу є індикатором, який
може вплинути на важливі управлінські рішен-
ня, спричинити уповільнення ділової актив-
ності підприємств, зниження їх інвестиційної
привабливості перед іноземними інвесторами
та інші негативні наслідки, що у кінцевому
підсумку призведуть до незадовільного фінан-

сово-економічного стану вітчизняних підпри-
ємств.

Особливу важливість зовнішня інформація
має в моменти прийняття принципово важли-
вих для забезпечення фінансової безпеки уп-
равлінських рішень: при створенні, реоргані-
зації, зміні видів діяльності, зміні асортименту
продукції, виході на нові ринки тощо. У певних
випадках від вчасно отриманої і правильно оц-
іненої інформації залежить саме існування
підприємства [11].

Відтак, недостовірна інформація призво-
дить до спотворення інформаційної моделі
підприємства, а управлінські рішення, що базу-
ються на спотвореній інформаційної моделі,
призводять до неправильних дій і прямих
збитків.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, з метою забезпечення належ-
ного рівня фінансової безпеки необхідно попе-
реджати не лише витік інформації з підприєм-
ства, а й контролювати якість вхідних інформа-
ційних потоків. Механізми такого контролю є
напрямом нашого подальшого дослідження.
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Область 
Перераховано до 

держбюджету 

Отримано з 

держбюджету 

Профіцит 

/ дефіцит 

Дніпропетровська 15,03 8,85 6,19 

Харківська 10,38 3,48 6,90 

АР Крим 1,94 5,72 -3,78 

Донецька 3,85 13,09 -9,25 

Луганська 4,35 9,42 -5,07 

Таблиця 1. Значення профіциту/дефіциту
за окремими областями за І півріччя 2013 р., млрд грн.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальні зміни у розвитку світової еко-

номіки тісно пов'язані з динамічним зрос-
танням попиту в багатьох країнах світу на
високоякісну натуральну продукцію орган-
ічного агровиробництва, яке в порівнянні з
традиційним має низку економічних, еколо-
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INVARIABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY: THE ROLE OF ORGANIC
PRODUCTION

У статті розглянуто стан розвитку ринку органічної продукції в Україні як основного сегмента функціонування
ринкових відносин. Проаналізовано ступінь виробництва і реалізації екологічно чистих продуктів та доцільність
збільшення його масштабів при зростаючій кількості споживачів в світі. Розкрито основні характеристики та вказа-
но відповідні міжнародні стандарти якості екологічно чистої продукції, згідно з якими виробництво даного виду
продукції є перспективним напрямом розвитку. Наведено обгрунтовану думку щодо законодавчо-нормативної бази
України та її вдосконалення у відповідності до міжнародних стандартів якості. Вказано місце України у світовому
рейтингу з ведення органічного землеробства та виробництва екологічно чистої (органічної) продукції з метою кон-
центрації уваги на перевагах та недоліках забезпеченості природним ресурсним потенціалом та методами його вико-
ристання. Розроблено пропозиції щодо ефективного розвитку виробництва екологічно чистої (органічної) продукції
в Україні в умовах інтеграції.

A modern condition of the development of the organic production in Ukraine is considered in this article, as the
main segment of functioning of the market relations. The degree of production and realization of the environmentally
friendly products and the expediency of its scale's increment with the increasing amount of the users in the world is
analyzed. The main characteristics are disclosed and the appropriate international standards of the quality of the
environmentally friendly production are specified, according to which the production of this type of products is a
perspective way of development. A reasonable opinion concerning the legislative and regulatory framework of Ukraine
and its improvement according to the International Quality Standards is given.

Ukraine's space in the world's organic agriculture's rating conducting and producing of the environmentally clean
(organic) production is indicated with the purpose of the concentration of attention on the advantages and disadvantages
of the provision with natural resources' potential and the methods of its usage.

The offers concerning the effective development of the environmentally clean (organic) products' production in
Ukraine under conditions of integration.

Ключові слова: екологічно чиста продукція, органічне виробництво, органічне сільське гос-
подарство, стандарти якості.

Key words: environmentally clean products, organic production, organic agriculture, quality
standards.

гічних та соціальних переваг, слугує осно-
вою повноцінного харчування людей, що
виключає будь-які ризики для їх здоров'я,
зберігає довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальність обраної тематики досліджен-
ня підтверджує зацікавленість нею нау-
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ковців різних галузей науки. Питання вироб-
ництва органічної продукції не є новим і
його дослідженню, приділяється велика ува-
га з боку вчених економічної галузі, а саме:
В. Артиш, Б. Буркинський, Т. Галушкіна,
Г. Калетнік, Л. Купінець, В. Степанов, К. Ха-
ричков, І. Шишка, та інші.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ
Дослідження полягає в узагальненні кон-

цептуальних основ і обгрунтуванні теоре-
тичних підходів та дослідженні формування
ефективного органічного виробництва в
сільськогосподарських підприємствах, спря-
мованого на утвердження вітчизняного рин-
ку органічної продукції і розширення його
експортного потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному глобальному ринку сіль-

ськогосподарської продукції та продоволь-
ства попит значним чином диференційова-
ний: від невибагливого до якісних пара-
метрів продуктів харчування у країнах з
низькою платоспроможністю попиту, та
встановлення жорстких вимог до процесу
виробництва продукції та її якості у країнах
з лідируючими економіками та попитом із
високою платоспроможністю населення.

Підвищення вимог до якості сільськогос-
подарської продукції виникло у відповідь на
посилення процесів урбанізації та забруд-
нення довкілля, зростання застосування
синтетичних агрохімікатів у її виробництві,
зростання екологічної свідомості населення.
У свою чергу це обумовило бажання спожи-
вачів, прихильних до ведення здорового спо-
собу життя та достатньо фінансово забезпе-
чених, отримувати якісну, безпечну та ко-
рисну продукцію, шкода довкіллю від вироб-
ництва якої мінімізована. Ринок забезпечив
появу сертифікованого процесу виробницт-

ва, в якому заборонено використовувати хі-
мічно синтезовані добрива, засоби захисту
рослин, гормони та антибіотики, генетично
модифіковані організми, синтетичні арома-
тизатори, консерванти, барвники, тощо, а
також відповідним чином маркованої про-
дукції — органічної.

Суть органічного виробництва полягає у
повній відмові від застосування ГМО, анти-
біотиків, отрутохімікатів та мінеральних
добрив. Це призводить до підвищення при-
родної біологічної активності у грунті,
відновлення балансу поживних речовин,
підсилюються відновлювальні властивості
природного середовища, нормалізується
робота живих організмів,  відбувається
приріст гумусу, і, як результат — збільшен-
ня урожайності сільськогосподарських
культур.

Органічне сільське господарство — чітко
визначений метод сільського господарства,
хоча визначення з часом еволюціонує у від-
повідь на нові виклики. Початок цьому по-
няттю було покладено у першій половині
ХХ-го сторіччя, а саме у 1924 р. лекціями Ру-
дольфа Штайнера. Шляхом встановлення
принципів для контролюючої системи орган-
ічного сільського господарства виробники
та споживачі відгукнулись на негативні ас-
пекти традиційного індустріалізованого
інтенсивного сільського господарства. Це
розпочалося, коли синтетичні добрива та
пестициди почали широко використовувати
(у 1920-х роках та 1930-х роках) та отрима-
ли поштовх для розвитку в 1960-х роках,
коли сільське господарство почало ставати
більш спеціалізованим та інтенсифікованим.
З'явилося кілька різних методів, які від-
різнялися в своїх підходах щодо підтримки
родючості грунтів та живлення рослин. Од-
ним особливим видом стало біодинамічне
сільське господарство, яке грунтується на

Таблиця 1. Суть ефективності органічного виробництва

Назва Характеристика 

Економічна зумовлена готовністю споживачів сплачувати більшу ціну за продукцію 

органічного виробництва, зниженням вартості матеріальних ресурсів 

(агрохімікатів та паливно-мастильних матеріалів від 30 до 97 % 

Соціальна зумовлена значним обсягом ручної праці, що уможливлює органічне 

виробництво для дрібних сільськогосподарських виробників з власною 
працею 

Екологічна зумовлена поступовим відновленням якості земельних ресурсів, 
залучених до процесу виробництва, через дотримання сівозмін, 

застосування зелених добрив та методів біологічної боротьби зі 

шкідниками, технологій обробітку грунту, спрямованих на мінімальне 

втручання, зниження ущільнення грунтів, а також зниженням 

забруднення водойм і атмосферного повітря через обмеження 

застосування синтетичних агрохімікатів, збереження локального 

біорізноманіття через заборону застосовувати генетично модифіковані 

організми 
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антропософії та вченні Рудольфа Штайнера
(Rudolf Steiner). Добровільні асоціації, особ-
ливо асоціації фермерів такі, як Біоланд
(Bioland), Асоціація грунту (Soil Association)
або Біо Свісс (Bio Suisse), розвивали свої
власні добровільні стандарти, які потім ста-
ли фундаментом для законодавчої бази, що
почала зароджуватися у сфері органічного
сільського господарства. Перші міжнародні
правила "Базові стандарти" (Basic Standards),
які були гармонізовані Міжнародною Феде-
рацією органічних сільськогосподарських
рухів (IFOAM), були видані у 1983 р. Ці Ба-
зові стандарти визначають в узагальненій
формі мінімальні вимоги до органічного
сільського господарства та створюють осно-
ву для написання більш детальних стан-
дартів органічного сільського господарства.

Органічна продукція з'явилася як резуль-
тат розвитку органічної агрокультури, тому
її визначення не є універсальним. Кожна
країна розробила своє власне визначення
органічної продукції залежно від викорис-
тання чи ступеня використання хімічних за-
собів та технологій.

В Україні використовується термін "орга-
нічний", оскільки саме цей термін введено в
законодавство ЄС, а враховуючи практику
маркування молочних біопродуктів (біойо-
гурти, біомолоко, біокефір тощо), викорис-
товувати термін "БІО" недоцільно для виз-
начення органічного статусу продукту, ос-
кільки це може вкрай заплутати споживача.

Специфікою органічного виробництва
сільськогосподарської продукції є еко-
номічні, екологічні та соціальні ефекти від

здійснення цього виду діяльності (табл. 1).
Варто зазначити, що в світі майже сфор-

мовані повноцінні ринки органічної про-
дукції в таких сегментах як овочі та фрукти,
дитяче харчування, сільськогосподарська
сировина для переробки (зерно), молочні
продукти.

У розвинених країнах вже більше 30 років
успішно і швидкими темпами розвивається
система вирощування і виробництва органі-
чних продуктів. Органічне сільське госпо-
дарство практикується у 120 країнах світу,
де під нього використовуються великі площі
земель (табл. 2).

Площа екологічних полів у всьому світі
складає близько 28 млн га. В Європі частка
земель, переведених на органічне землероб-
ство, значно зросла за останні роки (табл.
3). Країни Західної Європи є світовими ліде-
рами за часткою органічного сільського гос-
подарства. За останнє десятиліття площа
органічних земель в даному регіоні збільши-
лась у десятки разів. Повільнішими темпами
зростає площа органічних сільгоспугідь в
тих країнах, де цей процес розпочався по-
рівняно давно (Німеччина, Нідерланди і
Франція). Безперечним світовим лідером за
цим показником став Ліхтенштейн — більше
26% сільськогосподарських угідь відносить-
ся до органічних. Найслабкіше органічне
сільське господарство розвивається в Іс-
ландії, Ірландії і Мальті, де на його долю
припадає менше 1%.

Найбільшими виробниками органічної
продукції є Австралія, США і країни ЄС, од-
нак, постійно збільшується "органічна скла-

Країни 
Площа, 

млн га 

1 2 

Європи 5,1 

Північної Америки 1,5 

Латинської Америки 4,7 

Австралія 10,6 

Україна 0,24 

Таблиця 2. Площа світових земельних ресурсів, що використовувалися
під органічним виробництвом у 2012 році

Країни 

Середній 

показник 

від 

загальної 
площі, % 

Країни ЄС 4 

Австрія 11,3 

Італія 7,9 

Швеція 12 

Данія 6,5 

Швейцарія 10 

Україна 0,58 

Таблиця 3. Частка земель, переведених під органічне виробництво в 2012 році
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дова" і в сільському господарстві інших дер-
жав. Наприклад, у Мексиці за три роки вона
збільшилась на 150%. Найбільшими імпорте-
рами такої продукції є США, країни ЄС і
Японія. Згідно з даними, опублікованим в
американському журналі "Agricultural Out
look", у розвитку органічного сільського
господарства (organic farming) в останні 10
років досягнуто значного прогресу. Це по-
в'язано зі зростаючим попитом населення на
екологічно чисту продукцію [6].

Частина споживачів, у т.ч. в Україні, по-
годжуються сплачувати на 10—50% дорож-
че від звичайної ціни за органічні харчові
продукти і попит на них у світі швидко зрос-
тає. Світовий ринок органічної продукції
вже в 2003 р. оцінювався в 23—25 млрд дол.
США, зокрема в США — 11—13 млрд і в
Європі — 10—11 млрд, а середній темп його
зростання складав близько 10—15% [14; 18].

Споживання органічних продуктів у світі
з розрахунку на душу населення наведено в
(табл. 4).

Щорічний приріст екологічно чистих
продуктів на світовому ринку становить 25%
[5]. Сьогодні частка органічної продукції на
світовому ринку продуктів харчування ста-
новить 2%, а на ринку в межах Євросоюзу —
15%. При цьому найбільший попит на таку
продукцію простежується у Німеччині,
Італії та Франції. А Швейцарія посідає пер-
ше місце в Європі за споживанням екологіч-
но чистої продукції на душу населення [6].

За останні 10 років загальний обіг зріс на
170% і досяг 63 млрд дол. США у 2011 році
(звіт FiBL-IFOAM). За прогнозами екс-
пертів, обсяги світового ринку екологічно
чистих продуктів харчування можуть сягну-
ти у 2020 році до 200—250 млрд доларів США
[8].

Подальше зростання ринків органічної
продукції відкриває можливості для виходу
на них нових виробників. Так, ЄС і Швейца-
рія є імпортерами, в т. ч. зі Східної Європи,
зерна, насіння олійних культур, овочів і

фруктів та яловичини, вирощених за органі-
чною системою. Водночас для убезпечення
від нестабільності та експортних ризиків на
цих нових ринках дуже важливим є також
розвиток внутрішнього ринку органічних
харчових продуктів [14].

Отже, розвинені європейські країни
більш активно займаються виробництвом
органічних продуктів. Вони не лише дбають
про здоров'я свого населення, але й про
сільськогосподарські підприємства, що зай-
маються цією справою, забезпечуючи їм
значні державні дотації та вагомі гарантії
для розвитку органічного бізнесу.

Наведені вище факти свідчать про пост-
ійне зростання потужностей органічного аг-
ровиробництва у світі. Зважаючи на про-
європейську орієнтацію України, проаналі-
зовано інституційні засади розвитку органіч-
ного сільського господарства саме в Європі.
Правовою основою розвитку і функціону-
вання органічного виробництва в Європі є
низка постанов, прийнятих Радою Європи:
Постанова Ради (ЄЕС) №209/91 від 24.06.91 р.
про органічне виробництво аграрної про-
дукції та посилання на аграрні продукти та
продукти харчування; Постанова (ЄЕС)
№1804/1999 від 19.07.99р., яка містить поси-
лання на продукцію тваринного походжен-
ня; Постанова (ЄК) №94/92, яка визначає
правила імпорту продукції органічного аг-
ровиробництва з третіх країн, чиї критерії
виробництва та система контролю були виз-
нані ЄС [3].

Ці документи визначають правила виро-
щування продукції рослинництва, утриман-
ня основних видів худоби (коней, корів,
овець, домашньої птиці), виготовлення хар-
чової продукції, встановлення вимоги щодо
здійснення інспекцій, регламентують поря-
док маркування екологічно чистої про-
дукції, а також режим імпорту продукції з
третіх країн.

Важливим для України стає функціону-
вання інститутів дорадництва, основною ме-

Країна 

На душу 

населення, 

дол. США 

Данія  72 

Швейцарія 68 

Австрія 40 

Німеччина 17 

Великобританія 16 

Нідерланди 15 

Франція 14 

Таблиця 4. Споживання органічних продуктів на душу населення
в країнах світу в 2012 році
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тою яких є сприяння швидкому і безболіс-
ному переходу виробників на засади органі-
чного агровиробництва шляхом надання
інформації фермерам, організації та прове-
дення їх навчання, тренінгів тощо. Показо-
вою є діяльність консультаційно-дорадчих
організацій Швеції, які розробляють і про-
водять безкоштовні навчальні програми для
фермерів та радників на базі кількох пілот-
них ферм у кожному регіоні. При цьому фер-
мери, які проходять навчання, отримують
грошову компенсацію.

Варто зупинитись і на функціонування
служб контролю за виробництвом екологіч-
но чистої продукції в Норвегії, які надають
також і консультаційні послуги. Так, нор-
везький фермер, який займається тварин-
ництвом один раз на рік, подає в цю службу
план внесення добрив і раз на п'ять років
пробу землі на аналіз. У разі потреби фахівці
служби контролю розробляють раціони го-
дування тварин на основі кормів, що є у фер-
мера в наявності [2].

У Чехії  організації,  які  займаються
підтримкою екологічного землеробства,
окрім надання консультацій та допомоги
фермерам, багато уваги приділяють ознай-
омленню дітей з проблемами екології, фор-
муючи таким чином екологічну свідомість у
нових поколінь.

Європейський досвід свідчить, що показ-
ники врожайності сільськогосподарських
культур, вирощених за органічними техно-
логіями, в середньому на 30—40% нижчі, за-
лежно від країни, регіону та виду продукції.

В Україні протягом багатьох років не
було належної нормативно-правової бази
для виробництва органічної продукції. Саме
в зв'язку з цим процес створення підпри-
ємств орієнтованих на виробництво еколог-
ічно чистих та безпечних для життя і здоро-
в'я людей продуктів харчування стояв на
місці.

Прийняття закону "Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської про-
дукції та сировини" від 03.09.2013 № 425-VII
стало початком врегулювання ситуації пере-
ходу ринку звичайного виробництва до
органічного. Цей Закон визначає правові та
економічні основи виробництва та обігу
органічної сільськогосподарської продукції
та сировини, заходи контролю та нагляду за
такою діяльністю і спрямований на забезпе-
чення справедливої конкуренції та належно-
го функціонування ринку органічної про-
дукції та сировини, покращення основних

показників стану здоров'я населення, збере-
ження навколишнього природного середо-
вища, раціонального використання грунтів,
забезпечення раціонального використання
та відтворення природних ресурсів, а також
гарантування впевненості споживачів у про-
дуктах та сировині, маркованих як органічні.

ВИСНОВКИ
У результаті системного аналізу світових

тенденцій розвитку органічного агровироб-
ництва і вітчизняних особливостей його ста-
новлення виявлено,  що незважаючи на
відсутність відповідної законодавчо-норма-
тивної бази щодо органічного виробництва
в Україні, аграрний сектор займає 16 місце
серед країн світу за площами сертифікова-
них земель (270,2 тис. га), що становить
0,80% у загальній світовій площі органічних
земель. Це вагомий показник, який свідчить,
що наша держава випереджає ряд країн ЄС
(Португалія, Швеція,  Фінляндія,  Данія,
Угорщина, Польща), для яких цей інновац-
ійний нап рям  розвитку є  пріоритетом
спільної аграрної політики ЄС.

На етапі невизначеності щодо розвитку
вітчизняного органічного агровиробництва
важливе значення надається налагодженню
взаємовигідних партнерських відносин між
сертифікованими сільськогосподарськими
та переробними підприємствами, суб'єктами
інфраструктури органічного ринку, на ос-
нові горизонтальної і вертикальної інтег-
рації. Система інтеграції органічного агро-
виробнництва створює можливості налаго-
дити надійні партнерські зв'язки для ефек-
тивного поєднання технологічно пов'язаних
між собою різних видів діяльності з прита-
манними їм функціями та метою виробницт-
ва високоякісної органічної сільськогоспо-
дарської продукції і доведення її до спожи-
вача, досягнення на цій основі високих еко-
логічних результатів господарської діяль-
ності.

В Україні органічне виробництво перебу-
ває на стадії розвитку, успішність реалізації
якої дозволить вирішити як низку екологіч-
них, соціальних, так і економічних проблем.
Встановлено, що ринок органічної продукції
характеризується постійним та стрімким
зростанням попиту (протягом 2008-2010
років обсяги виробництва в Україні зроста-
ли кожного року в два рази, на кінець 2010
року вони склали 2,4 млн євро). Крім того,
дослідження показують — основним факто-
ром вибору сільськогосподарської про-
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дукції є відсутність у ній шкідливих хімічних
елементів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах дієві та раціональні

управлінські рішення на макро- і мікрорівні
грунтуються на результатах аналізу фінансо-
вого стану суб'єктів господарювання.

Одним із параметрів оцінки фінансового
стану, за яким оцінюється імідж підприємства
в діловому світі, рівень інвестиційної приваб-
ливості, здатність суб'єкта господарювання за-
безпечувати нормальний хід фінансово-госпо-
дарської діяльності, є ліквідність підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ліквідність підприємства як економічна
категорія знайшла відображення у працях
Л.А. Лахтіонової [1], Ф.Ф. Бутинця [2], О.Є. Гудзь
[3], В.О. Мец [4], Р.О. Костирка [5], Л.А. Бер-
нстайна [6], М.Д. Білик, О.В. Павловської,
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THE APPROACHES TO THE ENTERPRISE LIQUIDITY INTERPRETATION

У статті досліджено дискусійні питання категорії "ліквідність підприємства". В результаті аналізу визначень да-
ного поняття, що наводяться в економічній літературі, виділено підходи до його трактування. Внаслідок системати-
зації виділених підходів обгрунтовано ліквідність підприємства як здатність фінансувати нормальний хід господарсь-
кої діяльності, яка забезпечується ліквідністю активів та фінансовою гнучкістю підприємства.

Для забезпечення розкриття сутності ліквідності підприємства наведено функції ліквідності (в контексті підприє-
мства) та обгрунтовується їх зміст. Згідно з виділеними функціями ліквідність підприємства конкретизується як ха-
рактеристика фінансового стану, достатній рівень якої є запорукою незалежності та свободи дій суб'єкта господа-
рювання; уможливлює зміни пріоритетних напрямів діяльності та адаптацію до зовнішнього середовища, додаткове
залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел та є передумовою зниження ризику втрати фінансової стійкості.

Controversial questions of the category of the "enterprise liquidity" were investigated in this article. As the result of
the analysis of the given notion determination which are given in the economic literature, the following approaches to its
interpretation were distinguished. In consequence of systematization of the distinguished approaches the enterprise
liquidity was proved as the ability to finance the normal way of economic activities, which are secured by liquidity assets
and enterprise financial flexibility.

In order to provide the essence reveal of the enterprise liquidity, the liquidity functions are mentioned (in the context
of the enterprise) and their content is proved. According to mentioned functions, the enterprise liquidity is concretized
as the characteristic of the financial status, the sufficient level of which is the guaranty of the independence and freedom
of the market participant actions; making possible the changes of the priority directions of the activity and adaptation to
the environment, additional financial resources attraction from the external sources and it is the reason of the risk decrease
of the financial stability loss.

Ключові слова: ліквідність підприємства, розбіжності трактування, підходи, функції,
здатність, фінансування.

Key words: enterprise liquidity, difference of interpretation, approaches, functions, ability,
financing.

Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицької [7],
Г.В. Савицької [8]. Високо оцінивши праці нау-
ковців, вважаємо за необхідне зазначити, що в
даний час трактування ліквідності підприєм-
ства носить дискусійний характер: часто
ліквідність підприємства ототожнюється з пла-
тоспроможністю, з ліквідністю балансу, з
ліквідністю активів, що обмежує економічний
зміст даного поняття. Відсутність терміноло-
гічної єдності щодо визначення даного понят-
тя створює загрози для формування об'єктив-
них аналітичних висновків і пропозицій.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завдання статті: на підставі критичного ана-

лізу існуючих визначень ліквідності підприєм-
ства виділити підходи до її трактування та об-
грунтувати зміст ліквідності підприємства, який
відповідає функціям ліквідності підприємства.
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Рис. 1. Підходи до трактування ліквідності підприємства
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ліквідність підприємства як економічна ка-

тегорія широко використовується у фінансово-
му аналізі. Її багатогранність зумовила від-
сутність єдиного трактування серед науковців.
У результаті дослідження визначень, що вико-
ристовуються для розкриття змісту ліквідності
підприємства та з метою їх систематизації, ви-
ділено чотири підходи (рис 1).

Згідно з першим підходом ліквідність під-
приємства — це наявність у нього оборотних
коштів у розмірі теоретично достатньому для
погашення короткострокових зобов'язань
навіть з порушенням строків погашення, які
передбачені контрактом [7, с. 275; 9, с. 303].
Іншими словами, це перевищення розміру обо-
ротних коштів (коштів, що авансовані у обо-
ротні засоби) над величиною поточних зобов'-
язань, що по своїй суті характеризує величину
власних оборотних засобів.

Відповідно до другого підходу, ліквідність
підприємства — це його здатність розрахову-
ватися за зобов'язаннями. А саме це:

— здатність погасити зобов'язання у випад-
ку одночасної вимоги зі сторони всіх кредиторів
підприємства [10, с. 306], вважаємо актуальною
властивістю, тільки за умови припинення діяль-
ності, бо за звичайних обставин вимоги всіх кре-
диторів підприємства не збігаються в часі;

— це характеристика його потенційних мож-
ливостей щодо виконання боргових і фінансо-
вих зобов'язань перед усіма контрагентами,
ступінь досяжності яких (тобто можливостей)
визначається відповідно до статичної та динам-
ічної оцінки ефективності використання фінан-
сових ресурсів і їхнього розміщення [3];

— здатність компанії погашати свої поточні
зобов'язання [6, с. 379];

— здатність своєчасно виконувати зобо-
в'язання по всіх видах платежів [11, с. 419].

Тобто в межах даного підходу ліквідність
підприємства ототожнюється з платоспромож-
ністю.

Згідно з третім підходом ліквідність розг-
лядається як здатність та швидкість перетво-
рення активів у грошові кошти для погашення
зобов'язань. А саме: здатність підприємства пе-
ретворити свої активи на грошові кошти для по-
криття боргових зобов'язань [2 , с. 237; 4, с. 144]
(актуально тільки за умови припинення діяль-
ності); здатність та швидкість перетворення
оборотних активів у грошові кошти з метою
погашення поточних зобов'язань як у міру над-
ходження термінів їх сплати, так і простроче-
них боргів [1, с. 121]; здатність підприємства
перетворювати свої активи на гроші для по-
криття своїх необхідних платежів у міру на-
стання їх строків та швидкість здійснення цьо-
го [13, с. 101]. Тобто тут поєднуються поняття
ліквідності активів та платоспроможності.

Четвертий підхід базується на тому, що
ліквідність підприємства — це можливість моб-
ілізації платіжних засобів за рахунок внутрішніх
та зовнішніх джерел [8, с. 605; 14, с. 310]; харак-
теристика можливості надходження грошових
коштів внаслідок реалізації активів і за рахунок
залучення додаткових зовнішніх коштів, що стає
можливим за наявності у підприємства позитив-
ного іміджу та високої інвестиційної привабли-
вості [15, с. 85]; це його мобільність, спро-
можність (при виникненні будь-яких обставин)
за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел опе-

Рис 2. Синтез підходів до трактування ліквідності підприємства  
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ративно вишукувати резерви платіжних коштів,
необхідних для погашення боргів [5, с 116; 7, с.
276]. Отже, в межах даного підходу, ліквідність
розглядають як можливість мобілізації грошо-
вих коштів за рахунок внутрішніх та зовнішніх
джерел. Тобто запорукою ліквідності підприє-
мства є ліквідність активів та його фінансова
гнучкість, яка являє собою "… здатність залу-
чати грошові кошти з різних джерел, збільшу-
вати власний капітал, продавати і переміщувати
активи і регулювати рівень і напрями діяльності,
так щоб вони відповідали обставинам, що зміни-
лися [6, с. 421]".

Для формулювання визначення ліквідності
підприємства, яке б враховувало багатосто-
ронність даної категорії та досліджені дис-
кусійні питання, що існують в економічній літе-
ратурі, проведено синтез підходів до тракту-
вання ліквідності з урахуванням їх логічного
взаємозв'язку (рис. 2).

У результаті було встановлено, що ліквід-
ність підприємства — це його здатність покри-
вати боргові зобов'язання та фінансувати нор-
мальний хід господарської діяльності, що за-
безпечується ліквідністю активів та фінансо-
вою гнучкістю підприємства.

Зміст економічної категорії розкривається
через систему функцій, які вона виконує. Нами
виділено такі основні функції ліквідності
підприємства:

— стабільності — високий рівень ліквідності
підприємства забезпечує незалежність і свобо-
ду дій суб'єкта господарювання та створює пе-
редумови інноваційного розвитку;

— мобільності — незалежність і свобода дій
суб'єкта господарювання проявляються у мож-
ливості зміни пріоритетних напрямків діяль-
ності та адаптації до змін зовнішнього середо-
вища;

— привабливості — достатній рівень
ліквідності підприємства уможливлює додат-
кове залучення коштів для фінансування його
господарської діяльності;

— регулювання — в залежності від відпові-
дності фактичного рівня ліквідності бажаному
керівництвом підприємства можуть бути прий-
няті рішення щодо змін величини та структури
активів і зобов'язань підприємства;

— контрольну — полягає у можливості мо-
ніторингу фінансових аспектів стану підприє-
мства через показники ліквідності;

— вартісну — проявляється у формуванні
справедливої вартості підприємства, тобто чим
більша ліквідність підприємства тим більшою є
його справедлива вартість. Якщо перенести
вартісну функцію ліквідності на рівень активів,

то її зміст полягає у відповідності його об-
мінної вартості первісній. Обмінна вартість ак-
тиву — вартість за якою актив буде реалізова-
но, тобто чим більша ліквідність активу, тим
більшою буде його обмінна вартість і її
відповідність балансовій. Серед деяких нау-
ковців обмінна вартість активу ототожнюєть-
ся з ліквідністю (ліквідність — сума, одержана
від продажу активу [13, с.  101; 7, с. 274]), з мірою
ліквідності активу [16, с. 327], з ознакою
ліквідності активу [17, с. 37].

Отже, ліквідність підприємства — це його
здатність покривати боргові зобов'язання та
фінансувати нормальний перебіг фінансово-
господарського процесу, достатній рівень якої
є запорукою незалежності та свободи дій су-
б'єкта господарювання; уможливлює зміни
пріоритетних напрямів діяльності та адаптацію
до зовнішнього середовища, додаткове залу-
чення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел
та є передумовою зниження ризику втрати
фінансової стійкості.

ВИСНОВКИ
Виділення підходів до трактування ліквід-

ності підприємства забезпечує систематизацію
поглядів на зміст цієї категорії та розкриває її
багатогранність, а формулювання функцій
ліквідності підприємства конкретизує роль да-
ного поняття у системі управління.

У результаті дослідження встановлено, що
ліквідність підприємства — це його здатність
покривати боргові зобов'язання, фінансувати
нормальний хід господарської діяльності, що
забезпечується ліквідністю його активів та
фінансовою гнучкістю.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічність розвитку і глобалізація сучас-

ної світової економіки, її схильність до криз
зумовили необхідність диверсифікації вироб-
ництва як способу зниження ризиків кон'юнк-
турних коливань і підвищення конкурентосп-
роможності підприємств. Підприємствам у цих
умовах доводиться переважно розраховувати
на власні сили, вирішуючи проблеми за раху-
нок скорочення витрат і розширення поля
діяльності в бік стабільнішого попиту. Таким
чином, найбільш актуальним для підприємств
є рішення проблем мінімізації витрат і ризиків.

Будь-які зміни (стагнація галузі, збільшен-
ня конкурентного тиску, зміни в потребах спо-
живачів, поява товарів-замінників, техно-
логічні нововведення) можуть істотно підірва-
ти позиції вузькоспеціалізованого підприєм-
ства, а іноді і просто знищити його. Прагнення
підприємств зміцнити своє положення в кон-
курентній боротьбі, своєчасно відреагувати на
зміну економічної кон'юнктури, встояти в умо-
вах нерівномірного розвитку економіки, швид-
кого росту одних галузей та занепаду інших
прискорює розвиток процесів диверсифікації
виробництва.

У сучасних умовах саме диверсифікація ви-
робничо-господарської діяльності підприєм-
ства є інструментом міжгалузевого переливан-
ня фінансових ресурсів і методом оптимізації
структурних перетворень в економіці.
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Актуальність диверсифікації діяльності аг-
рарних підприємств обумовлена високим ризи-
ком кон'юнктурних коливань, відсутністю в
підприємствах вагомих внутрішніх резервів
зниження витрат виробництва, необхідністю
вирішення складних соціальних проблем села.
Розвиток диверсифікації створює передумови
ефективного використання незайнятих у тра-
диційному виробництві ресурсів, зокрема тру-
дових. Крім того, актуальність диверсифікації
аграрного виробництва у вітчизняній практиці
обумовлена тим, що ця стратегія забезпечує
підприємства конкурентними перевагами, доз-
воляє інтегруватися в ринковий простір, сприяє
інноваційному розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема диверсифікації виробництва до-
сить повно досліджена в працях вітчизняних і
зарубіжних авторів. Так, теоретичні аспекти
процесу диверсифікації підприємств роз-
глянуті в працях І. Ансоффа, А.А. Томпсона,
Г.Я. Гольдштейна, А.М. Аронова, Г.І. Немчен-
ко, М. Паскьє, В. Коноплицького, М.В. Мінь-
ковської, М.Д. Корінько, О.О. Цогли, В.Г. Га-
баліса, І.Л. Сазонця, О.М. Красноносової,
Ю.Б. Іванова, П.А. Орлова, В.С. Пономаренка
та ін. Роботи цих учених в основному присвя-
чені таким питанням, як стратегія диверсифі-
кації і методи її проведення, збалансованість
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асортиментного портфеля, проблеми і особли-
вості управління диверсифікованим підприєм-
ством, його фінансова стійкість.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити диверсифікацію виробничо-гос-

подарської діяльності підприємств як чинник
їх інноваційного і стратегічного розвитку,
підвищення їх конкурентоспроможності та
економічного піднесення аграрної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Саме стратегія диверсифікації виробничо-
господарської діяльності підприємств, яка по-
лягає у розширені спеціалізації та видів діяль-
ності, вертикальній інтеграції, відновленні
зв'язків та нових ініціатив, в умовах кризи може
забезпечити стабільні результати господарю-
вання. В умовах зниження попиту на основну
продукцію підприємств як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку, питання пошуку
альтернативних функціонально виважених на-
прямів діяльності підприємств аграрної сфери
є вкрай актуальним.

Зокрема за умови, коли використані всі
можливості інтенсивного росту (збільшення
обсягів продажу, ринкової частки та прибутку
підприємства шляхом інтенсифікації його існу-
ючих ресурсів), необхідно розглянути мож-
ливість диверсифікації. Тобто підприємство
може пристосуватися до умов, які змінюють-
ся, або протидіяти їм, намагаючись змінити
конкурентне середовище, зокрема прийняти
рішення про стратегію диверсифікації. Дана
стратегія застосовується в тому випадку, коли
підприємство знаходить привабливі для себе
можливості поза існуючим бізнесом.

Науково обгрунтовано, що диверсифікація
забезпечує: ресурсні конкурентні переваги (пе-
реваги, що збільшують споживацький ефект,
пов'язаний з ціновими характеристиками), тех-
нологічні конкурентні переваги (переваги, які
зумовлені наявністю та експлуатацією техно-
логій масового виробництва), інноваційні кон-
курентні переваги (переваги, які дають змогу
забезпечити оновлення номенклатури і асорти-
менту), партнерські конкурентні переваги (пе-
реваги, які пов'язані з формуванням соціаль-
них, економічних стандартів господарської
діяльності та їх реалізацією). У сучасній літе-
ратурі диверсифікацію пов'язують, насампе-
ред, з переходом до багатопрофільного вироб-
ництва з широкою номенклатурою продукції.
Слово "диверсифікація" походить від латинсь-
кого "diversus" — різний, віддалений. Поняття

"диверсифікація" у "Економічній енциклопедії"
трактується як процес розширення номенкла-
тури продукції, яку виробляють окремі фірми
та об'єднання [14].

Великий енциклопедичний словник дає на-
ступне, широке поняття диверсифікації. Дивер-
сифікація — поширення господарської діяль-
ності на нові сфери, розширення номенклату-
ри продукції, видів послуг, що надаються [13].

В економічному словнику [3] узагальнюєть-
ся поняття "диверсифікація діяльності" і "ди-
версифікація виробництва" і дається наступне
визначення. Диверсифікація діяльності (вироб-
ництва) — розширення діапазону діяльності
підприємства, фірми, корпорації за межі основ-
ного бізнесу; проникнення їх в інші галузі ви-
робництва і на ринки нових товарів і послуг,
прямо не пов'язані з основною сферою їх діяль-
ності.

На думку І. Ансоффа, диверсифікація ви-
робництва — це "термін, що застосовується до
процесу перерозподілу ресурсів, які існують на
цьому підприємстві, в інші сфери діяльності, що
істотно відрізняються від попередніх [1, с. 108].

Під диверсифікацією одночасно розуміють
і розподіл капіталів між різними об'єктами
вкладень, і проникнення в нові галузі та сфери
діяльності, і розширення географічних меж
діяльності, і розширення асортименту, номен-
клатури продукції підприємства, і навіть її мо-
дифікація теж вважається диверсифікацією.

Деякі автори розглядають диверсифікацію
здебільшого в маркетинговому спрямуванні,
вважаючи, що це одна з головних стратегій мар-
кетингу, що спрямована на нові види діяльності
підприємства поза межами основного бізнесу.

Єрмоленко М.М. [7]: об'єднує різновиди ди-
версифікації в дві групи:

1) стратегія концентричної (вертикальної
або горизонтальної) диверсифікації — пошук
нових видів діяльності одного і того ж або дещо
іншого технологічного чи комерційного рівня;

2) стратегія чистої диверсифікації — освоє-
ння абсолютно нових для підприємства сфер
діяльності.

Узагальнення поглядів різних учених на
диверсифікацію та її види показано у таблиці
1.

За Ф. Котлером виділяють три види дивер-
сифікаційних процесів:

1. Концентрична (вертикальна) — підприє-
мство виробляє товари, які як у технологічно-
му, так і в маркетинговому аспекті пов'язані зі
вже існуючими товарами фірми.

Сьогодні спостерігається тенденція до зни-
ження рівня концентричної диверсифікації:
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підприємства виробляють самостійно меншу
кількість компонентів та комплектуючих —
вони купують їх на ринку.

2. Горизонтальна диверсифікація — розши-
рення власного асортименту продукції вироба-
ми, які не пов'язані з тим, що випускається, але
створюють зацікавленість існуючих клієнтів.
Горизонтальна диверсифікація передбачає ос-
воєння нових ринків та сфер бізнесу, які задо-
вольняють потреби вже існуючих клієнтів. Пе-
реваги горизонтальної інтеграції полягають у
різнобічному аналізі та задоволенні потреб
споживачів, при якому досягається ефект си-
нергізму — сукупність видів діяльності дає
більший ефект, ніж окремі види діяльності.

3. Конгломератна диверсифікація — попов-
нення асортименту компанії виробами, що не

пов'язані ні з технологіями, які застосовують-
ся, ні з ринками, на яких працює фірма, ні з існу-
ючими потребами споживачів. Цей вид дивер-
сифікації потребує найбільших фінансових
витрат і може застосовуватися лише великими,
прибутковими підприємствами.

Однією з основних цілей диверсифікації є
досягнення синергетичного ефекту. Найважли-
вішим критерієм синергізму найчастіше вияв-
ляється синергізм корпоративного управління.
Але не варто забувати, що це усього лише по-
тенційні синергетичні ефекти, і усе залежить від
того, як керівники зможуть реалізувати цей по-
тенціал [17].

Диверсифікація діяльності підприємства
розглядається як спосіб зниження ризиків і
управління ними. Фінансові менеджери ствер-

Таблиця 1. Різноманітність поглядів вчених на стратегію диверсифікації

Автор Визначення диверсифікації Види диверсифікації 

1 2 3 

Ф. Котлер [10] Диверсифікація не означає, що фірмі слід братися за будь - яку 

можливість. Компанія повинна виявити для себе напрям, де знайде 

застосування накопичений нею досвід, або напрямок, який буде 

сприяти усуненню недоліків на сьогоднішній день 

1) концентрична;  

2) горизонтальна;  

3) конгломератна. 

0. Аронов,  

0. Петров [2] 

Розглядають  диверсифікацію  як  розповсюдження 

господарської діяльності на нові сфери (розширення 

асортименту продукції, видів послуг, географії тощо) 

1) горизонтальна 

2) вертикальна; 

3) латеральна. 

З.Є. Шершньова, 

С.В. Оборська [18] 

Диверсифікація - процес проникнення в нові сфери діяльності, 

раніше не характерні для підприємства, покликані змінити, 
доповнити або замінити продукцію, що вже випускається 

1) споріднена;  

2) неспоріднена;  
3) конгломератна 

В.Ф. Корельский, 

Р.В. Гаврилов [9] 

Диверсифікація - розширення сфери діяльності, відмова від 

скорочення господарської діяльності в будь - якій тільки одній 

сфері, розширення асортименту товарів 

1) горизонтальна 

2) концентрична 

Н.В. Куденко [11] Диверсифікація - стратегія, яка передбачає вихід 

підприємства в нові для нього сфери бізнесу 

1) концентрична;  

2) горизонтальна;  

3) конгломератна 

Н.В. Бутенко [4] Диверсифікація - найбільш поширена форма концентрації 

капіталу 

1) концентрична;  

2) горизонтальна;  

3) конгломератна 

С.С. Гаркавенко 

[5] 

Диверсифікація - стратегія, яка передбачає розширення сфер 

діяльності фірми на ринках нових продуктів, виробництво яких 

не пов'язано з основним виробництвом 

1) горизонтальна;  

2) концентрична;  

3) багатогалузева 

В.Д. Маркова,  

С.А. Кузнєцова 
[12] 

Під диверсифікацією розуміють проникнення підприємства в 

галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку або 
функціональної залежності від основної їх діяльності 

1) пов'язана;  

2) непов'язана 

Г.Я. Гольдштейн [6] Диверсифікація - один з видів стратегії внутрішнього 

ринку капіталів, що може здійснювати наступними шляхами: 

через внутрішній ринок капіталів; реструктуруванням; 
розподілом функцій або ресурсів. 

1) пов'язана;  

2) непов'язана 

А.А. Томпсон, 

А.Дж. Стрикленд 
[15] 

Стратегія диверсифікації - набір окремих видів 

підприємницької діяльності 

1) стратегія входження в нову галузь - 

поглинання «з нуля";  
2) стратегія диверсифікації в спорідненні 

галузі;  

3) стратегія диверсифікації в неспоріднені 

галузі;  

4) стратегія згортання та ліквідації;  

5) стратегія реструктурування, встановлення 

та економії;  

6) стратегії багатонаціональної 
диверсифікації. 

М.М. Єрмоленко [7] Диверсифікація актуальна тоді, коли підприємство не має 

великих можливостей для зростання чи забезпечення 

рентабельності свого наявного виробництва, коли базовий 

ринок на стадії розпаду або якщо позиції конкурентів досить 

сильні 

1) концентрична;  

2) чиста 
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джують, що диверсифікація через злиття/по-
глинання допомагає стабілізувати потоки до-
ходів корпорації, а також знизити ризик, по-
в'язаний з падінням доходності на інвестиції в
цінні папери цієї корпорації. Підприємство по-
винно здійснювати диверсифікацію з найбіль-
шою для себе вигодою і найменшим ризиком,
тобто вибрати оптимальний варіант вкладення
капіталу із максимально можливим прибутком
і забезпеченням фінансової стійкості підприє-
мства [16]. Тому важливим є визначення основ-
них переваг та недоліків здійснення процесу ди-
версифікації підприємства наведені в таблиці 2.

Як зазначає І. Ансофф, недоліки існуючих
різновидів стратегії диверсифікації є значними,
тому серед можливих стратегій росту страте-
гію диверсифікації бажано застосовувати лише
тоді, коли вичерпані можливості інших стра-
тегій [1, с. 261].

ВИСНОВКИ
Ефективне управління підприємством вима-

гає аналітичного, стратегічного мислення, ум-
іння передбачати результати прийнятих рішень,
тому стратегію диверсифікації слід планувати,
глибоко вивчивши сутність цього поняття, вив-
чивши можливі шляхи її здійснення для вибо-
ру найкращого. Крім того, здійснення стратегії
диверсифікації вимагає розуміння і усвідом-
лення переваг і недоліків цього процесу.

Диверсифікація виробництва може здійс-
нюватися двома основними шляхами: через
злиття/поглинання вже існуючих підприємств
або створенням власних виробництв.

 Процес диверсифікації має такі основні
цілі: зменшення рівня ризику, збільшення при-

бутку, розширення інвестиційних можливос-
тей, отримання синергетичного ефекту і забез-
печення конкурентоспроможності підпри-
ємств. Диверсифікація є найбільш обгрунтова-
ним засобом зниження рівня фінансового ри-
зику.

Диверсифікація діяльності підприємства в
конкурентному середовищі виступає одним з
чинників виживання або досягнення ним кон-
курентних переваг і може сприяти успішному
економічному розвитку як на мікро-, так і на
макрорівні.

Диверсифікація виробничо-господарської
діяльності — це комплекс аналітичних, орган-
ізаційних, контролюючих заходів, спрямова-
них на створення, підтримку та розширення
економічно вигідних напрямів діяльності
підприємства для мінімізації фінансових ри-
зиків.

Вихід до нових сфер діяльності передбачає
для аграрного підприємства неабиякі конку-
рентні переваги (ефективне використання ре-
сурсів, економія за рахунок масштабів, скоро-
чення залежності від постачальників, ефект
синергії, раціональне застосування побічної
продукції, розподіл інвестиційного ризику
тощо). Водночас диверсифікація містить й певні
небезпеки для підприємства, зокрема вибір не-
перспективного напряму розширення діяль-
ності, недостатня компетентність менеджерів
щодо управління різноплановими напрямами,
розпорошення ресурсів підприємства, значні
витрати на входження до нових ринків, тому
застосування диверсифікації вимагає ретель-
ного попереднього аналізу і економічно об-
грунтованого рішення.

Таблиця 2. Переваги і недоліки диверсифікації діяльності підприємства

Переваги диверсифікації Недоліки диверсифікації 

1. Зниження залежності від постачальників та коливання 

цін на сировину. 

2. Зниження витрат на збут. 
3. Економія від масштабу. 

4. Гнучкість, адаптованість до кон’юнктурних коливань. 

5. Розподіл фінансових ризиків за різними напрямами. 

6. Підвищення завантаженості виробничих 

потужностей. 

7. Досягнення синергічного ефекту. 

8. Обмін технологіями та розвиток НТП. 

9. Розширення асортименту продукції. 
10. Зростання прибутку. 

11. Застосування вільного капіталу. 

12. Підвищення привабливості акцій компанії. 

13. Оптимізація структури і розмірів виробництва. 

14. Можливі податкові преференції. 

15. Більш рівномірний розвиток галузей економіки. 

16. Імпортозаміщення. 

17. Можливість окупити капітальні вкладення в НДДКР. 
18. Раціональне використання ресурсів підприємства. 

19. Полегшення виходу на світовий ринок. 

20. Полегшується доступ до капіталу. 

21. Можливість впливу на ціни. 

22. Задоволення потреб споживачів 

1. Високий рівень ризику. 

2. Необхідність аналізу широкого кола 

питань. 
3. Проблема пошуку джерел фінансування. 

4. Великі витрати на вхід у галузь та вихід із 

галузі у разі невдачі. 

5. Складність управління. 

6. Громіздкість структури може привести до 

інертності. 

7. Брак знань і навичок управлінського 

персоналу. 
8. Монополізація економіки. 

9. Складність пошуку підприємств для 

придбання. 

10. Неможливість точної оцінки перспективи 

диверсифікації. 

11. Розпилення сил між різними видами 

діяльності. 

12. Основний бізнес може постраждати. 
13. Можлива неадекватна реакція споживачів 

на новий товар. 

14. Для отримання прибутків потрібний час 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Молочна галузь є однією з провідних у
структурі народного господарства, що за-
безпечує населення продуктами харчування,
багатими на білки, вітаміни, мінеральні ре-
човини, що є необхідним для забезпечення
життєдіяльності людини. Це основне джере-
ло сировини для молокопереробних
підприємств та доходів для сільського насе-
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лення. Від рівня розвитку молочного вироб-
ництва в аграрних підприємствах значною
мірою залежить успішне функціонування
аграрного сектору в цілому й забезпечення
продовольчої безпеки країни. Розробка
ефективних стратегій розвитку сільськогос-
подарських підприємств з виробництва мо-
лока ускладняється обмеженістю власних
фінансових ресурсів, невизначеністю зако-
нодавства та інших факторів, а також відсут-
ністю відкритої інформації про тенденції
ринку молочної продукції. Тільки конкурен-
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тоспроможні підприємства ринку з деталь-
но розробленою стратегією і готовністю
інвестувати в майбутній розвиток зможуть
демонструвати позитивну доходність. Тому
актуальним питанням на сучасному етапі
залишається забезпечення подальшого
ефективного розвитку та підвищення вироб-
ництва та реалізації молока сільськогоспо-
дарськими підприємствами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Стан виробництва і реалізації молока сіль-
ськогосподарськими підприємствами Україні
вивчали багато вчених, серед яких В. Андрій-
чук, В. Бойко, М. Ільчук, С. Васильчак, М. Дем'я-
ненко, В. Зимовець, М. Коржинський, Ю. Ко-
валенко, М. Коденська, В. Криворучко, А. Куль-
ман, Л. Мармуль, В. Месель-Веселяк, Т. Мостен-
ська, О. Олійник, П. Саблук, І. Топіха, В. Точі-
лін, Д. Харківський, М. Чумаченко, О. Швець,
О. Шпичак, та ін. [1—7], однак багато питань,
цієї важливої проблеми, теоретичного та при-
кладного характеру залишаються ще недостат-
ньо дослідженими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Обгрунтування основних напрямів розвит-

ку виробництва та реалізації молока сільсько-
господарськими підприємствами України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Тенденції останніх років безпосередньо
пов'язані з тим фактом, що сьогодні лише за
рахунок високих реалізаційних цін немож-
ливо забезпечити конкурентні переваги ви-
робництва молока, оскільки прибутковість
також залежить від рівня собівартості про-
дукції. Молочна промисловість — одна із
провідних галузей агропромислового комп-
лексу України. Питома вага галузі в загаль-
ному обсязі харчової та переробної промис-
ловості складає 19% [6]. Молочні продукти
становлять обов'язкову складову раціону
харчування кожної людини. Науково об-
грунтована норма споживання молока і мо-
локопродуктів становить 380 кг на душу на-
селення в рік, із них незбираного молока —
120 кг, знежиреного — 6,8 кг, сиру — 8 кг,
сиру та бринзи — 6,6 кг, сметани — 5,8 кг,
вершкового масла — 6 кг.

Зменшення обсягів виробництва молока-
сировини спричинює посилення конкуренції
серед молокопереробних підприємств на
ринку молочної сировини та зростання за-

купівельної ціни молока. Варто зазначити,
що нинішні обсяги виробництва молока не
забезпечують продуктової безпеки країни.

На ринку молока фактичними монополі-
стами впродовж 2000—2013 рр. виступають
невеликі й приватні господарства. У 2013 р.
частка приватного сектору в загальному об-
сязі виробництва молока становила 83% [1].
Тенденції останніх років безпосередньо по-
в'язані з тим фактом, що сьогодні лише за
рахунок високих реалізаційних цін немож-
ливо забезпечити конкурентні переваги ви-
робництва молока, оскільки прибутковість
також залежить від рівня собівартості про-
дукції.

Основними джерелами забезпечення мо-
лочної промисловості сировиною можуть
бути: зростання імпорту молочної сировини,
кооперування із постачальниками сировини,
інвестування в розвиток власної сировинної
бази, зміни технології виробництва молоч-
них продуктів тощо [3].

Аналіз даних Державної служби статис-
тики України щодо розподілу господарств за
рівнем рентабельності виробництва молока
наглядно демонструє пряму її залежність від
собівартості, яка сьогодні є чи не головним
показником конкурентоспроможності про-
дукції на ринку поряд із ціною реалізації, а
відтак, потребує додаткової уваги.

Так,  у  групі сіль ськогосподарських
підприємств із мінімальним рівнем рента-
бельності виробництва молока 0—5 % за-
гальний обсяг виручки виявився нижчим по-
рівняно до групи із рівнем збитковості від 0,1
до 10 % [2]. Проте за рахунок нижчої со-
бівартості молока виробництво виявилося
прибуткове саме в першій групі, а не в по-
рівнювальній, при майже однаковій їх частці
у загальної кількості господарств і вищій
питомій вазі обсягу одержаного чистого до-
ходу.

Для підвищення рентабельності вироб-
ництва молока першочергове значення має
зростання рівня продуктивності корів, ра-
ціональне використання виробничих ре-
сурсів, а також широке впровадження інно-
ваційних технологій виробництва і покра-
щення якості продукції. Забезпечення кон-
курентоспроможності виробництва та реа-
лізації молока значною мірою залежить та-
кож і від якості продукції. Це питання на-
буває все більшого значення, оскільки пол-
іпшення якості молочної продукції рівно-
значне збільшенню обсягу надходження до-
даткової виручки.
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Враховуючи нинішні тенденції незнач-
ного коливання ціни на молоко, які про-
явилися у І півріччі 2013 р. та їх динаміку
за 9 місяців, прогнозованою є середня ціна
1 т молока в поточному році 3301,1 грн. З
урахуванням стійкого тренду зростання
собівартості впродовж останніх років у
2013 р. очікувана рентабельність вироб-
ництва молока становитиме близько 13,5 %
[4].

Виробництво молока в Україні цілком
реально можна зробити одним із прибутко-
вих видів агробізнесу, але це тривалий про-
цес, який потребує великих капіталовкла-
день і інвестицій, насамперед у реконструк-
цію приміщень, покращення породного скла-
ду стада великої рогатої худоби, дотриман-
ня усіх вимог технології утримання, онов-
лення доїльної апаратури та придбання су-
часного устаткування для забезпечення зба-
лансованої годівлі тварин.

Актуальним п итанням  залишаєть ся
підвищення вимог до якості м олока.
Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України розробило проекти, що
затверджують технічні регламенти по вироб-
ництву молока і молочних продуктів. Прий-
няття проектів регламентів виробництва мо-
лока в Україні дозволить покращити товаро-
обіг на внутрішньому ринку України, спрос-
тити торгові відносини при експортно-
імпортних операціях і буде сприяти конку-
рентоспроможності молока вітчизняного
виробництва на світовому ринку, обмежить
надходження на внутрішній ринок неякісної
і фальсифікованої продукції. Також це буде
стимулом для розвитку виробництва про-
дукції, підвищення її якості і дозволить кон-
курувати з зарубіжними підприємствами як
на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-
ках.

Вітчизняні підприємства з виробництва
молока для збільшення обсягу зовнішньої
торгівлі проводять модернізацію та впровад-
жують у виробництво нові технології, наро-
щують виробничі потужності, намагаючись
наблизити свою продукцію до європейських
стандартів.

Щодо подальших перспектив, то слід оч-
ікувати продовження помірного зростання
молочного ринку, незважаючи на складну
економічну ситуацію. Причому зростання
продовжиться як за рахунок збільшення ви-
робництва, так і за рахунок імпорту. Імпорт
буде збільшуватись тому, що європейські
молочні продукти вже зараз цілком здатні

конкурувати з українськими не тільки які-
стю, а й за ціною, адже вартість сировини в
Європі нижче, ніж в Україні. Однак для того,
щоб почати експансію, європейським вироб-
никам потрібно наростити виробництво мо-
лока на своїх ринках, що вимагає певного
часу.

Найближчі роки будуть характеризува-
тися триваючим зростанням імпортозалеж-
ності від сировини. Причому географія
імпорту буде достатньо широкою — Білору-
сія, Польща, Нова Зеландія, Бразилія, що
підтверджує, що молочна галузь України
вже достатньо інтегрована в світову еконо-
міку [6].

До проблем, що вплинуть на подальший
розвиток галузі, слід віднести відсутність
гнучкої програми кредитування проектів,
пов'язаних з будівництвом і реконструкцією
ферм, вирощуванням молодого поголів'я ху-
доби, недолік фахівців у галузі агрономії, ве-
теринарії, застосування малоефективних
стратегій просування товарних марок, недо-
статня диверсифікація продукції.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Аналіз тенденцій та перспектив розвит-

ку українського ринку молока дозволяє зро-
бити висновок, що ця ринкова ніша одна з
найбільш, динамічних та рентабельних, а
отже, і найбільш перспективних.

Але розвиток ринку молочної продукції
залежить від обсягів виробництва молока та
стану тваринництва в країні. Подальший
розвиток молокопереробних підприємств
залежатиме від можливості розплатитися за
наявними зобов'язаннями та  утворити
підприємства, що будуть забезпечувати ви-
робництво власною сировиною. Необхідним
є перехід взаємовідносин із виробниками
молока на якісно новий рівень, створення та
обладнання в населених пунктах молоко-
приймальних пунктів, поліпшення системи
взаєморозрахунків. У зв'язку зі значною
конкуренцією на сировинному ринку вироб-
никам готової молочної продукції необхід-
но створювати об'єднання, які вкладатимуть
значні кошти в модернізацію виробництва,
мобільно реагуватимуть на зміни кон'юнкту-
ри ринку, постійно збільшуватимуть свій
асортимент та, щоб не втратити свою нішу
ринку за умов сезонного дефіциту сирови-
ни, розширюватимуть ринок збуту за раху-
нок експортних поставок.
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