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ВСТУП
Птахівництво належить до тих галузей сіль%

ського господарства, розвиток яких дозволяє
прискореними темпами поліпшити забезпечен%
ня зростаючого попиту населення на високо%
якісні продовольчі товари тваринного поход%
ження. Галузь постачає населенню енергетично
цінні продукти харчування, є дуже привабливою
для залучення інвестицій, має значний економі%
чний потенціал для розвитку, але фактично ви%
користовується не на повну силу і потребує дер%
жавної підтримки разом з іншими галузями тва%
ринництва. За організаційно%технологічними
можливостями та термінами віддачі капітальних
вкладень птахівництво є найбільш мобільним
порівняно з іншими галузями тваринництва,
відзначається скоростиглістю, високими коеф%
іцієнтами відтворення поголів'я і використання
кормового протеїну, відносно низькою енергоє%
мністю, високим рівнем механізації й автомати%
зації виробничих процесів.

Завдяки високій якості продукції птахів%
ництва та швидкій окупності витрат, ця галузь
в усіх країнах займає пріоритетне місце серед
галузей тваринництва. Тому на сучасному етапі
ефективність виробничої діяльності птахівни%
чих підприємств необхідно підвищувати й удос%
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STATE AND PROSPECTS OF POULTRY ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті розглянуто науково0теоретичні засади та сучасний стан розвитку птахівничих підприємств. Досліджено
проблеми та перспективи функціонування галузі. Проведено аналіз динаміки поголів'я птиці, виробництва продукції
птахівництва за категоріями господарств в Україні. Обгрунтовано основні напрями і визначено потенційні можливості
та шляхи підвищення ефективності господарської діяльності птахівничих підприємств в Україні.

In the article the scientific and theoretical background and current status of poultry enterprises. The problems and
prospects of the sector. The analysis of the dynamics of poultry, poultry production categories of farms in Ukraine. The
basic directions and identified potential opportunities and ways to improve economic activity poultry enterprises in Ukraine.

Ключові слова: галузь тваринництва, птахівництво, поголів'я птиці, розвиток, економі9
чна ефективність, інтенсифікація виробництва, виробничий процес.

Key words: branch of livestock, poultry, development, economic efficiency, intensification of
production and manufacturing process.

коналювати для більш ефективного викорис%
тання потенціалу галузі.

Ефективному функціонуванню та пробле%
мам розвитку птахівництва присвячено наукові
дослідження таких вітчизняних вчених: Б.А. Ме%
льник, Л.Є. Огородник, І.Ф. Ясиновської,
В.Г. Андрійчука, Ф.О. Ярошенко, О.В. Олійник,
П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, В.Я. Месель%Ве%
селяка, М.В. Присяжнюка [1], Н.Г. Копитець
[2], О.Б. Стефанів [3], І.О. Щетініної [4] та ін.

Праці цих учених зробили вагомий внесок у
вирішення практичних аспектів цієї проблеми.
Але зважаючи на швидкий розвиток птахівниц%
тва в мінливому ринковому середовищі, необхі%
дно продовжувати дослідження специфіки й
особливостей функціонування підприємств га%
лузі, шукати шляхи підвищення її ефективності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ринок м'яса птиці стрімко розвивається на

сучасному етапі. В 90%х рр. у структурі спожи%
вання м'яса найбільшу питому вагу мали сви%
нина та м'ясо ВРХ, але поступово м'ясо птиці
склало основну частку ринку м'яса і м'ясопро%
дуктів, тому що відбулося суттєве скорочення
пропозиції яловичини та свинини. Внаслідок
цього почалося стрімке збільшення ціни на дану
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продукцію, в той час коли ціна на м'ясо птиці
залишалася майже незмінною. Це стало основ%
ним чинником зміни споживчих вподобань на
користь дієтичного м'яса птиці [6].

Галузь птахівництва є мобільною для за%
стосування інновацій та залучення інвестицій з різ%
них джерел, у тому числі державних, відрізняється
від інших галузей тваринництва прискореним обо%
ротом капіталу. Підвищення споживчого попиту
на м'ясо птиці стимулює нарощування обсягів його
виробництва на промисловій основі.

Динаміка поголів'я птиці та обсягів виробниц%
тва продукції птахівництва свідчать, що підвищен%
ня рівня забезпеченості продовольчого ринку про%
дукцією птахівництва неможливо здійснити за
рахунок розвитку господарств населення. Отже,
нарощування обсягів виробництва продукції пта%
хівництва можливе лише за рахунок великих спец%
іалізованих підприємств, які здатні організувати
цілорічне виробництво на основі комплектування
промислового стада, збалансованої годівлі та за%
безпечення технологічних вимог. Динаміка пого%
лів'я птиці за категоріями господарств в Україні
за 2000 — 2014 рр. представлена в таблиці 1.

Як свідчать дані таблиці 2, в усіх категоріях
господарств поголів'я птиці у 2014 р. збільши%
лося порівняно з 2000 р. на 57,7%. При цьому
поголів'я птиці у сільськогосподарських під%
приємствах зросло у 5 разів, а у господарствах
населення зменшилось на 5%. У 2000 р. у гос%
подарствах населення було сконцентровано
78% поголів'я птиці, а в 2014 р. — 45%. Таким
чином, скорочення поголів'я птиці в Україні
відбулося лише у господарствах населення.
Щодо сільськогосподарських підприємств, то
вони у 2000—2013 рр. збільшили поголів'я птиці
на 106,7 тис. голів. Зростання поголів'я птиці є
позитивним у розвитку птахівництва і при
підвищенні продуктивності птиці забезпечує
нарощування виробництва продукції. Після
тривалого кризового періоду, починаючи з 2000
року розвиток птахівництва супроводжується
щорічним приростом виробництва м'яса птиці.

У 2014 р. в країні вироблено 1652,4 тис. т м'яса
птиці у живій масі, що у 6,2 рази більше, ніж у 2000
р. (табл. 2). Це значною мірою зумовлено тим, що
виробництво м'ясної продукції у сільськогоспо%

дарських підприємствах зросло майже у 24,6 рази.
У підприємствах створена міцна кормова база, за%
безпечено використання високопродуктивних
кросів, впроваджено у виробництво сучасні тех%
нології. Позитивним у розвитку галузі є те, що
змінюється співвідношення виробництва про%
дукції птахівництва між сільськогосподарськими
підприємствами і господарствами населення.

Якщо в 2000 р. сільськогосподарськими
підприємствами було вироблено 58,7 тис. т
(22,2% від загального виробництва) м'яса птиці,
то в 2014 р. — 1445,9 тис. т, або 87,5% виробниц%
тва в усіх категоріях господарств. Ефективно
функціонують великі спеціалізовані під%
приємства на основі залучення інноваційно%інве%
стиційних ресурсів. Значно зросла продук%
тивність курей на основі використання сучасних
високопродуктивних кросів зарубіжної се%
лекції. Водночас це свідчить про розвиток і ста%
білізацію зв'язків спеціалізованих підприємств
з комбікормовими заводами. У продуктивності
птиці відображається вплив різних факторів —
як економічних, так і технологічних.

У 90%х рр. у зв'язку з розпадом Радянського
Союзу сільське господарство України опинило%
ся у глибокій економічній кризі. Це відбулося
тому, що країна почала переходити від планово%
адміністративної до ринкової економіки. Розрив
економічних зв'язків з іншими країнами, зміна
економічних відносин між сільськогосподарськи%
ми виробниками та переробними підприємства%
ми, недосконала система ціноутворення і збуту
продукції птахівництва, невідповідні механізми
постачання кормів та інших ресурсів, відсутність
цілеспрямованої державної підтримки призвели
до того, що собівартість продукції почала знач%
но перевищувати ціну реалізації. Внаслідок цьо%
го птахівничі підприємства змушені були скоро%
чувати чисельність поголів'я птиці, що в свою чер%
гу призвело до стрімкого падіння обсягів вироб%
ництва продукції птахівництва.

Впродовж останніх років в результаті реалі%
зації заходів щодо стабілізації та нарощування
обсягів виробництва продукції птахівництва га%
лузь стійко і динамічно розвивається. Серед ос%
новних факторів, які забезпечили зростання об%
сягів виробництва, варто згадати значні приватні

Категорії господарств 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 у % 
до 2000 

Усі категорії господарств 126,1 152,8 162,0 166,5 169,3 177,6 191,4 200,8 214,1 230,3 218,4 173
Сільськогосподарські 
підприємства 25,4 66,6 72,2 80,1 88,0 95,2 100,4 110,6 105,7 117,9 132,1 520 

Питома вага, % 20 44 45 48 52 54 53 55 49 51 61 х
Господарства населення 98,3 102,2 95,4 94,3 89,2 89,6 91,1 93,3 95,0 96,2 98,2 100
Питома вага, % 78 67 59 57 53 51 48 47 44 42 45 х

Таблиця 1. Динаміка поголів'я птиці за категоріями господарств в Україні*

Примітка: * — млн гол. на початок року.
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інвестиції нових власників у технічне переосна%
щення і розширення виробничих потужностей
птахівничих підприємств, якісне поліпшення пле%
мінних ресурсів, сучасний менеджмент і держав%
ну підтримку галузі. Починається відродження
галузі птахівництва, спостерігається збільшення
поголів'я та, відповідно, нарощування обсягів
виробництва продукції птахівництва. У цілому
структура розподілу поголів'я птиці по регіонах
України досить стабільна. Птахівництво пере%
важно сконцентровано навколо великих міських
мегаполісів. Дана система розподілу враховує
специфіку виробництва продукції птахівництва
та орієнтованість на великі ринки збуту [6].

Фази активного розвитку і становлення, че%
рез які пройшов ринок м'яса птиці в 2000—2014
рр., перетворили птахівництво у домінуючу га%
лузь не тільки в тваринництві, але і в сільському
господарстві України у цілому. Завдяки
збільшенню кількості голів птиці відбулося на%
рощування обсягів виробництва птахівничої
продукції, а саме м'яса птиці та харчових яєць.

В останні роки для подальшого нарощуван%
ня обсягів виробництва виробники м'яса птиці
повинні будуть вирішити ряд проблем таких, як
зниження купівельної спроможності населен%
ня, високі ціни на корми, розвиток і активне
лобіювання інтересів виробників свинини,
складнощі з розвитком експортних ринків збу%
ту тощо. Крім того, істотно впливати на ринок
у найближчій перспективі буде зростаюча кон%
куренція між безпосередніми виробниками [6].

Отже, птахівництво має значний економічний
потенціал для розвитку. Основними чинниками,
які забезпечують підвищення рентабельності ви%
робництва продукції птахівництва на підприємстві
будь%якої форми власності, є підвищення продук%
тивності птиці та зниження матеріально%грошових
витрат у розрахунку на одну голову. З усіх чин%
ників зовнішнього середовища, що впливають на
рівень продуктивності птиці, найважливіша годі%
вля. Достатня і повноцінна годівля птиці — осно%
ва стабільності та зростання продуктивності. Роз%
в'язання цього завдання можливе на основі досяг%
нень науково%технічного прогресу, впроваджен%

ня прогресивних технологій кормовиробництва і
раціональних форм організації праці. Система
годівлі, її повноцінність вимагають не лише дос%
татньої кількості кормів і збалансованого раціо%
ну за поживними речовинами, а й економічного об%
грунтування типів годівлі. Для кожного виду тва%
рин обумовлено певний тип годівлі.

Із розширенням асортименту кормів у ра%
ціонах, і особливо зі збільшенням у них частки
дорогих комбікормів, собівартість кормової
одиниці може значно зрости. Однак подорож%
чання, спричинене поліпшенням біологічної
цінності кормів, позитивно впливає на продук%
тивність птиці, її вартість, легко окуповується
додатково отриманою продукцією.

Дуже важлива система відтворення стада і
тривалість використання птиці. У виробництві
товарного яйця доцільно використовувати ку%
рей упродовж року. Заміна повинна відбувати%
ся з поліпшенням племінних і продуктивних яко%
стей поголів'я. Гібридна птиця не лише сприяє
підвищенню продуктивності, а й більш стійка до
хвороб, має триваліший строк несучості.

Не менш важливим чинником підвищення
ефективності є годівля повноцінними сухими і
гранульованими комбікормами, у складі яких
— необхідні поживні речовини, вітаміни та
мікроелементи.

На продуктивність праці та собівартість про%
дукції впливає система утримання птиці. У не%
великих птахофермах замість вигульного утри%
мання птиця знаходиться у клітках та в велико%
габаритних пташниках на глибокій підстилці,
планчастій і сітчастій підлозі. Використання ба%
гатоярусної системи утримання курей дає змо%
гу розмістити на одиниці виробничої площі в 4—
5 разів більше птиці, ніж за будь%якої іншої сис%
теми. Витрати кормів на виробництво яєць змен%
шуються приблизно на 10 % порівняно з витра%
тами на напільне утримання. Як недолік вини%
кає потреба переміщати птицю з клітки в клітку
в міру її росту. Тому технологія вирощування
курей у багатоярусних кліткових батареях по%
требує вдосконалення з метою використання
безпересадочного утримання птиці.

Таблиця 2. Виробництво продукції птахівництва за категоріями господарств України

Категорії 
господарств 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 у 
% до 
2000 

2014 у 
% до 
2005 

Виробництво м’яса птиці (у живій масі), тис. т
Усі категорії 
господарств 264,9 671,6 807,5 917,8 1055,1 1195,7 1278,8 1316,0 1414,0 1597,0 1652,4 624 246 

у т.ч. 
сільськогос-
подарські 
підприємства 

58,7 462,9 582,6 723,2 856,2 966,2 1047,2 1142,4 1268,2 1356,4 1445,9 2463 312 

Питома вага, 
% 22 69 72 79 81 81 82 87 90 85 88 х х 
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В умовах ринкової економіки розвиток птах%
івничої галузі має відбуватися на засадах круп%
нотехнологічного виробництва промислового
типу, яке має такі суттєві переваги, як застосу%
вання прогресивних енергозберігаючих техно%
логій, спеціалізація та концентрація виробницт%
ва, здійснення цілеспрямованої селекції з вико%
ристанням високопродуктивних кросів птиці й
збалансованої кормової бази для комплексної
механізації та автоматизації виробничих про%
цесів. Також галузь постійно потребує нових
інноваційних та інвестиційних вкладень, придбан%
ня та застосування новітніх сучасних технологій
для забезпечення конкурентоспроможності про%
дукції птахівництва на внутрішньому та світово%
му ринках. Дуже необхідна розробка та реаліза%
ція державних програм субсидування розвитку
птахівництва і виробництва обладнання для га%
лузі, застосування пільгового оподаткування та
кредитування. Подальше нарощування обсягів
виробництва м'яса птиці та яєць можливе лише
за умови гнучкої та прозорої підтримки держа%
ви в напрямі створення сприятливого інвестиц%
ійного клімату в галузі [1].

ВИСНОВКИ
Птахівництво належить до тих галузей сіль%

ського господарства, розвиток яких дозволяє
прискореними темпами поліпшити забезпечен%
ня зростаючого попиту населення на високо%
якісні продовольчі товари тваринного поход%
ження. Бурхливий розвиток м'ясного і яєчного
птахівництва впродовж кількох попередніх
років став результатом кардинальних змін у рин%
ковій кон'юнктурі, а також у механізмах дер%
жавного регулювання розвитку галузі. Але не%
зважаючи на позитивні тенденції у птахівничих
підприємств ще залишається низка проблем, та%
ких як нестабільність державної підтримки,
цінової політики, податковий тиск, недостатня
кормова база, неналежна якість продукції тощо.

Для вирішення проблем необхідно забезпе%
чення птахівничих підприємств повнораціонни%
ми збалансованими комбікормами, зниження
матеріально%грошових витрат з розрахунку на
одну голову, збільшення чисельності поголів'я
усіх видів птиці, виведення і впровадження у
виробництво нових кросів курей яєчного напря%
му; поглиблення спеціалізації та концентрації,
які дають змогу застосовувати науково% обгрун%
товану технологію виробництва продукції, що
сприяє підвищенню продуктивності праці, змен%
шенню витрат кормів, собівартості яєць і м'яса
птиці; стимулювання збільшення обсягів та за%
безпечення беззбиткового виробництва про%
дукції товаровиробниками різних форм госпо%

дарювання; стимулювання підвищення ефектив%
ності виробництва і якості продукції в дрібно%
товарних та кооперативних формуваннях; зас%
тосування технічних регламентів виробництва і
переробки продукції птахівництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність бізнес%середовища зумов%

лює необхідність вирішення проблем гнучкої
адаптації аграрних підприємств до зовнішніх
змін у процесі досягнення цілей їх розвитку.
Відповідно до цих змін та умов функціонуван%
ня підприємств змінюються методи прийняття
управлінських рішень та нагальною стає потре%
ба щодо застосування стратегічного управлін%
ня. В зв'язку з цим особливої актуальності на%
буває пошук альтернативних рішень у системі
стратегічного управління аграрними підприє%
мствами, зростає роль і значення процесу роз%
робки та реалізації стратегії підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні засади стратегічного управління
розроблено зарубіжними дослідниками — І. Ан%
соффом, Г. Мінцбергом, М. Портером, Дж. Пір%
сом, Р. Робертсоном, А. Стріклендом, А. Томп%
соном, К. Хаттеном, Дж. Хіггенсом, А. Чандле%
ром, Д. Шенделом та ін. В Україні стратегічне
управління є одним з найменш досліджуваних
видів управління. Питання теоретико%методоло%
гічних засад стратегічного управління та про%
блеми впровадження його концепції в практику
підприємств досліджуються в працях українсь%
ких вчених В. Білошапки, І. Бланка, А. Мазаракі,
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Л. Довгань, В. Пастухової, В. Пономаренка,
М. Туленкова, З. Шершньової, та ін., а також
вчених країн СНД О. Віханського, В. Винокуро%
ва, А. Градова, В. Маркової, А. Серпіліна, Н. Тре%
ньова та ін. Проте проблеми стратегічного уп%
равління аграрними підприємствами залиша%
ються ще недостатньо дослідженими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення необхідності

впровадження стратегічного управління в прак%
тику аграрних підприємств для забезпечення їх
високоефективного розвитку. Об'єктом дослі%
дження є процес стратегічного управління аг%
рарними підприємствами. Предметом дослід%
ження є сукупність теоретико%методологічних
та практичних аспектів розвитку стратегічного
управління в аграрних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У міру ускладнення зовнішнього середовища,

змін технології, на якій базується робота підприє%
мства, поява нових цілей висуває на перший план
необхідність застосування ідеології стратегічно%
го управління. Термін "стратегічне управління" був
введений у лексикон науковців та бізнесменів на%
прикінці 60—70%х років XX ст. з метою розмежу%
вання поточного управління на рівні виробництва
та управління, що здійснювалося на вищому рівні.
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Першим важливим кроком на шляху глибо%
кого осмислення необхідності стратегічного уп%
равління була розширена наукова конференція
у м. Піттсбурзі (США, травень 1971 р.), коли
було підбито підсумки розвитку стратегічного
підходу до управління західними і східними ком%
паніями, а також окреслено основні напрями
подальшого розвитку стратегічного управління.

Основоположники теорії стратегічного
управління по різному визначають це поняття. За
Д. Шенделом і К. Хаттеном, стратегічне управлі%
ння — процес визначення і встановлення зв'язку
між фірмою та її оточенням, що складається з
реалізації обраних цілей і досягнення бажаного
рівня стосунків з оточенням через розподіл ре%
сурсів, що дозволяє ефективно і результативно
функціонувати фірмі та її підрозділам [1]. На
думку Дж. Хіггенса, стратегічне управління — це
процес управління з метою здійснення місії
організації з допомогою управління взаємодією
фірми з її оточенням [2, c. 18]. Позиція Дж. Пірса
і Р. Робертсона, зводиться до того, що стратегіч%
не управління — набір рішень і дій по формуван%
ню і виконанню стратегій, розроблених для до%
сягнення мети діяльності фірми [3, c. 13]. За виз%
наченням О. Віханського, стратегічне управлін%
ня — це таке управління організацією, що спи%
рається на людський потенціал як основу орга%
нізації, орієнтує виробничу діяльність на запити
споживачів, здійснює гнучке регулювання і своє%
часні зміни в організації, які відповідають викли%
ку з боку оточення і дозволяють домагатися кон%
курентних переваг, що в результаті дозволяє
організації вижити і досягати своєї цілі в довгос%
троковій перспективі [4].

Незважаючи на відмінності в теоретичних
підходах, можна сказати, що всі вони відносно
визначення терміну "стратегічне управління"
спрямовані в майбутнє. На думку автора, "стра%
тегічне управління" — це система принципів і
методів розробки та реалізації управлінських
рішень, які забезпечують ефективне функціо%
нування підприємства у довгостроковій перс%
пективі за сучасних умов ринкової практики.

Узагальнюючи особливості стратегічного
управління та наведені визначення, можна ска%
зати, що стратегічне управління, це управлін%
ня організацією, підприємством, фірмою, яке
базується на людському потенціалі, що є осно%
вою організації. Люди орієнтують виробничу
діяльність на запити ринку, здійснюють гнучке
регулювання і своєчасні зміни в організації, що
відповідають змінам навколишнього середови%
ща й дозволяють отримати конкурентні пере%
ваги. Це допомагає вижити і досягти своєї мети
в довготерміновій перспективі.

Ключовими компонентами стратегічного уп%
равління є цілі, які повинні бути конкретними,
актуальними, реальними та підлягати вимірюван%
ню. Загалом, у функціональному розрізі залеж%
но від сфери реалізації система стратегічних
цілей відносно аграрних підприємств може вклю%
чати: маркетингові цілі — пошук нових ринкових
ніш, підвищення частки в межах свого сегмента
на ринку; фінансово%економічні — зниження вит%
рат виробництва продукції, підвищення рівня
рентабельності, зменшення частки залучених за%
собів у структурі капіталу, прискорення форму%
вання власних фінансових ресурсів; інвестиційні
— будівництво та реконструкція приміщень,
оновлення обладнання й технічне переоснащен%
ня засобів виробництва підприємств; інноваційні
— впровадження інтенсивних технологій вироб%
ництва та переробки продукції, нових технологій
розрахунків і обліку; організаційні — перехід на
нову організаційно%правову форму діяльності,
впровадження нової форми організації праці і
стимулювання працівників тощо.

Стратегічне управління, спрямоване на ство%
рення конкурентних переваг і утвердження ефек%
тивної стратегічної позиції, забезпечує в майбут%
ньому життєздатність підприємства в мінливих
умовах. Адже постійно зростаюча нестабільність
(непередбачуваність, новизна, складність) зовні%
шнього середовища вимагає розробки усе більш
складних і деталізованих систем управління.

Враховуючи специфіку сільського господар%
ства аграрні підприємства працюють в умовах
ризику і невизначеності. Однією з причин цього
є те, що в сільському господарстві робочий пер%
іод не збігається з періодом виробництва, що
викликає сезонність виробництва, яка призво%
дить до нерівномірного використання робочої
сили і засобів виробництва, нерівномірного над%
ходження продукції і доходів протягом року.
Залежність від природних умов викликає не%
обхідність створювати на аграрних підприєм%
ствах значні страхові резерви насіння, кормів на
випадок неврожаю, спричиненого форс%мажор%
ними обставинами — посухою, градобоєм, по%
венями тощо. Сільськогосподарське виробниц%
тво здійснюється в різних грунтово%кліматичних
умовах, що безпосередньо позначається на ре%
зультатах господарської діяльності підприємств
і рівні їх економічного розвитку.

Через те, що в сільському господарстві існує
великий сезонний розрив між вкладенням оборот%
ного капіталу й отриманням доходів, аграрні
підприємства повинні мати значні суми коштів для
покриття сезонних витрат. Тримати спеціально на
такі цілі власні кошти тривалий час економічно
невиправдано. Значно ефективніше мінімальні ви%
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робничі запаси і кошти в розрахунках формувати
за рахунок власних джерел, а понад цього — по%
зичкових, тобто за рахунок кредитів.

Тривалий період виробництва сільськогос%
подарської продукції, який продовжується не%
рідко більше року і характеризується поступо%
вим наростанням вкладень від початку вироб%
ництва до його завершення не приваблює інве%
сторів. Якщо взяти до уваги ще й існування
підвищеного ризику недоодержання готової
продукції в очікуваному обсязі через незалежні
від виробника обставини — несприятливі при%
родно%кліматичні умови, то стає зрозумілим,
чому ця особливість сільського господарства не
є тимчасовою, а органічно притаманна йому.

В аграрних підприємствах порівняно з іншими
значно ускладнюється процес управління вироб%
ництвом. Це зумовлено наступними причинами:
необхідністю розвивати в аграрних підприємствах
декілька товарних галузей, які істотно відрізня%
ються технологією та організацією виробництва;
розосередженістю працівників по великій тери%
торії, площею нерідко декілька тисяч гектарів зе%
мельних угідь і складністю в зв'язку з цим прий%
няття оперативних рішень (розпоряджень) відпо%
відно до зміни поточної виробничої ситуації; дос%
тупністю території аграрних підприємств та їх гос%
подарських об'єктів стороннім особам і необхідн%
істю докладання додаткових зусиль для органі%
зації збереження власного та орендованого май%
на, вирощеного врожаю; потребою залучення се%
зонної робочої сили в періоди збігу сільськогос%
подарських робіт і труднощами управління нею в
складі тимчасових організаційних ланок, які не%
рідко посилюються через низьку кваліфікацію та%
ких працівників; необхідністю подовження робо%
чого дня працівників аграрних підприємств з ме%
тою своєчасного виконання ними важливих тех%
нологічних операцій у стислі (оптимальні) агро%
технічні строки та існування таких робочих місць,
зокрема в молочному скотарстві, що характери%
зуються розірваністю робочого дня працівників.

Крім зазначених причин, можна стверджува%
ти, що вкрай рідке застосування стратегічного
підходу, обумовлено, в основному, ще й недоско%
налістю інформаційно%економічного простору.

Розв'язати ці проблеми і забезпечити роз%
виток галузі, враховуючи вимоги ринкового
середовища, можливо при використанні еле%
ментів стратегічного управління. Отже, стра%
тегічне управління має забезпечити ефективне
функціонування агарних підприємств в умовах
взаємодії з мінливим зовнішнім оточенням, яке
має свої закони розвитку, свої характеристи%
ки. Без їхнього врахування і використання
стратегічного управління не має сенсу.

Відповідно до концепції стратегічного уп%
равління, підприємство має:

— вчасно розпізнавати загрози для свого
існування;

— бути стійким по відношенню до неперед%
бачуваних та мінливих умов;

— не упускати сприятливих можливостей,
які виникають в його середовищі, і отримувати
з них максимальну вигоду [5].

Реалізація концепції стратегічного управ%
ління організацією можлива лише тоді, коли
організація є стратегічно орієнтованою. Стра%
тегічно орієнтована організація — це така орга%
нізація, в якій персонал має стратегічне мислен%
ня, застосовується система стратегічного пла%
нування, що дає змогу розробляти їй та вико%
ристовувати інтегровану систему стратегічних
планів, і поточна, повсякденна діяльність,
підпорядкована досягненню поставлених стра%
тегічних цілей.

А. Серпилін зазначає, що організація сис%
теми стратегічного управління, розробка стра%
тегії на професіональному рівні на підприємстві
— життєва необхідність для його виживання та
посилення конкурентних позицій на ринку [6,
с. 78]. Вивчення проблем впровадження стра%
тегічного підходу в управління аграрними під%
приємствами показує, що питання розробки
стратегії ще не зайняли належного місця в їх
діяльності.

На більшості підприємств питанням страте%
гічного розвитку не приділяється достатньої
уваги. У сучасних умовах практика стратегічної
діяльності аграрних підприємств зводиться, в
основному, до вирішення поточних стратегічних
проблем, зокрема, проблем взаємодії з ринка%
ми факторів виробництва, формуванням бажа%
них витрат, цін і прибутку, пошуку ринків збуту
і джерел інвестування власної діяльності, які
дають змогу отримати короткочасний ефект.
Водночас основна функція стратегічного управ%
ління — забезпечення чинників довгостроково%
го успіху — залишається за межами практичної
діяльності підприємства. У зв'язку з тим, що по%
точні справи та проблеми постійно змінюються,
поза увагою керівників залишаються тенденції
зміни стратегічного стану підприємства на рин%
ку. В результаті — невчасне реагування керів%
ництва на зміни, що відбулися. Це породжує
нове коло поточних проблем.

Дослідження питань щодо ставлення керів%
ників підприємств до стратегічного управління,
застосування елементів системи стратегічного
управління на практиці, свідчать про повільний
розвиток стратегічного управління на аграрних
підприємствах. Практично після надання
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підприємствам повної господарської само%
стійності, у більшості з них все ще відсутнє праг%
нення до стратегічного бачення своєї діяльності.

У процесі дослідження були виявлені причи%
ни, які перешкоджають використанню стратегі%
чного управління в підприємствах Як зазначили
44,1 % респондентів, серед причин на першому
місці — постійні зміни у законодавчій базі. Фак%
тор мінливості зовнішнього середовища має для
підприємств особливе значення в розв'язанні
проблем їх розвитку — так вважають 33,8 % рес%
пондентів, що посідає друге місце. На третє місце
за значущістю 33,8 % респондентів поставили
відсутність спеціалістів та недостатнє методич%
не забезпечення стратегічного управління. Так,
більшість керівників обстежених підприємств (їх
частка складає 94 %) визначають необхідність
підвищення кваліфікації персоналу у сфері стра%
тегічного управління. Але при цьому не спону%
кають персонал до цього, матеріально не спри%
яють та не стимулюють. Для 32,4 % респондентів
на четвертому місці за значущістю є впевненість
у недоцільності стратегічного управління, яка
пов'язана з проблемою забезпечення матеріаль%
ними, фінансовими, інформаційними та інтелек%
туальними ресурсами, а також з існуванням пси%
хологічного "бар'єру" (8,8 %) у керівників
підприємств щодо впровадження інновацій.
Тому деяким підприємствам (особливо малим),
досить складно організувати систему страте%
гічного управління через недостатність відпові%
дних ресурсів.

Успішне функціонування аграрних під%
приємств в динамічному і невизначеному сере%
довищі, підданому швидким якісним перебудо%
вам, вимагає не стільки оптимізації економіко%
фінансових показників, скільки мобілізації зу%
силь по адаптації до не завжди передбачуваних
змін зовнішнього і внутрішнього середовища
підприємства, а також мобілізації усіх внут%
рішніх резервів, повного і комплексного вико%
ристання потенціалу підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасний період економічного розвитку
України вимагає від аграрних підприємств ви%
рішення зовсім нових завдань. Кардинальне
реформування їх організації викликає не%
обхідність управління на основі усебічного ви%
користання досягнень сучасної управлінської
науки і практики, формування високої конку%
рентоспроможності.

Впровадження стратегічного управління в
практику аграрних підприємств потребує змін
не тільки в системі управління, а й мислення

підприємців. Без нового економічного світо%
гляду неможливо застосовувати принципи
стратегічного управління. До того ж формуван%
ня стратегічного мислення є необхідним на всіх
рівнях управління підприємством. Особливо
актуальним це є для аграрних підприємств,
діяльність яких пов'язана з тривалими вироб%
ничими процесами і характеризується значним
ступенем ризику.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головною проблемою розвитку суб'єктів

господарювання є їх функціонування в умовах
невизначеності та перманентного ризику. Се%
ред головних напрямів вирішення цієї пробле%
ми є забезпечення точності й адаптивності
прийняття управлінських рішень в умовах уск%
ладнення та зміни господарських, економічних
і організаційних зв'язків між елементами еко%
номіко%виробничої системи. Світовий досвід
показує, що методи управлінського контролю,
які пов'язані із використанням математичного
інструментарію, оптимізаційного підходу спри%
яють підвищенню економічної доцільності
прийнятих управлінських рішень, дають змогу
знайти ефективні варіанти розвитку економіч%
ної ситуації, оцінити їх та вибрати серед них
найбільш раціональні, а можливо й найопти%
мальніші. Тому на вході управління складними
організаційними системами доцільним є засто%
сування кібернетичного підходу в частині фор%
мування механізму управлінського контролю
основної діяльності суб'єктів господарювання.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Основними проблемами розвитку кіберне%
тики як науки, а також розробки економіко%
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математичних моделей економічного розвитку
суб'єктів господарювання, займалися такі вчені,
як В. Вітлінський, Т. Клебанова, В. Колемаєва,
І. Ляшенко, Р. Нижегородцева, О. Пономарен%
ко, М. Скрипниченко, О. Туманова, О. Черняк,
С. Шумська та інші.

Проблемами розвитку теоретичних та прак%
тичних аспектів управлінського контролю зай%
малися ряд зарубіжних та вітчизняних вчених,
серед яких: Р. Адамс, В. Андреєва, А. Аренс,
І. Бєлобжецький, О. Бородкін, Н. Брохун,
В. Бурцев, Ф. Бутинць, Б. Валуєв, А. Герасимо%
вич, О. Деменіна, Є. Калюга, А. Кармінський,
Г. Кірейцев, М. Корінько, М. Кужельний, А. Кузь%
мінський, Дж. Лоббек, Дж. Монтгомері, Л. На%
падовська, І. Пилипенко, Дж.Робертсон, В. Суйц,
М. Чумаченко, В.Шевчук, А. Шеремет, Ю. Цаль%
Цалко, А. Яругова та інші. Вчені досліджували
еволюцію розвитку управлінського контролю,
порядок формування його теоретичних основ
та особливості запровадження в практичну
діяльність суб'єктів господарювання. Проте
поза їх увагою залишився вплив основних ме%
тодів економічної кібернетики на розвиток уп%
равлінського контролю, що зумовлює виник%
нення суперечливих моментів та невирішених
проблем, які вимагають подальшого науково%
го обгрунтування.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є встановлення ступе%

ня впливу кібернетики на розвиток та порядок
функціонування системи управлінського кон%
тролю, а також формування автором власних
думок та висновків.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Значному розвитку управлінського контро%

лю сприяли ідеї кібернетики. Слово "кібернети%
ка" походить із грецької мови та означає "мис%
тецтво управління", вона містить положення про
загальні закономірності одержання, зберігання,
передачі та перетворення інформації в системах.
Одним з напрямів кібернетики є дослідження
зв'язку управління з технологічними процеса%
ми. Відповідно до положень цієї теорії майже всі
системи можна розглядати як системи автома%
тичного управління, будь то машини, живі орган%
ізми, суспільство чи їх складові. Всі ці системи
мають певні особливі механізми управління їх
роботою та підтримки в стабільному стані.

Основою теорії кібернетики є те, що можна
виділити загальну тенденцію притаманну всім цим
системам, тобто наявність процесу обміну інфор%
мацією та виникнення каналів зворотного зв'язку
між ними. Застосування цієї тенденції дозволяє
здійснювати процес управління та контролю на%
лежним чином відповідно до задекларованих цілей

підприємства, а також утримувати систему в пев%
ному бажаному положенні. Саме процес зворот%
ного зв'язку дозволяє будь%якій системі скориго%
вувати свій операційний механізм, контролювати,
виявляти і по необхідності виправляти виявлені
відхилення за для забезпечення оптимальних,
адаптивних умов для реалізації бажаної мети.

Хоча і в кібернетиці, і в управлінні процедури
контролю дещо спільні, але все одно вони мають
певні відмінності, що притаманні тільки їм (табл. 1).

Недивлячись на деякі відмінності конт%
рольних процедур у системах управлінського
контролю та кібернетиці слід відмітити, що уп%
равлінський контроль розвивається під впливом
основних теорій і методів кібернетики. Відпові%
дно до них, управлінський контроль можна роз%
глядати з позицій: контролю в режимі реально%
го часу, контролю зворотного зв'язку, поперед%
жуючого контролю, непрямого контролю, без%
посереднього прямого контролю (рис. 1).

Розглянемо ці позиції більш детально. Так, при
розгляді системи управлінського контролю з по%
зицій зворотного зв'язку, відбувається порівнян%
ня фактичних даних із плановими, а потім
здійснюється коригування одержаних результатів
для досягнення бажаної продуктивності. Схема%
тично це можна відобразити таким чином (рис. 2).

У результаті такого підходу стає можливим
контроль кінцевого результату або ж проміжно%

го результату за умови відповідної
організації технологічних процесів.
У свою чергу, також необхідним є
виокремлення місць дії зворотного
зв'язку, що буде відігравати важли%
ву роль у посиленні прояву функцій
управлінського контролю. Викори%
стання такого підходу хоча і має де%
який вплив на систему управління,
але навряд дозволить здійснювати
контроль у режимі реального часу.
Причинами тому є витрата часу на
збирання інформації, її порівняння

Кібернетика Управлінський контроль
контрольні процедури завжди в змозі 
провести певну дію негайно або 
здійснити автоматичне виправлення 
певною програмою 

досить важко в межах підприємства здійснити корегування 
вчасно і автоматично незалежно від того чи це вся система, чи її 
елемент 

інформація зворотного зв'язку є 
певною мірою простою 

інформація завжди невизначена і складна, що пов’язано з 
узагальненням різної інформації господарського життя 
підприємства 

метою контролю є виявлення 
відхилення, усунення причин їх 
виникнення за для збереження стану 
системи в розумному і допустимому 
діапазоні 

метою є не тільки корекція діяльності і досягнення певних цілей, 
але й забезпечення більш високої мети шляхом постійного 
інноваційного розвитку. З точки зору господарської діяльності 
реальний контроль не обмежується виявленням відхилень та 
покаранням винних посадових осіб, він сприяє забезпеченню 
здійснення діяльності в заданому напряму. Це означає, що 
контроль повинен не тільки виявити проблему, але й сприяти 
досягненню поточних і довгострокових цілей 

Таблиця 1. Відмінності контрольних процедур у кібернетиці та управлінському контролі

Рис. 1. Позиції розгляду сфери діяльності управлінського
контролю

Управлінський 
контроль 

Контроль у режимі 
реального часу 

Непрямий 
контроль 

Контроль зворотного 
зв’язку 

Попереджуваль-
ний контроль 

Прямий контроль 
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і аналіз відхилень, розробка
та впровадження програми
коригуючих дій.

Контроль у режимі ре%
ального часу також назива%
ють контролем на місцях,
що, як правило, використо%
вується персоналом в місцях
виконання ними своїх поса%
дових обов'язків у ході уп%
равління господарською ді%
яльністю. Зміст контролю в
реальному часі може вклю%
чати в себе інструктаж перед початком роботи,
використання ефективних способів і процедур
виконання робіт підлеглими, їх контроль за до%
сягненням запланованих результатів та виявлен%
ня відхилень, прийняття за необхідності коригу%
ючих дії негайно.

Управлінський контроль у режимі реально%
го часу має ряд особливостей, серед яких:

— система контролю потребує інформації
в режимі реального часу, а це у більшості ви%
падків "ручна" інформація;

— посадові особи задіяні в процесі контро%
лю мають бути певним чином авторизовані. Не
можна реалізувати функцію контролю повною
мірою в реальному часі без влади, що дозволяє
виправити відхилення та застосовувати деякі
мотиваційні заходи;

— вимагає якісної підготовки кадрів, за%
діяних у процесі контролю та їх здатності реа%
гувати на зміну обставин при здійсненні госпо%
дарської діяльності.

Хоча контроль у режимі реального часу і є
корисним для системи управління діяльністю
підприємства та певною мірою відповідає його
потребам, проте його вартість значно вища, ніж
вартість контролю зі зворотним зв'язком.

Попереджуючий контроль означає, що ме%
неджер може передбачити виникнення відхи%
лень та негайно вжити заходів по їх уникнен%
ню, для забезпечення досягнення бажаних
цілей. Ця концепція та ідеологія управлінсько%
го контролю спрямована на майбутнє. Розгля%
немо основні відмінності попереджувального
контролю та контролю зворотного зв'язку:

1. Контроль зворотного зв'язку порівнює ре%
зультати роботи системи, що вже отримані, ана%
лізує відхилення, визначає причину їх виникнен%
ня і, як правило, це проходить циклічно, а попе%
реджувальний контроль відстежує зміну інфор%
мації та її порушення як на вході, так і на виході
системи для запобігання виникнення відхилень
між якістю та кількістю ресурсів, що будуть ви%
користовуватись. Також відбувається, за необ%

хідності, врегулювання виявлених відхилень, до
остаточної втрати впливу над ними.

2. Попереджувальний контроль є більш склад%
ним, ніж контроль зворотного зв'язку, так як
дуже проблематично і важко визначити можливі
зміни, що можуть вплинути на ресурси на вході.
У той час як результати на вході і виході контро%
лю зворотного зв'язку, як правило, завжди відомі.
Так, в якості контролю на вході ресурсів, попе%
реджувальний контроль включає в себе вхідний
контроль: людських ресурсів, капіталу і матері%
альних ресурсів. При цьому для якісного функц%
іонування попереджувального контролю необх%
ідно дотримуватись певних умов:

— проводити ретельний аналіз всієї систе%
ми управління, визначати необхідну інформа%
цію на вході та фактори, що можуть її змінити;

— доцільною є розробка моделі подачі
інформації в системі;

— проведення оновлення вхідних змінних та
своєчасне визначення факторів, що можуть їх
змінювати;

— точність та своєчасність одержання інфор%
мації на входах;

— своєчасна оцінка відмінностей між фактич%
ними і плановими результатами на вході і виході;

— розробка механізму впливу для запобі%
гання та вирішення можливих проблем.

Співвідношення контролю в режимі реаль%
ного часу, зворотного зв'язку та попереджу%
вального контролю зображено на рис. 3.

Непрямий контроль у підприємстві може з'я%
сувати причини негативних наслідків, відслідкувати
причини їх виникнення та за необхідності, випра%
вити помилки. Це насправді свого роду вид регу%
лювання, адже непрямий контроль не може перед%
бачити виникнення майбутніх проблем та вжити
заходів по їх усуненню, проте може встановити
відхилення фактичних даних від запланованих, а
потім відкоригувати їх. Використання непрямого
контролю доречно у таких випадках:

по%перше, при використанні в підприємстві
необгрунтованих або неточних стандартів;

ОПЕРАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИЯВЛЕННЯ 
ВІДХИЛЕНЬ 

ПРОГРАМА 
КОРИГУЮЧИХ ДІЙ 

ВХІД 
(праця, 
капітал, 
план) 

ВИХІД 
(досягнення 
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РЕАЛІЗАЦІЯ 
ПОПРАВОК 

ЗВОРОТНІЙ 
ЗВ’ЯЗОК 

Рис 2. Зворотний зв'язок в управлінському контролі
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по%друге при здійсненні специфіч%
них господарських операцій, не влас%
тивих діяльності підприємства;

по%третє, у випадку існування мож%
ливості проведення управлінцями не%
правомірних дій або трансформації
хибних суджень.

Недоліком непрямого контролю, а
згодом і його корекційних дій, в тому,
що заходи вживаються тільки після
встановлення несприятливих відхилень
або певних втрат що вже відбулися.
Хоча вартість цього процесу може бути
не так висока, але заподіяні збитки
можуть бути вельми серйозними.

Замість того, щоб безпосередньо кон%
тролювати здійснення господарських
операцій та персонал в підприємстві адм%
іністративними засобами (непрямий контроль),
можна використовувати свого роду превентивний
контроль — прямий. Використання прямого кон%
тролю передбачає якісно нову підготовку уп%
равлінців, що здатні не тільки передбачити виник%
нення можливих проблем, а і вжити своєчасних за%
ходів по їх усуненню. Ця робота повинна прово%
дитись перманентно і чим вища якість такого кон%
тролю, тим менша кількість дій непрямого конт%
ролю. Перевагами прямого контролю є уникнен%
ня ризиків від подолання недоліків та підвищення
ефективності контрольних процедур. При цьому
слід пам'ятати, що прямий контроль вимагає від
керівників і підлеглих високої якості застосуван%
ня контрольних процедур, в іншому випадку мож%
на втратити цей ефект та зазнати великих втрат.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Системний підхід до формування механізму
управлінського контролю, із врахуванням специф%
ічних методів кібернетики, дозволяє зосередитися
на побудові та функціонуванні його загальної сис%
теми, а не на простому проведення контрольних
процедур в межах певних його складових в
підприємстві. При цьому в кожному окремому ви%
падку необхідно проаналізувати середовище сис%
теми контролю, визначити її елементи та створити
свій власний механізм на основі загальних шаблонів,
організаційної та управлінської структури та ін. Все
це дозволить, сформувати органічну, цілісну та ун%
ікальну систему управлінського контролю в кож%
ному суб'єкті господарюванні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Під високотоварним сільськогосподарсь%
ким підприємством слід розуміти суб'єкт гос%
подарської діяльності з загальною площею
сільськогосподарських угідь більше 1000 га,
який реалізує власну валову продукцію на рівні
75% і вище, оцінену у вартісному виразі в по%
рівняних цінах, за виключенням приросту не%
завершеного виробництва, приросту вартості
молодих багаторічних насаджень і малотовар%
них продуктів (соломи, зеленої маси, гною).

УДК 332.2:324.711:531.132
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к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТОВАРНИХ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Misevych,
Ph.D., assistant professor of management organizations, Zhytomyr National Agro%ecological University, Zhytomyr

У статті проаналізована структура і динаміка земельних ресурсів високотоварних аграрних підприємств Жито0
мирської області, показані основні показники ефективності використання земельних ресурсів, запропоновані шля0
хи підвищення ефективності використання земельних ресурсів як одного з головних чинників забезпечення конку0
рентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств регіону.

The article analyzed the structure and dynamics of land resources of high0value agricultural enterprises in Zhytomyr
region, shows the main performance indicators of land resources, the ways of improving the efficiency of land use as one
of the main factors ensuring the competitiveness of high0value agricultural enterprises of the region.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ефективність, земельні ресурси, високотоварні
аграрні підприємства, потенційна конкурентоспроможність.

Key words: competitiveness, efficiency, land resources, high9value agricultural enterprise, the
potential competitiveness.

Але до високотоварних аграрних підприємств
слід відносити саме ті виробничі структури, що
характеризуються незменшуваним рівнем то%
варності (≥ 75%) протягом кількох років (не
менше 3 років).

В економічній літературі дуже часто понят%
тя "високотоварність" та "великомасштабність"
ототожнюють. На наш погляд, це є неправиль%
но, оскільки критеріями великомасштабності є
кількісні (кількість зайнятих працівників, обсяг
продажу, балансова вартість активів, річний
доход, обсяг інвестицій тощо), якісні (велика
кількість виробленої продукції, велика кіль%
кість ресурсів, розвинені системи управління,

LAND USE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS PROVIDE POTENTIAL HIGH�VALUE
AGRICULTURAL ENTERPRISES
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систематичність менеджменту тощо), еко%
номічні (великі ринки збуту, правова неза%
лежність тощо) та статистичні показники
(вклад у ВНП, розвиток інновацій тощо), а кри%
терієм для визначення високотоварності
підприємства є показник рівня товарності про%
дукції підприємства та площа сільськогоспо%
дарських угідь.

Функціонування високотоварних сільсько%
господарських підприємств характеризується
вищою, порівняно з дрібнотоварними підприє%
мствами, ефективністю використання земель%
них ресурсів, які є першою передумовою і при%
родною основою виробництва. Завдяки родю%
чості грунту земля активно впливає на процес
виробництва, стає його найважливішим скла%
довим чинником. Будучи матеріальною осно%
вою розвитку сільського господарства, не%
оціненим національним багатством, земля, яка
представлена сільськогосподарськими угіддя%
ми, є глобальним чинником виробництва, базою
для органічного поєднання інших виробничих
ресурсів.

Більшість сільськогосподарських підпри%
ємств стикаються із проблемою досягнення оп%
тимального рівня концентрації виробництва, а
відповідно й існує проблема забезпечення та
ефективного використання ресурсного потен%
ціалу, передової техніки і технологій. Вирішен%
ня зазначеної проблеми сприятиме підвищен%
ню рівня конкурентоспроможності аграрних
підприємств на внутрішньому та зовнішньому
ринках.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідження стану та динаміки земельних
ресурсів високотоварних аграрних підприємств
Житомирської області, ефективності викори%
стання земельних ресурсів та впливу їх на кін%
цеві результати діяльності та конкурентоспро%
можності зазначених виробничих структур,
виявлення зв'язків між факторними показни%
ками (ресурсний потенціал) та результативни%
ми ознаками (валова та товарна продукція) є
метою даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Великотоварне виробництво у сільському
господарстві можна визначити як тип вироб%
ництва продукції, що має розповсюдження у
розвинутих країнах і заснований на викорис%
танні в його процесі передових технологій,

спеціалізації господарств та колективних форм
організації сільськогосподарського виробниц%
тва. "В основі аграрної політики СРСР були ве%
ликотоварне виробництво, індустріальні техно%
логії, спеціалізація господарств, це сприяло
підвищенню продуктивності праці, віддачі поля
і ферми" [1].

Використання основних переваг великото%
варного сільськогосподарського виробництва
дозволяє отримати якісний, недорогий та кон%
курентоспроможній продукт, але потребує ве%
ликих фінансових вкладень для впровадження
такого типу виробництва.

Порівняно менших витрат потребує орга%
нізація дрібнотоварного виробництва, яке "зас%
новане на приватній власності на виробничі
ресурси та особистій праці їх власника" [2].

Для формування конкурентоспроможної
продукції, яка б могла бути виставлена на ри%
нок, більш сприятливим є прийняття за основу
великотоварного виробництва. По%перше, це
дозволило б знизити собівартість, а по%друге,
якість виробленої таким чином продукції буде
значно вищою у порівнянні з продукцією
дрібнотоварного виробництва. Отже, купува%
ти таку продукцію будуть краще, адже її вироб%
ник спеціалізується на цьому, масштаби його
діяльності значні і це викликає довіру спожи%
вача [2].

На теперішній час значна кількість селян
вимушена шукати порятунку крізь дрібното%
варне виробництво та роздрібну реалізацію
своєї низькоякісної і дорогої продукції не зу%
мовлює майбутнього розквіту такої форми
організації сільськогосподарського виробниц%
тва. Конкуренція на селі зростатиме, а май%
бутнє — за великотоварним виробництвом.
"Адже там, де дрібнотоварне виробництво, там
і низька якість продукції" [3], а якість є одним
з ключових факторів формування конкурент%
них переваг.

Складність переходу від дрібнотоварного
до великотоварного виробництва зумовлена
тим, що "технічно фермерські господарства
забезпечені вкрай погано: один трактор на п'я%
тьох господарів і один комбайн на десятьох".
Такі виробники потребують підтримки з боку
держави, але "на жаль, високопосадовці, як
правило, висловлюються за фінансову підтрим%
ку лише великих товаровиробників... просто
вони плутають поняття "великотоварне" госпо%
дарство і "великоземельне" [4].

У результаті реформування земельних від%
носин в Житомирській області сформувалася
наступна структура земельного фонду і земле%
користування. Земельний фонд Житомирщини
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в 2014 р., за даними Держкомстату, становив
2982,7 тис. га. В його складі найвищу питому
вагу — більше половини (56,2%, або 1675,56 тис.
га) мають сільськогосподарські землі. Понад
третину земель становлять ліси та лісовкриті
площі. Лише 166,7 тис. га (56%) земель області
знаходяться у їх природному стані: болота,
озера, ріки, відкриті (без рослинного покриву)
землі, в тому числі близько 1% (40,8 тис. га) зай%
няті водогосподарськими об'єктами — канала%
ми, колекторами, ставками, штучними водосхо%
вищами; 48,1 тис. га (1,6%) знаходяться під во%
дою; 81,4 тис. га (2,7%) — болота і заболочені
землі; 89,1 тис. га (3,0%) — забудовані та 37,2
тис. га (1,2%) — відкриті землі.

Слід відзначити, що спостерігається знач%
не коливання загальної площі земель поміж
районами області. Найбільшими серед них є
Овруцький — 322,3 тис. га, Олевський — 224,7,
Ємільчинський — 211,1 та Новоград%Волинсь%
кий — 209,9 тис. га райони. Їх частка складає
майже третину всіх земель області. Водночас
лише по 84—87 тис. га земель у Черняхівсько%
му, Червоноармійському, Бердичівському і Во%
лодарсько%Волинському районах, найменшими
є Любарський — 75,7 тис. га та Брусилівський
— 62,6 тис. га райони. Проаналізувати динамі%
ку основних земельних угідь високотоварних
аграрних підприємств Житомирської області
дозволяють дані таблиці 1.

Розглянувши динаміку основних земельних
угідь високотоварних сільськогосподарських
підприємств Житомирської області, можна
зробити висновок, що з часом спостерігають%
ся значні зміни площ земельних угідь даних
підприємств регіону. Так, загальна площа

сільськогосподарських угідь в 2014 році на
0,1%, або на 0,2 тис. га більша від площі в 2012
році; збільшились площі лісів та забудованих
земель в 2014 році по відношенню до 2012 року
відповідно на 2,7% (на 1,4 тис. га) та на 28,6%
(на 1 тис. га).

Рівень ресурсного потенціалу залежить не
тільки від розміру і структури сільськогоспо%
дарських угідь, але і в значній мірі від економі%
чної родючості землі, яка залучається до ви%
робничого процесу. Сільськогосподарські фор%
мування, які мають родючіші землі, об'єктивно
поставлені в кращі умови виробництва і за ра%
хунок цього чинника здатні виробляти при
рівних інших чинниках більший обсяг сільсько%
господарської продукції, а відповідно збільшу%
вати масу прибутку.

Проведені дослідження засвідчують, що у
сільському господарстві регіону землі, як го%
ловному засобу виробництва, притаманні спе%
цифічні зміни. По%перше, внаслідок високого
рівня розораності сільськогосподарських угідь
значну шкоду землі завдає водна і вітрова еро%
зія. По%друге, відбувається процес скорочен%
ня площі сільськогосподарських угідь з розра%
хунку на одного жителя Житомирської об%
ласті. По%третє, внаслідок нераціонального
використання землі в обробітку погіршуються
її агрономічні якості, знижується вміст гумусу
в грунті. Одними із показників, що свідчать про
ефективність використання ресурсного потен%
ціалу високотоварними підприємствами регіо%
ну, є виробництво валової та товарної про%
дукції (табл. 2).

У результаті аналізу даних таблиці 2 вста%
новлено, що коливання валової продукції

Роки 

Вироблено ВП всіма 
категоріями аграрних 

підприємств 

Вироблено ВП 
високотоварними 

аграрними 
підприємствами 

Вироблено ТП 
високотоварними 

аграрними 
підприємствами 

Показник у % до 
2010 р. Показник у % до 

2010 р Показник у % до 
2010 р 

2012 р. 2072,8 100,0 373,1 100,0 317,4 100,0 
2013 р. 1948,3 94,0 272,8 73,1 231,9 73,0 
2014 р. 2019,8 97,4 323,2 86,6 274,1 86,3 

Таблиця 2. Виробництво валової та товарної продукції високотоварними
сільськогосподарськими підприємствами Житомирської області, млн грн.

Джерело: дані Житомирського обласного управління статистики.

Таблиця 1. Динаміка основних земельних угідь високотоварних сільськогосподарських
підприємств Житомирської області, тис. га

Джерело: дані Житомирського обласного управління статистики.

Види земельних угідь 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2013 р. до
2011 р., % 

Сільськогосподарські 
угіддя 159,9 157,5 160,1 100,1 
Ліси та інші 
лісовкриті площі 

 
51,1 

 
52,0 

 
52,5 

 
102,7 

Забудовані землі 3,5 5,0 4,5 128,6 
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сільського господарства регіону в господар%
ствах усіх категорій в період 2012—2013 рр.
склали 6,0%, а в період 2013—2014 рр. — 3,4%.
Це свідчить про підвищення рівня сталості
сільськогосподарського виробництва за ос%
танні 3 роки. Валова продукція високотоварних
аграрних підприємств за період 2012—2014 рр.
скоротилася на 13,4% і склала 86,6% від показ%
ника 2012 року. Що ж до виробництва товар%
ної продукції високотоварними підприємства%
ми, то її коливання за досліджуваний період
склало 13,7%. Це теж дає змогу говорити про
певну економічну сталість їх функціонування.

Ефективність використання земельних угідь
високотоварними аграрними підприємствами
Житомирської області простежено на основі
динаміки результативних показників відносно
грошової оцінки землі (табл. 3). Як видно з да%
них таблиці, всі результативні показники мають
тенденцію до зниження. Так, за період 2010—
2014 рр. виробництво валової продукції на 1000
грн. сільськогосподарських угідь зменшилося
з 26,7 до 22,6 грн., а валовий доход в окремі роки
досягав мінусового значення, тобто допуска%
лася збитковість виробництва, що свідчить про
зниження ефективності використання земель%
них ресурсів в аналізованому періоді.

Одним із завдань дослідження є виявлен%
ня зв'язків і взаємодії між явищами та ознака%
ми з метою їх використання при обгрунтуванні
перспектив розвитку високотоварного сільсь%
когосподарського виробництва регіону, вихо%
ду з аграрної кризи. Зв'язки між явищами та їх
ознаками дуже різноманітні. Однак у будь%яко%
му випадку одні ознаки виступають як чинни%
ки, що впливають на інші і зумовлюють їх зміну,
інші — як результати дії цих чинників. Одні з
них є причиною, інші — наслідком. Якщо перші
прийнято називати ознаками — чинниками, або
причинними ознаками, то другі — результатив%
ними (наслідковими) ознаками.

Щоб стверджувати про стабілізацію і наро%
щування обсягу виробництва валової і товар%

ної продукції високотоварного сільського гос%
подарства на 1 га (результативна ознака), по%
трібно виявити, від чого вони найбільше зале%
жать. Використаємо для цього кореляційний
аналіз. Причинними ознаками, як показало
дослідження, тут є:

х1 — фондозабезпеченість високотоварних
господарств регіону на гектар сільськогоспо%
дарських угідь, грн.;

х2 — якість землі, бал;
х3 — кількість працівників на 100 га сільсь%

когосподарських угідь, чол.;
х4 — середній розмір високотоварних сіль%

ськогосподарських підприємств, га.
Множинний коефіцієнт кореляції стано%

вить 0,734 (це свідчить про те, що зв'язок між
явищами є прямим і сильним), коефіцієнт де%
термінації   0,7342 = 0,54 (54,0% загального ко%
ливання рівнів валової і товарної продукції на
1 га обумовлено досліджуваними факторами
(фондозабезпеченість, якість землі, трудові
ресурси, розмір підприємства), а інші 46,0% —
іншими неврахованими факторами). Даний
взаємозв'язок у високотоварних сільськогос%
подарських підприємствах Житомирської об%
ласті характеризується рівнянням регресії:

4321 37,068,071,086,08,460 xxxxy ++++= .
У середньому в високотоварних господар%

ствах області підвищення рівня фондозабезпе%
ченості на 1 грн./га забезпечує приріст валової
продукції з цієї площі на 0,86 грн. Важливим
чинником є родючість грунту. Тому резервом
інтенсифікації є впровадження заходів, спря%
мованих на її розвиток. Ріст економічної родю%
чості грунту на 1 бал дозволить збільшити об%
сяг валової продукції з гектара в середньому
на 0,71 грн., проте таке зростання, за умов знач%
них затрат на покращання якості грунту, не
може задовольнити сільськогосподарського
виробника. Провідне місце в високотоварному
сільськогосподарському виробництві належить
трудовим ресурсам. Зростання кількості прац%
івників у середньому на 1 чол. на 100 га сільсько%

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Валова продукція на 1000 грн. 
вартості землі, грн. 26,7 27,3 22,6 20,2 

 
22,6 

в т.ч. продукція рослинництва 15,6 20,5 15,9 14,1 16,5 
 продукція тваринництва 11,1 6,8 6,7 6,1 6,1 
Валовий доход на 1000 грн. 
вартості землі, грн. 4,1 1,4 - 0,4 - 0,2 

 
11,3 

Прибуток (+), збиток (-) 
на 1000 грн. вартості землі, грн. - 2,9 - 6,4 - 7,6 - 6,2 

 
2,2 

в т.ч. від рослинництва 2,4 1,5 - 0,5 0,9 7,4 
 від тваринництва - 4,2 - 6,4 - 6,0 - 6,0 - 4,1 

Таблиця 3. Динаміка показників ефективності використання сільськогосподарських угідь
високотоварних підприємств аграрного сектору регіону

Джерело: розраховано за даними Головного управління земельних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.
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господарських угідь забезпечить приріст вало%
вої продукції на 0,68 грн. Зростання середньо%
го розміру високотоварних сільськогоспо%
дарських підприємств на 1 га дозволить збіль%
шити виробництво валової продукції на 0,37
грн. Аналіз кореляційної залежності показав,
що вплив відібраних чинників зумовлений, з
одного боку, рівнем забезпеченості високото%
варних аграрних підприємств тими чи іншими
виробничими ресурсами, а з іншого — їх зна%
ченням для провідних галузей господарства.
Щоб припинити спад виробництва сільськогос%
подарської продукції, підвищити ефективність
використання землі, потрібно зміцнити матер%
іально%технічну базу високотоварних сільсько%
господарських підприємств, при фінансових
труднощах нестачу техніки можна тимчасово
комплексувати збільшенням чисельності пра%
цюючих, додатково залучати інвестиції та інно%
вації у процеси виробництва сільськогоспо%
дарської продукції.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У результаті проведеного дослідження вста%

новлено, що якість земельних ресурсів зумовлює
значний вплив на кінцеві результати діяльності
та конкурентоспроможність високотоварних
сільськогосподарських підприємств регіону.
Проте ефективність використання земельних
ресурсів даними виробничими структурами за
останні роки має тенденцію до зниження. А отже,
і знижується рівень їхньої конкурентоспромож%
ності. Тому основними напрямами підвищення
ефективності використання земельних ресурсів
як визначального чинника конкурентоспромож%
ності високотоварних аграрних підприємств є:

1. Проведення системи заходів щодо підви%
щення родючості земель: впровадження науко%
во%обгрунтованої системи землеробства; за%
стосування прогресивних екологозберігаючих
технологій; зміцнення матеріально%технічної
бази; проведення екологобезпечної хімізації та
меліорації земель.

2. Здійснення заходів щодо охорони грунтів
від ерозії та інших руйнівних процесів.

3. Скорочення площ земель, що випадають
із сільськогосподарського обороту.

4. Впровадження грунтозахисних систем
землеробства.

5. Застосування різноманітних ефективних
технологій обробітку грунтів: інтенсивна ре%
сурсозберігаюча технологія; інтенсивна біоло%
гізована технологія; альтернативна технологія;
технологія "Knowtill".

Додатковими заходами щодо забезпечен%
ня конкурентоспроможності високотоварних
сільськогосподарських підприємств регіону
є: запровадження державної підтримки з
боку обласних та міських органів влади; вста%
новлення системи пільг, дотацій на окремі
види сільськогосподарської продукції висо%
котоварних аграрних формувань; встанов%
лення механізму здешевлення ставок за ко%
ристування кредитами; сприяння інтеграцій%
ним процесам високотоварних аграрних
підприємств з торгівельними та сервісними
організаціями тощо.

Подальші дослідження слід зосередити на
розв'язанні задачі щодо оптимізації елементів
аграрного ресурсного потенціалу, зокрема зе%
мельних ресурсів, для високотоварних сільсь%
когосподарських підприємств Житомирської
області. Збалансованість земельних ресурсів з
іншими складовими аграрного ресурсного по%
тенціалу призведе до підвищення потенційної
(ресурсної) конкурентоспроможності дослід%
жуваних підприємств.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України у світовий ринковий

простір вимагає запровадження в практику
діяльності аграрних підприємств концепції
маркетингу, яка докорінно змінює підходи до
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DEVELOPING OF THE STRATEGY FORMING AND REALIZATION MARKETING EVENTS
IN THE SALES ACTIVITY TO AGRARIAN ENTERPRISES

У статті обгрунтовано необхідність та значимість розробки та використання стратегії формування та реалізації
маркетингових заходів у виробничо0збутовій діяльності аграрних підприємств. Запропоновано, враховуючи особли0
вості агротехнологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур за екологозаощаджуючими техно0
логіями, необхідність формування інформаційного вектору, що описує систему прийняття рішень з урахуванням
керованих та некерованих факторів впливу, що забезпечує встановлення ступеня невизначеності процесів прогнозу
майбутньої ситуації й сприяє забезпеченню досягнення цілей маркетингової стратегії.

The article proves the necessity and importance of developing and using the strategy of forming and realization
marketing events in the production and sales activities agrarian enterprises. Proposed, given the characteristics of agro
technological processes of growing crops on ecological conservation technologies, the need to create an information
vector which describes the system of decision making considering the controlled and uncontrolled impacts, provide the
uncertainty of the future situation and helps to the goals of the marketing strategy.

Ключові слова: аграрний маркетинг, стратегія, ринок, технології, макро9 та мікросередо9
вище.

Key words: agricultural marketing, a strategy, a market, technologies, macro9 and micro9
environment.

розуміння мети діяльності, завдань, методів
реалізації та засобів їх досягнення. Змінюєть%
ся сама філософія управління науково%вироб%
ничою і збутовою діяльністю аграрного підпри%
ємства.
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Нинішня економіка призвела до того, що аг%
рарні підприємства змушені постійно еволю%
ціонувати, щоб не залишитися за бортом прогре%
су та бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків
товарами в такій мірі, що підприємствам дово%
диться буквально боротися за покупців, що в
свою чергу призводить до розуміння винятко%
вої ролі маркетингу у виробничо%збутовій
діяльності підприємств. За таких умов, голов%
не завдання аграрного підприємства — ідеаль%
ним чином поєднати бажання клієнтів і власні
виробничі можливості [4].

Перехід до маркетинговоорієнтованої
діяльності потребує не тільки тривалого пері%
оду, але й також відповідних методологічних
розробок, інформаційного, організаційного за%
безпечення і т. ін. Цій проблемі в країнах із роз%
виненою ринковою економікою вже не одне
десятиріччя приділяється велика увага. Кон%
цепція сучасного маркетингу є ядром нової
підприємницької мотивації, яка орієнтована на
потреби споживачів як основи для досягнення
цілей діяльності аграрного підприємства [7].

Враховуючи вищесказане, можна констату%
вати, що підвищення ефективності функціону%
вання аграрного підприємства в сучасних умо%
вах неможливе без розробки таких методів
управління виробничо%збутовою діяльністю,
які б допомагали орієнтуватися на потреби рин%
ку й вести конкурентну боротьбу. Саме тому
неабиякої актуальності набуває тема статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, пов'язані з формуванням ефек%
тивної системи управління виробничо%збуто%
вою діяльністю аграрних підприємств, є об'єк%
том досліджень учених у галузі економіки, мар%
кетингу, підприємництва та ін. Над теоретич%
ними і практичними аспектами маркетингових
підходів у виробничо%збутовій політиці десяти%
літтями працювало багато зарубіжних учених,
зокрема: І. Ансофф, Г. Армстронг, Ф. Котлер,
П. Дойль та вітчизняних, а саме: Л.В. Балаба%
нова, С.С. Гаркавенко, Т.О. Примак, А.О. Ста%
ростіна та інші.

Проте більшість наукових праць мають за%
гальний методологічний характер, не в повно%
му обсязі враховуючи особливості аграрного
сектору та використання в ньому стратегії фор%
мування та реалізації маркетингових заходів.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є дослідження та обгрунту%

вання теоретичних і практичних аспектів щодо
розробки та використання стратегії формуван%

ня та реалізації маркетингових заходів у вироб%
ничо%збутовій діяльності аграрних підпри%
ємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблема наукового обгрунтування до%
цільності використання маркетингових заходів
при виробництві та реалізації сільськогоспо%
дарських культур є актуальною, про що свідчать
як чисельні публікації, так і соціальні тенденції
щодо розвитку стандартів якості життя [5—8].
Водночас класичні етапи з визначення позицію%
вання товару на ринку споживачів, етапи щодо
прийняття рішень стосовно доцільності впро%
вадження маркетингових заходів у виробничо%
збутову діяльність аграрних підприємств
новітніх екологозаощаджуючих технологій,
містять певні особливості. Так, зокрема особ%
ливість, зумовлена новими технологіями, що
враховують екологічну складову під час виро%
щування сільськогосподарської продукції ство%
рює нові обмеження та формує особливість мар%
кетингу сільського господарства [12].

Відомо, що аграрним маркетингом є су%
купність видів діяльності що спрямовані на за%
безпечення раціонального руху продукції аг%
рарного виробництва від виробника до кінце%
вого споживача. Аграрний сегмент діяльності
містить суттєві відмінності від інших. Насампе%
ред, це широкодіапазонний метод прийняття
рішення щодо придбання товару. Наприклад,
під час відвідування продовольчого магазину
система цінностей споживача є суттєво іншою,
ніж під час вибору зернових, з яких виготов%
ляється кінцева продукція.

Прийняття рішення про виробництво сіль%
ськогосподарської продукції відповідної
якості та асортименту, який буде користувати%
ся попитом на час наявності готової продукції,
здійснюється не раніше ніж через один рік. Си%
туація ускладнюється тим, що процес вироб%
ництва добрив, препаратів боротьби зі шкідни%
ками тощо, одночасно належить двом сегмен%
там діяльності: класичному виробництву та аг%
росектору. До того ж, аграрний маркетинг має
справу з надзвичайно широким асортиментом
проміжної кінцевої продукції, яка, має різне
цільове призначення. Одні — є товарами пер%
шої необхідності (хлібобулочні вироби), інші —
сировиною для переробної промисловості (зер%
но, мука тощо). Маркетинг впливає на процеси
доданої вартості та створення нової продукції
через надання їй таких властивостей, що забез%
печують корисність для споживання. Через
охоплення аграрним маркетингом різних за
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власним змістом видів діяльності (фізичний та
економічний) формування стратегії повинно
враховувати одночасний зв'язок та взаємовп%
лив цих процесів [13—14].

Формування маркетингової стратегії, її ча%
сового суміщення та точних характеристик
щодо її реалізації та впровадження повинно
спиратися та попередньо визначену модель
прийняття стратегічних рішень [3].

Під час прийняття рішення потрібно врахо%
вувати його тип, який буде домінуючим. Хоча
практично в будь%якому рішенні є різні скла%
дові, що його характеризують та є наслідками
від його реалізації (рис. 1).

Економічна складова характеризується
економічними результатами від реалізації
прийнятого рішення. Для екологозорієнтова%
ного сегменту аграрного бізнесу важливим є
зміщення у часі (не менше одного року) між
точкою прийняття рішення та моментом отри%
мання результатів від його реалізації.

Організаційна складова, з огляду на знач%
но більшу трудоємність агротехнологічних
процесів взагалі та екологозаощаджуючих тех%
нологій під час вирощування зернових культур,
є досить важливою, оскільки саме працівники
через реалізацію управлінських рішень втілю%
ють їх у життя.

Технологічна складова накладає суттєві об%
меження, більшість з яких не може бути усуне%
на (наприклад, фактор часу, послідовність дій,
темпи та умови зростання зернових культур та
ін.). Правовий сегмент враховує обмеження
правового поля, за межі якого вихід не є при%
пустимим.

Головною метою соціального сегменту є вра%
хування тенденцій та побажань соціуму [5, 10].
До того ж головним завданням є прогнозуван%
ня майбутніх тенденцій або формування їх.

Під час прийняття рішення, зазвичай, є
можливими два підходи: інтуїтивний та раціо%
нальний. На початковому етапі спиратися на
інтуїтивний вибір можливо тільки за умови по%
вного володіння інформацією на ринку та ба%
гаторічною статистикою. На сьогодні, коли
динаміка змін на ринку (у його соціальній скла%
довій) значно перевищує швидкість економіч%
них процесів, багаторічні прогнози попиту та
побажань людей не є достовірними. Крім того,
прийняття рішення, спираючись на власний
досвід або досвід обмеженої кількості людей,
в умовах сьогодення не є правильним рішенням
через динамічні зміни у суспільстві, серед яких
інформаційно%комунікаційні технології, що
роблять умовними кордони між державами та
різними культурами.

Економічна

Соціальна

Організаційна

Правова

Технологічна

Рис. 1. Складові моделі прийняття стратегічних маркетингових рішень
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Рис. 2. Види невизначеності під час
прийняття маркетингових рішень на

аграрному ринку
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Динаміка попиту на продукцію, що отрима%
на з екологічно чистої сільськогосподарської
культури значною мірою залежить від ступеня
привабливості здорового способу життя у
суспільстві, пори року, економічного стану та
перспектив розвитку економіки країни та регі%
ону. Формування рішення щодо перспектив
екологозорієнтованого підходу у вирощуванні
сільськогосподарських культур повинно врахо%
вувати не тільки взаємозв'язок але й взаємо%
вплив чинників, що характеризують вектор ста%
ну у поточний проміжок часу.

Фактор невизначеності є найбільшою про%
блемною складовою під час прийняття марке%
тингових рішень в агропромисловій сфері. Так,
врахування більш значного, у порівнянні з кла%
сичними агротехнологіями, впливу природних
чинників на процес вирощування сільськогос%
подарської продукції, зумовлює необхідність
більш точного прогнозу погодних умов що най%
менше на півроку вперед.

Відомо чотири види невизначеності під час
прийняття маркетингових рішень на аграрно%
му ринку (рис. 2).

Низький вид невизначеності практично не
впливає на якість прийняття рішень. Середній
та високий — потребують розробки нових та
уточнення існуючих методів прийняття рішень.
Надвисокий — знаходиться за колом фахової
компетенції або інформаційного забезпечення
фахівця, що приймає рішення.

Для аграрних бізнес%процесів є властивою
ситуація, коли фактор невизначеності є надви%
соким, але компетенція осіб, які приймають
рішення не викликає сумніву. Так, не існує та%
кого інформаційного забезпечення процесів,
яке здійснює вірогідний, математично обгрун%
тований прогноз людських побажань та уподо%
бань на період від одного до чотирьох років.
Але саме стільки потрібно для отримання ре%
зультатів від впровадження екологоорієнтова%
них технологій вирощування сільськогоспо%
дарських культур.

Виділяють чотири основних типи моделей
прийняття рішень щодо управління аграрними

бізнес%процесами (рис. 3). Наведені моделі
об'єднує можливість їх використання на почат%
ковому етапі прийняття рішення щодо впровад%
ження екологозорієнтованих агротехнологій
вирощування сільськогосподарських культур.
Початковий поверхневий аналіз, що охоплює
широкий перелік інформаційного вектору ста%
ну, забезпечує можливість вибору коректного
напряму прийняття рішення та формулювання
наступних завдань щодо аналізу.

На першому етапі здійснюють вивчення аг%
рарного ринку, показників, що характеризують
баланс попиту та пропозиції на ньому. При цьо%
му слід зосередити увагу на тенденціях, що вла%
стиві цільовому прошарку потенційних спожи%
вачів. Так, високоякісна сільськогосподарська
продукція цікавить, здебільшого людей, що
приділяють увагу якості власного життя та на%
вколишньому середовищу свого повсякденно%
го існування. Водночас вказаний потенційний
споживач висуває високі вимоги до якості
кінцевої продукції, що не є властивим для ши%
рокого прошарку споживачів. Таким чином,
немає підстави стверджувати про наявність
масового широкосегментного споживача.

На етапі вивчення макро% та мікросередо%
вища цілком доцільно здійснити аналіз тен%
денцій, що формують умови функціонування
банківських установ та політику підтримки дер%
жавою агросектору. Оскільки технологічні аг%
ропроцеси, що зорієнтовані на екологічну скла%
дову, збереження навколишнього середовища
є більш тривалими за часом впровадження та
володіють меншим запасом стійкості по відно%
шенню до слабопрогнозованих змін, визначен%
ня тенденцій та перспектив залучення фінан%
сових надходжень (інвестування) на початко%
вих етапах розгортання нових технологій є не%
обхідним фактором.

Визначення асортименту (організація то%
варної політики) пов'язане не тільки з аналізом
попиту та тенденцій популяризації здорового
способу життя серед населення. Насамперед,
головні обмеження зумовлюються технологі%
чним фактором, — можливістю виробництва

Рис. 3. Моделі прийняття бізнесIрішення на аграрному ринку
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того чи іншого товару та забезпе%
чення показників якості первинної
сировини — сільськогосподарської
продукції.

При формуванні цінової політи%
ки, роздрібних та дрібногуртових
цін доцільно врахувати такий фак%
тор, як наявність екологічно чистих
добрив в достатньому обсязі. Це
впливає на врожайність та якість
отриманої продукції. До невизначе%
ного фактору на цьому етапі від%
носиться інформація про погодні
умови дозрівання та збирання куль%
тур. Також на цей фактор не мо%
жуть впливати ніякі чинники, окрім
природних (виключаючи техно%
генні катастрофи). Формування методології
розрахунку багатосегментної цінової політи%
ки, що враховує різноманітність факторів впли%
ву на процес прийняття рішення споживачем та
здійснює стимулювання процесів споживання
й придбання шляхом розширення сегментів
споживачів продукції, повинен спиратися на
мотиваційний чинник, що зумовлюється дина%
мічною складовою ціни. Наприклад, якщо впер%
ше споживається товар, то на нього здійс%
нюється цінова знижка.

Планування організаційних заходів, що
спрямовані на збут продукції та стимулюван%
ня продажів повинне враховувати значну ви%
тратну ємність при залученні робочої сили у
процесі підтримки технології забезпечення
умов збільшення виробництва якісної сільсько%
господарської продукції. Це зумовлює великі
фінансові витрати, проте значна їх частина
може розглядатися як вкладення у забезпечен%
ня майбутніх бізнес%процесів.

При використанні маркетингового підходу
до управління збутовою політикою необхідно
враховувати ключові фактори успіху, до яких
належать: цільовий ринок, асортиментна по%
літика, збутовий персонал, заходи мерчандай%
зингу, від яких залежить позиція аграрного
підприємства на ринку й результативність збу%
тової діяльності. Основними елементами у
сфері планування збутової політики, яким слід
приділяти увагу, в першу чергу, є цілі у сфері
збуту, тобто вибір напряму реалізації збутової
політики у довгостроковій перспективі [1].

Правильна організація управління збуто%
вою політикою і своєчасне запровадження збу%
тових стратегій можуть забезпечити аграрно%
му підприємству міцну позицію на ринку й ак%
тивізувати його ринкову діяльність в умовах
жорсткої конкуренції [3].

Цілі збутової діяльності мають виходити з
місії підприємства, бути кількісно виміряними
та обмеженими у часі. Пріоритетне значення
при цьому повинні мати стратегічні цілі. Однак
на практиці стратегічних цілей збуту часто не
встановлюють, тому в умовах ринкової еконо%
міки аграрним підприємствам необхідно спря%
мовувати свою управлінську діяльність у сфері
збуту на стратегічну перспективу [2].

Заключним циклом планування є розробка
стратегічних поточних планів маркетингової
діяльності аграрних підприємств. Стратегічний
маркетинг формує траєкторію, що враховує, на
максимально можливому рівні, інтереси спо%
живача, виробників сільськогосподарської
продукції та, в ідеалі, суміжних підприємств,
що забезпечують бізнес%процеси в аграрному
секторі. Так, на початковому етапі потрібно
сформулювати задачі та головну мету, яка по%
винна забезпечуватися в результаті реалізації
маркетингової стратегії (рис. 4).

Під час формування інформаційного векто%
ру необхідно враховувати всі характеристики,
що описують ємність ринку, його динамічні та
статичні показники, тенденції до сезонних змін
та ін. Важливим етапом також є встановлення
переліку факторів, що підлягають керуванню
та ті, що повинні розглядатися як некеровані
та слабо детерміновані. На основі цього визна%
чається модель прийняття рішення та форму%
вання рішень одночасно за певним переліком
моделей.

На основі порівняння результатів здійс%
нюється аналіз можливості та необхідності ви%
користання маркетингового інструментарію
щодо вирішення поставленої задачі. Після про%
ведення експертної оцінки формулюються ал%
горитм реалізації запропонованої маркетинго%
вої стратегії.

Формулювання 
задачі 

Встановлення 
інформаційного 

вектору 

Визначення 
інструментарію 
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контрольованими

Порівняння 
результатів 

Визначення 
факторів, що не є 
контрольованими

Алгоритм 
впровадження 

Експертиза 
отриманих 
результатів 

Пошук 
альтернативного 

рішення 

Рис. 4. Етапи формування маркетингової стратегії
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ВИСНОВКИ
Отже, підводячи підсумки можна стверджу%

вати, що одним із найважливіших чинників
підвищення ефективності виробничо%збутової
діяльності аграрних підприємств є використан%
ня принципів маркетингу та інтеграція цієї еко%
номічної категорії у систему управління аграр%
ного підприємства. Проведені дослідження
вказують на необхідність запровадження мар%
кетингових підходів у виробничо%збутову ді%
яльність аграрного підприємства, адже саме
вони і є одним із найважливіших критеріїв усп%
іху підприємства у конкурентній боротьбі.

На основі проведених досліджень нами за%
пропоновано послідовність дій щодо форму%
вання маркетингової стратегії. Також виявле%
на, враховуючи наведені особливості агротех%
нологічних процесів вирощування сільськогос%
подарських культур за екологозаощаджуючи%
ми технологіями, необхідність формування
інформаційного вектору, який описує систему
прийняття рішень з урахуванням керованих та
некерованих факторів впливу, що забезпечує
встановлення ступеню невизначеності процесів
прогнозу майбутньої ситуації й сприяє забез%
печенню досягнення цілей маркетингової стра%
тегії.

Література:
1. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетинго%

ве управління збутом підприємств / Л.В. Бала%
банова, Ю.П. Митрохіна: підруч. — Донецьк:
Дон. ДУЕТ, 2009. — 246 с.

2. Балабанова Л.В. Маркетинг / Л.В. Бала%
банова: підруч. — 2%ге вид., перероб. і доп. —
К.: Знання%Прес, 2004. — 646 с.

3. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: про%
блеми становлення та розвитку / С.В. Близнюк.
— 20%е вид., випр. і доп. — К.: Політехніка, 2004.
— 400 с.

4. Янишин Я.С., Кашуба Ю.П. Удосконален%
ня організації управління збутом продукції в
агропідприємстві / Я.С. Янишин, Ю.П. Кашуба
// Економіка АПК. — 2013. — № 9. — С. 67—
70.

5. Захарченко Ю.В. Еколого%економічні си%
стеми агротехнологій / Матеріали V Міжна%
родної науково%практичної конференції "Ре%
лігія, релігійність, філософія та гуманітаристи%
ка у сучасному інформаційному просторі: на%
ціональний та інтернаціональний аспекти". —
Рубіжне, Східноукраїнський національний
університет ім. В. Даля, 2012. — С. 259—261.

6. Новоторов О.С. Екологічні аспекти опти%
мізації землекористування / О.С. Новоторов /
/Матер. Міжнар. наук. конф. "Теорія і методи

оцінювання оптимізації використання та
відтворення земельних ресурсів". — Ч. І. — К.:
РВПС України НАНУ. — 2002. — С. 147—157.

7. Вентцель Е.С. Исследование операций:
задачи, принципы, методология / Е.С. Вент%
цель. — М.: Дрофа, 2004. — 208 с.

8. Толстоног В. Экологическое сельское
хозяйство в Германии / В. Толстоног [Елект%
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://
ru.exrus.eu/%id4e57a7f26ccc19e20c000072

9. Захарченко Ю.В. Обгрунтування доціль%
ності поглиблених досліджень продукції еко%
лого%економічних систем / Ю.В. Захарченко //
Вісник Дніпропетровського державного аграр%
ного університету. — 2013. — № 2. — С. 182—
185.

10. Захарченко Ю.В. Структура динамічної
моделі сільськогосподарської системи вирощу%
вання зернових культур // Матеріали IV
Міжнародної науково%практичної інтернет%
конференції 28—29 листопада 2013 року "За%
безпечення сталого розвитку аграрного секто%
ру економіки: проблеми, пріоритети, перспек%
тиви": В 2 т. — Т. 2. — Дніпропетровськ, ДДАУ,
2013. — С. 19—21.

11. Захарченко Ю.В. Інформаційна складо%
ва у формуванні управлінських рішень / Мате%
ріали Всеукраїнської науково%практичної
інтернет%конференції молодих учених та сту%
дентів "Економіка і підприємництво: теорети%
ко%методологічні аспекти обліку, аналізу та
контролю". — Полтава, ПДАА, 5 лютого 2014.
— С. 106—108.

12. Курбацька Л. М., Захарченко Ю. В. Про%
гнозування тенденцій цінових змін на ринку
зернових культур / Л.М. Курбацька, Ю.В. За%
харченко // Матеріали ІІ Всеукраїнської нау%
ково%практичної інтернет%конференції "Мар%
кетинг як найважливіша складова функціону%
вання системи аграрного бізнесу". — Дніпро%
петровськ, ДДАЕУ, 27—28 квітня 2014 року. —
С. 50—53.

13. Захарченко Ю.В. Система прогнозуван%
ня зміни за часом кількісних показників запасів
в інноваційному менеджменті / Ю.В. Захарчен%
ко // Матеріали Міжнародної науково%практич%
ної конференції, присвяченої 90%річчю від дня
народження Ф.Т. Моргуна "Інноваційний менед%
жмент збалансованого (сталого) природного
агровиробництва". — Дніпропетровськ, ДДАЕУ,
23—24 жовтня 2014 року. — С. 276—278.

14. Захарченко Ю.В. Система прогнозуван%
ня зміни за часом кількісних показників запасів
/ Ю.В. Захарченко // Вісник Дніпропетровсь%
кого державного аграрного університету. —
2015. — № 1 (35). — С. 22—24.



26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2015

15. Захарченко Ю.В. Оцінка доцільності
інвестицій в екологоорієнтовані технології /
Ю.В. Захарченко // Матеріали науково%прак%
тичної конференції "Аграрна наука XXI сто%
ліття: реалії та перспективи". — Дніпропет%
ровськ, ДДАЕУ, 04—06 березня 2015 року. —
С. 14—16.

References:
1. Balabanova, L.V. and Mitrokhina, Y.P.

(2009), Strategichne marketyngove upravlinnya
zbutom pidpryiemstv [Strategic marketing
enterprise sales management], Don. DUET,
Donetsk, Ukraine.

2. Balabanova, L.V. (2004), Marketing [Mar%
keting], Znannya%Press, Kyiv, Ukraine.

3. Blyznyuk, S.V. (2004), Marketing v Ukraini:
problemy stanovlennya ta rozvytku [Marketing in
Ukraine: problems of formation and develop%
ment], Politekhnika, Kyiv, Ukraine.

4. Yanyshyn, Y.S. and Kashuba, Y.P. (2013),
"Products sales management improvements to
agribusiness", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 67—70.

5. Zakharchenko, Y.V. (2012), "Ecological and
economic systems of agricultural technologies",
Materialy V Mizhnarodnoi naukovo%praktychnoi
konferentsii "Relihiia, relihijnist', filosofiia ta
humanitarystyka u suchasnomu informatsijnomu
prostori: natsional'nyj ta internatsional'nyj as%
pekty", [V International scientific%practical
conference "Religion, philosophy and humanities
in modern information space: national and inter%
national aspects"], East Ukrainian national
university, Rubizhne, Ukraine, pp. 259—261.

6. Novotorov, O.S. (2002), "Environmental aspects
of optimizing land use", Materialy Mizhnarodnoyi
naukjvoyi konferentsii "Teoriia i metody otsiniuvannia
optymizatsii vykorystannia ta vidtvorennia zeme%
l'nykh resursiv" [Mater. Intern. Science. Conf. "Theory
and assessment methods to optimize the use and
reproduction of land resources"], RVPS Ukraini
NANU, Kyiv, pp. 147—157.

7. Ventsel, E.S. (2004), Issledovaniye operatsii:
zadachi, printsypy, metodologiya [Operation
research: tasks, principles, methodology], Drofa,
Moscow, Russia.

8. Tolstonog, V. (2014), "Ecological agriculture
in Germany", available at: http://ru.exrus.eu/
id4e57a7f26ccc19e20c000072 (Accessed 5 No%
vember 2014).

9. Zakharchenko, Y.V. (2013), "Depth research
ground of ecological and economic system
products", News of Dnipropetrovsk State Agrarian
and Economic University, vol. 2, pp. 182—185.

10. Zakharchenko, Y.V. (2013), "The structure
of the system dynamic model of agricultural

growing crops", Materialy IV Mizhnarodnoi
naukovo%praktychnoi internet%konferentsii 28—
29 lystopada 2013 roku "Zabezpechennia staloho
rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky: prob%
lemy, priorytety, perspektyvy" [Materials of the
IV International Scientific and Practical Internet
Conference "Sustainable development of the
agricultural sector: problems, priorities and
prospects"], DDAU, Dnipropetrovsk, Ukraine, vol.
2, pp. 19—21.

11. Zakharchenko, Y.V. (2014), "Information
component in shaping management decisions",
Materialy Vseukrains'koi naukovo%praktychnoi
internet%konferentsii molodykh uchenykh ta
studentiv "Ekonomika i pidpryiemnytstvo: teore%
tyko%metodolohichni aspekty obliku, analizu ta
kontroliu" [Materials of the Ukrainian scientific%
practical online — conference of young scientists
and students "Economics and Entrepreneurship:
theoretical and methodological aspects of accoun%
ting, analysis and control"], PDAA, Poltava, Uk%
raine, pp. 106—108.

12. Kurbatska, L.M. and Zakharchenko, Y.V.
(2014), "Prediction trends in price changes in the
market of cereals", Materialy II Vseukrains'koi
naukovo%praktychnoi Internet%konferentsii
"Marketynh, iak najvazhlyvisha skladova funk%
tsionuvannia systemy ahrarnoho biznesu" [Ma%
terials of II Ukrainian scientific%practical Internet%
conference "Marketing as a major component of
the system of agrarian business"], DDAEU,
Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 50—53.

13. Zakharchenko, Y.V. (2014), "The prediction
system changes over time quantitative indices of
stocks in innovation management", Materialy
Mizhnarodnoi naukovo%praktychnoi konferentsii,
prysviachenoi 90%richchiu vid dnia narodzhennia
F.T. Morhuna "Innovatsijnyj menedzhment zba%
lansovanoho (staloho) pryrodnoho ahrovy%
robnytstva" [International scientific%practical
conference "Innovative Management Balanced
(sustainable) natural agricultural production"],
DDAEU, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 276—278.

14. Zakharchenko, Y.V. (2015), "The quantitative
indicators of stock changes over time prediction
system", News of Dnipropetrovsk State Agrarian and
Economic University, vol. 1, pp. 22—24.

15. Zakharchenko, Y.V. (2015), "Assess the
feasibility of investment in environmental oriented
technology", Materialy naukovo%praktychnoi
konferentsii "Ahrarna nauka XXI stolittia: realii
ta perspektyvy" [Materials of the conference
"Agricultural Science XXI Century: Realities and
Perspectives"], DDAEU, Dnipropetrovsk, Ukraine,
pp. 14—16.
Стаття надійшла до редакції 30.11.2015 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2015

27

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку сільських тери%

торій залишається актуальним питання стратегі%
чного економічного розвитку сільськогоспо%
дарських кооперативів, оскільки від них значною
мірою залежить продовольча безпека країни.
Сільськогосподарські виробники завжди мали
проблеми, пов'язані із особливостями стратегіч%
ного розвитку свого господарства, оскільки
сільське господарство значною мірою залежить
від природно%кліматичних та ринкових умов.
Вибір стратегії розвитку та її реалізація станов%
лять основну частину змісту діяльності сільсько%
господарських кооперативів. Для забезпечення
ефективної діяльності та конкурентоспромож%
ності необхідно мати обгрунтовану стратегію дій,
яка залежить у першу чергу від того, яким бачить%
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ся те чи інше господарство у майбутньому, тобто
реалізація стратегії повинна забезпечити розви%
ток. Стратегія розвитку є генеральною програ%
мою дій із постійного підвищення результатив%
ності сільського господарства на довгостроковий
період часу, що забезпечує стійкість позицій
сільськогосподарського кооперативу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами вибору стратегічних на%
прямків економічного розвитку господарюю%
чих суб'єктів займаються вітчизняні та іноземні
вчені: Р. Акофф, І. Ансофф, В. Василенко, Р. Кап%
лан, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин, Д. Нор%
тон, С. Гуткевич, М. Сичевський, Р. Пєтухов,
Т. Мостенська, О. Раєвнєва, О. Гребешкова,
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А. Тонких, Р. Фатхутдінов, І. Федулова, Ю. По%
горелов та інші. У працях докладно розкрива%
ються поняття та види стратегій, підходи до
їхнього вибору та реалізації тощо. Проте не%
достатньо розкрито підхід до визначення стра%
тегічних напрямків розвитку потенціалу госпо%
дарюючих суб'єктів та зовсім не розглянуто
підхід до стратегічного вибору напрямів роз%
витку сільськогосподарських кооперативів.

 Завданням статті є побудова матриці (3D%
моделі) стратегічного вибору напрямів розвит%
ку сільськогосподарських кооперативів, створе%
ної на основі системи оцінки рівня їх розвитку.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Економічне зростання є однією з найважли%

віших суспільних проблем, до якої постійно
звернута увага економістів, політиків та міжна%
родних організацій. Саме сутність і темпи еко%
номічного зростання визначають динаміку еко%
номічного розвитку як країни в цілому, так і
окремого сільського господарства, забезпечу%
ють поступальний розвиток суспільства, перехід
від нижчого до вищого ступеня розвитку.

Економічне зростання — це збільшення об%
сягів реального ВВП в одному періоді порівня%
но з іншим. Економічне зростання являє собою
зростаючу здатність економіки до реалізації
своїх виробничих можливостей. Сутність еко%
номічного зростання полягає у розширеному
відтворенні тих самих товарів і послуг з вико%
ристанням незмінної технології [3].

На відміну від економічного зростання, еко%
номічний розвиток можна визначити як перехід
від одного стану економіки до іншого, коли в
новому періоді не тільки збільшується вироб%
ництво тих самих товарів, а має місце й вироб%
ництво нових товарів і послуг з використанням
нових технологій порівняно з минулим періо%
дом. Економічне зростання і економічний роз%
виток тісно взаємопов'язані.

Основна проблема теорії економічного зро%
стання полягає в тому, яким чином можна
збільшити обсяг виробничих потужностей або
досягти збільшення потенційного рівня ВВП.

Макроекономічна наука розрізняє такі типи
економічного зростання:

1. Екстенсивний — це такий тип економіч%
ного зростання, при якому збільшення вироб%
ництва досягається за рахунок додаткового
залучення ресурсів ( матеріальних, земельних,
фінансових і трудових ). При цьому рівень тех%
нології і продуктивності праці залишається
незмінним або зростає дуже повільно.

2. Інтенсивний — це такий тип економічно%
го зростання, при якому виробництво зростає

завдяки технічному прогресу, раціональному
використанні усіх ресурсів і підвищенню про%
дуктивності праці.

3. Змішаний — це такий тип економічного
зростання, при якому економічне зростання за%
безпечується одночасно за рахунок технічного
прогресу і додаткового залучення ресурсів [8].

З метою досягнення безперервного зростан%
ня обсягів виробництва той чи інший господа%
рюючий суб'єкт, а у випадку нашого досліджен%
ня — сільськогосподарський кооператив, пови%
нен формувати власну стратегію розвитку.

Виробнича стратегія кооперативу — це про%
цес формування та розвитку висококонкурент%
ного виробничого потенціалу окремого суб'єкта
господарювання та системи управління ним, що
втілюється у вигляді виробничої підсистеми пев%
ного типу, призначеної для випуску конкурен%
тоспроможних продуктів. Виробнича стратегія
існує у вигляді довгострокової програми або
плану і реалізується за допомогою тактики [6].

Тактика кооперативу — це конкретні мето%
ди і прийоми для досягнення поставленої мети
в конкретних умовах. Тактика розробляється на
основі стратегії певного господарюючого су%
б'єкта менеджерами середньої ланки управлін%
ня, призначена для реалізації стратегії і дозво%
ляє коригувати її в процесі виконання. Тактика
випливає із стратегії і підпорядковується їй [1].

Слід відмітити, що стратегія і тактика коо%
перативу мають ряд принципових відмінностей:

— стратегія зосереджена на розгляді най%
більш важливих питань, а тактика займається
деталями;

— стратегія кооперативу визначає довго%
строковий напрямок розвитку кооперативу, а
тактика — дії, необхідні для досягнення корот%
кострокових цілей і реалізації стратегій;

— стратегія кооперативу носить концеп%
туальний характер, а тактичні заходи з її реалі%
зації — організаційний;

— стратегія відображає способи досягнен%
ня цілей кооперативу, а тактика пояснює, як пра%
вильно використовувати сили кооперативу та
його потенціал в процесі реалізації стратегій [4].

Найважливіші параметри, що їх треба вра%
ховувати під час визначення виробничих стра%
тегій кооперативу, такі:

1) обсяги сільськогосподарської продукції,
виробництво чи вирощування яких необхідно
забезпечити в певний період часу (тобто вироб%
ничі потужності та виробничий потенціал);

2) розриви між наявними та потрібними ха%
рактеристиками виробничих процесів для за%
безпечення випуску сільськогосподарської
продукції згідно зі сформованим "портфелем";
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3) масштаби виробничого потенціалу, рівень
його гнучкості (інерційні характеристики);

4) швидкість перетворень виробництва та
адаптації необхідних інновацій (продуктів, ма%
теріалів, технологій, форм і методів організації
тощо) до реальних умов діяльності підприєм%
ства з метою забезпечення його існування в
довгостроковій перспективі;

5) досягнення певних рівнів витрат на вироб%
ництво та створення певного обсягу доданої
вартості [6].

Залежно від того, на якій стадії життєвого
циклу перебуває сільськогосподарський коопе%
ратив у даний час, його керівництво може виб%
рати одну з наведених нижче базових стратегій:

— стратегія зростання, що обгрунтовує на%
міри сільськогосподарського кооперативу
збільшувати обсяг виробництва, продажів, ка%
пітальних вкладень тощо;

— стратегія стабілізації — це план діяль%
ності сільськогосподарського кооперативу в
умовах нестабільності обсягів продажів і до%
ходів;

— стратегія виживання — це оборонна
стратегія, що застосовується в умовах глибо%
кої кризи діяльності сільськогосподарського
кооперативу [11].

Незалежно від формулювання стратегічних
цілей діяльності сільськогосподарського коо%

перативу на майбутній період обо%
в'язковим є забезпечення прибут%
ковості відповідного кооперативу.
Прибутковість можна розглядати
не тільки як ціль, але і як основну
умову ділової активності сільсько%
господарського кооперативу, як її
результат, ступінь ефективності
здійснення функцій кооперативу
по обслуговуванню ринку і спожи%
вача та по рішенню власних задач
[7].

Сільськогосподарський коопе%
ратив, який розробляє свою стра%
тегію на перспективу, завжди праг%
не до максимізації створюваного
соціального ефекту, тому що це є
однією з умов для рішення його ви%
робничих задач. Для забезпечення
стабільності положення сільсько%
господарського кооперативу в
умовах ринку необхідно визначити
економічні кордони обсягів його
діяльності, порушення яких може
привести до збитковості діяльності
такого кооперативу.

Найпоширенішим методом ана%
лізу стратегічних позицій як окремого госпо%
дарюючого суб'єкта, так і кооперативу на рин%
ку є моделі, які представлені у вигляді матриць
[1, c. 66; 2, c. 149—151; 7, c. 315; 10, c. 65—66;].
Значною перевагою матричного методу є мож%
ливість врахування у процесі вибору видів стра%
тегії впливу не однієї, а декількох (щонаймен%
ше двох) груп факторів. Окрім того, для вибо%
ру конкретного виду стратегії можуть обира%
тися визначені групи факторів, які пов'язані з
ними найбільше, тобто зберігатиметься індиві%
дуальний підхід до побудови матриці за фак%
торними параметрами при виборі будь%якого
виду стратегії кооперативу. Є. Смирнов, зазна%
чає, що "матричний метод реалізує вибір найк%
ращого рішення з набору альтернатив" [10, c.
189]. Отже, пріоритетна роль у системі сучас%
ної методології забезпечення вибору виду
будь%якої (в тому числі й фінансової) стратегії
кооперативу належить "матричному методу".

У процесі формування матриці (3D%моделі)
стратегічного вибору напрямів економічного
розвитку сільськогосподарських кооперативів
нами були взяті за основу підходи ряду авторів,
зокрема О. П. Пащенко [7] та Ю. С. Погорєлов
[9], які за результатами своїх досліджень зап%
ропонували використовувати два основних та
декілька аналітичних показників, що форму%
ються на їх основі. Головними комплексними

Рис. 1. 3DIмодель стратегічного вибору напрямів
економічного розвитку сільськогосподарського

кооперативу
Джерело: доопрацьовано автором на основі [9] та [10].
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показниками обрано інтенсивність економічно%
го розвитку та стратегічні позиції кооперати%
ву, які визначені на ринку за допомогою мето%
дики SWOT%аналізу (рис. 1).

У даній моделі вісями абсцис визначено
стратегічні позиції кооперативу на ринку, що
розраховані нами за допомогою методики
SWOT%аналізу. Окреслено чотири основні
стратегічні позиції: "СіМ", "СлМ", "СіЗ", "СлЗ".
Віссю ординат зазначається тип розвитку. Для
зручності побудови інтенсивний, прогресивний
розвиток; переважно інтенсивний, прогресив%
ний ми представили на матриці як "Інтенсив%
ний"; переважно екстенсивний, мало прогре%
сивний; екстенсивний регресивний — як "Ек%
стенсивний" та окремо — "Детенсивний" тип
розвитку.

Величину змін сільськогосподарського ко%
оперативу визначає показник інтенсивності
(типу) розвитку, значення якого збільшується
із зростанням кількості та якості змін в роботі
кооперативу, силою впливу на його діяльність.
Щодо другого комплексного показника, який
запропонований Ю.С.  Погорєловим[9], то вва%
жаємо, що теоретично обгрунтованішим було
б використати такий показник, який випливав
би із характеристик зовнішнього та внутрішнь%
ого середовища. Даний показник дозволив би
нам визначити стратегічні позиції сільськогос%
подарського кооперативу на ринку, які у ком%
бінації з інтенсивністю розвитку дадуть мож%
ливість запропонувати оптимальний варіант
розвитку. Таким показником ми вважаємо
стратегічні позиції кооперативу на ринку, які
розраховані нами за доопрацьованою методи%
кою SWOT%аналізу.

Таким чином, пропонуємо застосовувати
для області "А" 3D%моделі стратегічного вибо%
ру напрямів економічного розвитку коопера%
тиву стратегію зростання, а саме: диверсифі%
кованого, концентрованого або інтегрованого
зростання в розрізі сегментної, географічної
концентрації чи розвитку ринку, продукту.

Для області "Б" пропонуємо використову%
вати стратегію реструктуризації, тобто анти%
кризового управління, якою передбачені на%
ступні аспекти: забезпечення виживання коо%
перативу протягом короткого періоду часу,
раціональне завантаження виробничих потуж%
ностей, відновлення конкурентоспроможності
на тривалий період, вдосконалення менедж%
менту, корпоративного та стратегічного управ%
ління [5].

Для області "В" запропонованої 3D%моделі
доцільним буде застосування стратегій зростан%
ня в розрізі концентрованого або інтегровано%

го зростання. Однак необхідно звернути увагу
на те, що наповнення стратегії в даному випад%
ку дещо відрізняється від області "А" — потрібно
робити акцент на інтегроване зростання.

Для області "Г" запропонованої 3D%моделі
пропонуємо застосовувати стратегію лікві%
дації, тобто повне згортання діяльності коопе%
ративу. В окремих випадках даного випадку
може бути доречним застосування антикризо%
вого управління шляхом впровадження стра%
тегії реструктуризації.

Якщо ж кооператив знаходиться в області
"Д" — пропонуємо застосовувати стратегію
стабілізації або скорочення витрат. Стратегія
стабілізації спрямована на досягнення вирів%
нювання об'єму продажів і прибутків з наступ%
ним їх підвищенням, тобто переходом на на%
ступний етап зростання. В залежності від швид%
кості падіння сільськогосподарський коопера%
тив може використовувати один з трьох
найбільш вірогідних підходів: економія з чітким
наміром швидкого пожвавлення; зрушення в
тривалому спаді з меншими надіями на швидке
пожвавлення; стабілізація, коли потрібні дов%
готривалі програми для досягнення збалансо%
ваного стану кооперативу на ринку.

Отже, проведення SWOT%аналізу має важ%
ливе значення для здійснення стратегічного
планування розвитку сільськогосподарського
кооперативу, оскільки його методика — ефек%
тивний, доступний, дешевий засіб оцінки ста%
ну проблемної та управлінської ситуації в ус%
танові.

ВИСНОВКИ
Одним із шляхів вирішення проблем стало%

го економічного розвитку сільських територій
є стратегічне планування розвитку сільськогос%
подарських обслуговуючих кооперативів.
Стратегічні плани розвитку кооперативів спри%
ятимуть зниженню собівартості продукції, яку
виробляють господарства населення та інші
сільськогосподарські виробники, підвищити
доходи учасників кооперативів, надавати якісні
послуги з обслуговування сільського населен%
ня, збільшити виробництво сільськогоспо%
дарської продукції, підвищити їх якість, полег%
шити доступ до органічних ринків збуту,
зміцнити економічну основу господарств насе%
лення, малих та середніх товаровиробників,
створити додаткові робочі місця на селі, підви%
щити якість життя селян через розвиток інфра%
структури сіл.

Використання матриці стратегічного вибору
напрямів розвитку сільськогосподарських коо%
перативів дозволить визначити оптимальну
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стратегію їх розвитку на основі системи оціноч%
них показників, які характеризують і визнача%
ють рівень розвитку таких кооперативів. Вимі%
рювання розвитку сільськогосподарських коо%
перативів має практичну цінність, оскільки надає
практиці управління кооперативом орієнтири
для оцінювання діяльності кооперативу та прий%
няття управлінських рішень. Правильно і вчас%
но прийняті стратегічні рішення відіграють клю%
чову роль в успішній діяльності організації. Саме
вони роблять вирішальний вплив на конкурен%
тоспроможність сільськогосподарської про%
дукції і кооперативу в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання дисципліни та професійної компе%

тентності, зазвичай розглядається у контексті
оцінювання персоналу підчас прийому на ро%
боту чи у процесі його трудової діяльності, що
здійснюється керівною ланкою або за ініціати%
ви керівництва. Що ж до оцінювання самих ке%
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У статті наголошено на необхідності проведення оцінювання дисципліни та професійної компетентності керів0
ників, які формуються під впливом особистих їх якостей та рис, загальних професійних навичок. Досягнення висо0
кого рівня компетентності можливе за умови внутрішньої організованості та дисципліни. Визначено структуру оці0
нювання керівника та її елементи такі, як: об'єкт оцінювання, предмет, суб'єкт оцінювання, підстави для оцінювання,
методи та періодичність. Визначено головні напрями у формуванні комплексної методики з оцінювання керівників
та їх діяльності, яка включає інтерв'ю, анкетування, тестування, порівняння, оцінка тощо. Зазначено, що вагому ча0
стину у оцінюванні дисципліни та професійної компетентності керівників становлять психологічні методи, які зо0
рієнтовані на вивчення особистісних рис керівників, акцентуацій їх характеру та темпераменту, діагностики міжо0
собових відносин.

The need an evaluation of discipline and professional competence of managers who are formed influenced by their
personal qualities and traits, of common skills highlighted in the article. Achieving a high level of competence is possible
in terms the internal organization and discipline. Structure of evaluation manager and its elements such as object evaluation
subject, subjects, grounds for evaluation, methods and periodicity defined. The basic directions in the formation of complex
methodology of evaluation of managers and their operations, which includes interviews, questionnaires, tests, comparison,
evaluation etc defined. In assessing constitute a significant part of psychological methods that are focused on the study
of personality traits of managers, accentuation of character and temperament, diagnostic interpersonal relations is
indicated.
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рівників, то тут виникають певні складнощі.
Компетентність керівника та успішність його
діяльність оцінюються, як правило, за станом
організації якою він керує, її фінансовою ста%
більністю з тенденцією до зростання, добробу%
том працівників, громадськості, окремих груп
тощо. Але що призводить до тих чи інших ре%
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зультатів управлінської діяльності? Які якості
мають бути у керівника здатного забезпечува%
ти позитивний результат для об'єкту управ%
ління з максимально ефективними показника%
ми? За якими критеріями і яким чином можли%
во оцінити ці якості? Питання потребують від%
повіді.

Нині багато науковців визначають важли%
вість ролі управлінця, оскільки саме його
діяльність є основним механізмом забезпечен%
ня існування, розвитку та ефективної діяль%
ності організації. Професійність в управлінсь%
кої діяльності — одна з головних умов її ефек%
тивності. Успішне здійснення управлінської
діяльності вимагає від суб'єкта цієї діяльності
досить розвинених особистісних якостей і за%
гальних професійних навичок, що в цілому ха%
рактеризуються як компетентність. Досягнен%
ня високого рівня компетентності практично не
можливе без внутрішньої організованості та
дисципліни, оцінювання яких лежить у площині
соціально%психологічних факторів професій%
ної дієздатності управлінців.

Актуальність даного питання пов'язана з
винятковою значимістю ролі керівника у підви%
щенні ефективності всіх видів суспільної діяль%
ності та недостатньою кількістю теоретичних
обгрунтувань про оцінювання керівника і його
керівництва, не лише працею підлеглих, але і
власною професійною активністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми оцінювання розглядалися час від
часу українськими та закордонними науковця%
ми. Вагомий внесок з вивчення методичних
підходів до оцінювання управлінського персо%
налу, управлінської діяльності, її ефективності
та результативності зробили: Є. Аксьонова,
Т. Базаров, Ж. Балабанюк, Х. Беков, В Білошап%
ка, А. Кот, В. Полуйко, В. Саламатов та ін. Ок%
ремі праці присвячені соціально%психологічним
особливостям професійної діяльності управ%
лінців, питанням їх дисципліни та поведінки
(Г. Базарової, Е.М. Генсона, А. Гасюка).

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Невивченими залишаються питання стосов%
но того, яким чином і за рахунок чого форму%
ються у керівників якості та навички, які ви%
значають його високу компетентність та дис%
ципліну і забезпечують результативність його
діяльності.

Невизначеним є чіткий механізм оцінюван%
ня цих якостей. Існує також потреба окреслен%

ня спеціальних методичних прийомів і проце%
дур для оцінювання діяльності керівника, її
ефективності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є окреслення проблеми щодо

необхідності оцінювання дисципліни та про%
фесійної компетентності керівників як важли%
вих чинників ефективної управлінської діяль%
ності, а також визначення головних напрямів у
формуванні методів оцінювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині не існує універсальної системи оціню%

вання управлінської діяльності. Цілі, критерії
та сам процес оцінювання можуть бути досить
різними. Підходи до оцінювання в основному
різняться залежно від професійних якостей
керівника (інтелект, креативність, досвід та
кваліфікація) до якості та результативності
його діяльності.

У світі нині існує загальна тенденція щодо
зменшення ролі попередньої оцінки та оціню%
вання особистих якостей, та паралельно
збільшується увага до кінцевого результату
роботи (виконання цільових угод, участь в
організаційній діяльності), комунікаційних
аспектів. При оцінюванні враховуються такі
фактори як: результати роботи, творчий
підхід, надійність, організаційні навички, ро%
бота в команді тощо. У деяких країнах Євро%
пейського союзу критерії оцінювання управ%
лінця включають: патріотизм, належну якість
роботи, дисциплінованість та успішне навчан%
ня, оцінюють знання нормативно%правової
системи, якості роботи, трудову дисципліну
[8].

Управлінська діяльність є специфічним
творчим видом трудового процесу, планомір%
ною діяльністю адміністративно%управлінсько%
го персоналу, що спрямована на організацію,
регулювання, мотивацію і контроль за роботою
співробітників організації. Зміст такої діяль%
ності залежить від об'єкту управління. Оціню%
вання діяльності керівника ускладнює та обста%
вина, що управління є непродуктивним видом
праці, де кінцевим продуктом є рішення, а пред%
метом — інформація.

На думку вітчизняного науковця Володими%
ра Саламатова, універсальним інструментом
для оцінювання результатів управлінської
діяльності, виявлення слабких місць у роботі
керівників та розробки підходів з її удоскона%
лення є загальна схема оцінювання (ЗСО).
Структура цієї схеми включає два блоки, що
підлягають оцінюванню шляхом порівняння:
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блок можливостей управління (критерії лідер%
ство, управління людськими ресурсами, політи%
ка і стратегія, партнерство і ресурси, процеси)
і блок результатів управління (критерії: резуль%
тати, що стосуються персоналу, результати, що
стосуються споживачів, результати, що стосу%
ються суспільства, основні ділові результати
організації), а кожний з критеріїв має власні
субкритерії [4, c. 19]

Узагальнення думки автора щодо кри%
теріїв та субкритеріїв оцінювання подано у
(табл. 1).

Автор відмітив дві форми оцінювання
управління за допомогою ЗСО, де перша пе%
редбачає проведення структурованих персо%
нальних інтерв'ю та обговорення в функціо%
нальних підрозділах організації за зазначени%
ми у таблиці 1 критеріями і субкритеріями,
аналіз результатів обговорення і спільну роз%
робку стратегії та плану дій; друга — грун%
тується на проведенні індивідуалізованого і/
або групового анкетування в організації з на%
ступним аналізом результатів і розробкою
стратегії та плану дій з удосконалення управ%
ління [4, c. 20].

Професор В. Саламатов розглядав інстру%
мент оцінювання результатів управлінської
діяльності загалом, а ми зосередили увагу на
оцінювання таких якостей керівника, як ком%
петентність та дисципліна, які у поєднанні здат%

ні забезпечити високі результати цієї діяльнос%
ті.

Професійна компетенція сприяє успішній
діяльності на основі практичного досвіду, умінь
та знань при вирішенні поставлених професій%
них завдань.

Дисципліна розглядається як певний по%
рядок поведінки об'єкту оцінювання, що
відповідає нормам права і моралі існуючих у
суспільстві, або вимогам організації. Повед%
інка є реакцією об'єкта на різні подразники,
зовнішні (оточуюче середовище) та внутрішні
(фізіологічний стан організму). Впорядкова%
ний характер поведінки, що забезпечує ко%
лективну діяльність і функціонування соц%
іальних організацій, можливий за наявності
дисципліні.

Російська дослідниця Т. Базарова також
звертає увага на такі якості керівника, як про%
фесійна компетентність та дисципліна, щоправ%
да останню вона розглядає значно ширше як
соціокультурну компетенцію. Співвідношення
цих двох якостей визначають зміст професій%
ної соціалізації керівника, провідними факто%
рами якої є оволодіння рядом управлінських
ролей і рефлексивне уявлення про професійну
кар'єру. Залежно від ступеня співвідношення
професійної компетентності та дисципліни,
авторка виділила п'ять етапів професійної соці%
алізації менеджерів: виконавець, фасилітатор,

Таблиця 1. Критерії та субкритерії у оцінюванні результатів і можливостей управління

Критерії Субкритерії
Критерій 1. 
Лідерство 

бачення, місія, цінності, стратегічні завдання, подолання внутрішньо-організаційних бар’єрів; 
залучення керівників, залучення зацікавлених сторін, мотивування і підтримка персоналу; 
залучення споживачів управлінських послуг, громадян та партнерів 

Критерій 2.  
Політика  
і стратегія 

розвиток, обгрунтування чітких критеріїв у визначенні, перегляді політики і стратегії; 
базування політики і стратегії на інформації про потреби (наявні, майбутні) зацікавлених 
сторін; побудова організації з урахуванням навчання і послідовного вдосконалення 

Критерій 3. 
Управління людським  
ресурсом 

планування, управління, удосконалення кадрової політики відповідно до політики, стратегії, 
структури і процесів організації; управління набором (добором) персоналу, розвитком кар'єри, 
навичок, нових компетенцій, залучення службовців до удосконалення процесів своєї 
діяльності 

Критерій 4. Зовнішнє 
партнерство організації 
та внутрішні ресурси 

управління зовнішньою співпрацею; порівняння діяльності організації з діяльністю кращих 
подібних організацій; управління фінансами; управління інформаційними ресурсами та 
інформаційною технологією; управління іншими ресурсами 

Критерій 5. Управління 
процесами  
і змінами 

для ефективного планування створення і розвиток аналітичної бази; систематична розробка та 
управління процесами; ефективний розподіл ресурсів; ефективне проектне управління; 
планування і управління змінами; підготовка та реалізація реформ, підвищення відвертості та 
розуміння (споживача/громадянина, залучення їх до управління), підтримка громадян і 
споживачів послуг 

Критерій 6. Результати, 
що орієнтовані на 
споживача 

результати сприйняття організації/реакція на думки громадян і споживачів; результати дій з 
поліпшення доступності послуг населенню, результати дій на підтримку громадян і 
споживачів 

Критерій 7. Результати, 
що стосуються 
персоналу організації 

результати щодо сприйняття персоналом керівництва та напрямів управління; результати 
щодо задоволеності персоналу умовами праці; результати з розвитку компетентності; 
залучення до діяльності організації, вимірювання, що показують рівні мотивації/моралі 

Критерій 8. 
Вплив на суспільство 

результати з покращення сприйняття суспільством соціальних результатів діяльності 
організації; результати з запобігання шкоді і розчаруванню; результати щодо збереження і 
стійкого забезпечення ресурсами; результати за іншими показниками соціальної 
відповідальності 

Критерій 9.  
Ключові  
результати діяльності/ 
виконання 

фінансові та не фінансові наслідки здійснення політики і стратегії організації, організаційної 
структури, відповідності запланованих завдань; вимірювання результатів діяльності; 
бенчмаркінг щодо інших державних або приватних організацій 
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спеціаліст, професіонал і транспрофесіонал.
Від рівня професійної соціалізації (набуття за%
гальних умінь рефлексивного управління влас%
ною соціально%значимою діяльністю, здатність
до цілепокладання, уміння знаходити адекватні
засоби досягнення поставлених цілей, навики
критичної оцінки досягнутого, вміння спів%
відносити і координувати власні дії з діями ото%
чуючих тощо), на думку Т. Базарової, залежить
результат діяльності керівника його ефек%
тивність [2, c. 71].

Оцінювання професійної компетентності —
це цілеспрямований процес встановлення
відповідності якісних характеристик об'єкту
оцінювання (здібностей, мотивації і властиво%
стей) вимогам посади, яку він займає.

Нині прийнято розрізняти види компетент%
ності об'єкту оцінювання (управлінська, про%
фесійна, виробнича та ін.) залежно від сфери
застосування.

Професійна компетентність керівника має
відповідати ряду вимог, зокрема: знання та
вміння працювати з законодавчими та норма%
тивними документами, мати широкий профе%
сійний кругозір; здатність оперативно, само%
стійно і обгрунтовано приймати рішення, не%
сення відповідальності за них; своєчасне та
адекватне реагування на різні непередбачу%
вані ситуації; організація роботи персоналу,
стимулювання його творчої ініціативи, спря%
мованої на підвищення ефективності праці;
створення в колективі сприятливого мораль%
но%психологічного клімату; здатність працю%
вати в екстремальних умовах; виконання
робіт, що вимагають аналітичної оцінки в
процесі вироблення і прийняття нестандарт%
них рішень тощо.

Так, наприклад, Національним агентством
України з питань державної служби визначе%
но вимоги до рівня професійної компетент%
ності керівника апарату. Разом з перерахова%
ними вже вище до них увійшли: знання мови,
основних та суміжних дисциплін (економіки,
аналізу державної політики, соціально%еконо%
мічного прогнозування та планування тощо);
знання основ психології та сучасні методи уп%
равління персоналом; основи управління та
організації праці і діловодства тощо. До пере%
ліку умінь та навичок увійшли: налагодження
ефективної взаємодії персоналу; управління
у кризових ситуаціях; вміння ефективно роз%
міщувати та використовувати ресурси; чітке,
зрозуміле формулювання думки з використан%
ням різних форм і способів комунікації; сис%
тематизація і узагальнення інформації, веден%
ня переговорів, обгрунтовування позицій, зна%

ходження компромісних рішень; підвищення
рівня власної професійної компетентності
тощо [1].

Узагальнюючи розмаїття перерахованих
вимог до керівника, які формують його про%
фесійну компетенцію, при оцінюванні слід зо%
середити увагу на таких групах компетенцій,
як:

— функціональна — (професійні знання та
уміннями їх реалізувати);

— інтелектуальна — (аналітичне мислення
і синтезування знань, уміння і навички для ви%
конання обов'язків);

— ситуативна — (діяльність з урахуванням
особливостей конкретної ситуації);

— соціальна — (комунікативні та інтегра%
ційні здібності, уміння підтримувати стосунки
з іншими, впливати на них, сприймати і адек%
ватно реагувати на думку інших, формувати
стосовно них певне ставлення тощо).

Дисципліна є необхідною умовою для здійс%
нення ефективної діяльності, а також предме%
том оцінювання.

Зважаючи на величезну кількість визначень
видів дисципліни, дисципліну керівників оха%
рактеризуємо трьома, як: обов'язкову (вико%
навську), внутрішню (в рамках організації) та
самодисципліну.

Обов'язкова (виконавська) та внутрішня
дисципліна зумовлені організаційною та соці%
альною необхідністю, та свідомим дотриман%
ням юридично встановлених або традиційно
сформованих норм і правил поведінки. Тут ве%
лика відповідальність покладається на керівни%
ка, оскільки у формуванні та запровадженні
традицій, норм і правил поведінки в організації,
керівник, як правило, сам виступає і законодав%
цем, і виконавцем. Необгрунтованість норм і
правил чи ігнорування їх керівником створю%
ють підстави для порушення дисципліни підлег%
лими.

У оцінювання дисципліни керівника важли%
ве значення має його самодисципліна —
внутрішнє самопереконання, що формується
шляхом висування до себе особисто високих
моральний вимоги.

У загальному значенні самодисципліна є
основою дисципліна в організації, показником
рівня її розвитку та морального здоров'я ко%
лективу.

Важливим аспектом оцінювання компетен%
тності та дисципліни керівника є вибір та об%
грунтування відповідних методів. Методичні
підходи до оцінки окремих аспектів управлінсь%
кого персоналу розглянуто багатьма вченими.
Так, якщо оцінювання компетенцій є більш тра%
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диційним для управлінської науки, то оціню%
вання дисципліни переважно лежить у площині
дослідження психології.

Узагальнюючи запропоновані А. Кот харак%
теристики управлінців та методи їх оцінюван%
ня [3, c. 194], можемо умовно виділити дві гру%
пи характеристик керівників:

І група — професійно%компетентністні ха%
рактеристики, що включає: професійну підго%
товленість та рівень кваліфікації, ставлення до
праці, лояльність до організації, професійну
поведінку, соціалізацію, якість і результати
праці, складність та відповідальність праці.

ІІ група — психофізіологічні характеристи%
ки керівника: біопсихофізичні (працездатність,
стан здоров'я, ментальні здібності); психічні
(соціотип, темперамент, тип нервової системи);
моральні (чесність, принциповість, порядність,
терпимість, працелюбність, самокритичність);
соціально%психологічні (лідерство, мотивація,
незалежність в оцінках і судженнях, здатність
вирішувати питання, творчий підхід, здатність
працювати у команді, відповідальність, само%
стійність, дисциплінованість, комунікабель%
ність, цілеспрямованість, організованість, іні%
ціативність, рішучість).

Таблиця 2. Методи оцінювання керівників за групами характеристик

Групи характеристики 
керівника Методи оцінювання характеристики 

Професійно-
компетентністні 
характеристики 

Описові методи: метод «еталону», метод програмованого контролю, соціологічне 
опитування 
Комбіновані методи: метод заданих угруповань, метод підсумованих оцінок 
Рейтингові методи: метод попарного порівняння, метод альтернативного 
ранжирування, метод коефіцієнтної оцінки, система графічного профілю працівника  

Психофізіологічні 
характеристики 

Описові методи: матричний метод , метод експрес-інтерв’ю, анкетування 
(самооцінка) 
Комбіновані методи: тестування 

Таблиця 3. Типологія керівників за методикою Г. Шмишека,
К. Леонгарда та їх стисла характеристика

Тип Характеристика
1. (D7) 
Демонстра-
тивний тип 

підвищена демонстративність поведінки, жвавість, швидка контактність, рухливість; схильність до 
фантазерства, інтриг, брехливості, удавання, прикрашання своєї персони; авантюризм; прагнення лідерства, 
визнання, уваги, влади, похвали; самовпевненість, емоційна лабільність, необ'єктивність самооцінки, 
конфліктність, патологічність щодо витіснення з пам’яті того, що не до вподоби; здатність захопити інших 
неординарністю мислення і вчинків 

2. (V) 
Застрягливий 
тип 

основна риса - схильність до афектів (образливість, ревнощі, правдолюбство, підозрілість), інертність в прояві 
афектів, в мисленні, в моториці; помірна товариськість, занудливість, моральність, неговіркість; почуття уявної 
несправедливості до себе, недовірливість, вразливість, мстивість, конфліктність; самовпевненість, 
честолюбство  

3. (Р) 
Педантичний 
тип 

інертність психічних процесів, важкі на підйом, довго переживають травмуючі події; малоконфліктність; 
акуратність, нетерпимість до бруду, непорядку; повільність, вимогливість, посидючість, бюрократизм, 
пунктуальність, добросовісність, схильність до самоперевірки, сумнівів, бурчання, формалізму, легко 
поступається лідерством 

4. (N) 
Збудливий тип 

недостатня керованість, підвищена імпульсивність, грубість, нудність, похмурість, сварливість, хамство, 
конфліктність, інстинктивність, провокативність, дратівливість, низька контактність, неуживчивість; 
сповільненість вербальних і невербальних реакцій; незацікавленість у праці, навчанні; байдужість до 
майбутнього, живе сьогоденням; може бути небезпечним для інших, владним, вибирає для спілкування 
найслабших 

5. (G) 
Гіпертимі- 
чений тип 

активність, товариськість, балакучість, вираженість жестів, міміки, пантоміміки, гамірність, самостійність, брак 
почуття дистанції у стосунках, легковажність; ухиляння від теми розмови; притаманні гарні: настрій, 
самопочуття, життєвий тонус, вигляд; винахідливість, діловитість, висока самооцінка; ініціативність; спалахи 
гніву, роздратування за умови сильної протидії, невдачі; схильні до аморальних вчинків; низьке відчуття 
обов'язку; важко переносять строгу дисципліну, монотонну роботу, самотність 

6. (D9) 
Дистимічний 
тип 

серйозність, пригніченість настрою, повільність, слабкість волі; песимізм щодо майбутнього, занижена 
самооцінка, небагатослівність (мовчазність), низька контактність; індивідуалізм; замкнутість; сумлінність, 
цінують друзів і готові їм підкоритися; гостре почуття справедливості  

7. (Т) 
Тривожний тип 

низька контактність, мінорний настрій, сором'язливість боязливість, полохливість, невпевненість у собі; є 
почуття обов'язку, відповідальність, висока моральність та етичність; старанність, дружелюбність, 
самокритичність  

8. (Z) 
Циклотимний 
тип 

часта мінливість настрою залежно від зовнішніх подій, де радісні події викликають: жагу діяльності, 
балакучість, ідеї; сумні - пригніченість, сповільненість реакцій, мислення; зауваження викликають 
роздратованість, грубість, гнів, внутрішню зневіру, глибоку депресію, здатність до суїциду; настрій впливає на 
самооцінку 

9. (Е) 
Екзальтований 
тип 

яскраві відчуття - захоплення, щастя, радості, насолоди; легко приходять у захват або відчай; висока 
контактність, балакучість, влюбливість; суперечливість, пасивність або активність у конфліктах; прихильність 
до друзів, родичів, альтруїзм, співчутливість, щирість; панічність, миттєві зміни настрою, лабільність психіки 

10. (Е) 
Емотивний тип 

подібний до екзальтованого, але прояви менш бурхливі; емоційність, чутливість, тривожність, балакучість, 
глибина почуттів, боязкість; вразливість, слізливість, серйозне ставлення до життя; низька конфліктність, 
загострене почуття обов'язку, старанність; образи переживають у собі; люблять рослини та тварин; сильна 
риса – чуйність, гуманність, співпереживання 
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Для оцінювання цих характеристик виок%
ремлено такі групи методів, як: описові, комб%
іновані та рейтингові (табл. 2).

На доцільності використання методу анке%
тування (самооцінки) наголошує А.Кот, зокре%
ма при оцінювання ціннісних орієнтацій та соці%
ально%психологічних характеристик. Перева%
гою цього методу є отримання інформації про
стан досліджуваних характеристик не лише за
допомого самооцінки об'єкт оцінювання, але і
з урахуванням оцінки колег та підлеглих [3, c.
195].

Психофізіологічна характеристики кер%
івника в багатьох випадках може бути виз%
начальною у формуванні та розвитку його
професійно%компетентнісної характеристи%
ки.

Спрямованість самого оцінювання визначає
перевагу (або пріоритет) тих чи інших харак%
теристик чи якостей працівника (фізіологічних
або психологічних). При цьому з різноманіття
якостей необхідно виділити фундаментальні,
відносно стійкі, що характеризують потенціал
особистості керівника.

Найбільш яскрава риса особистості люди%
ни, яка часом домінує над іншими рисами ха%
рактеру, визначається як акцентуація характе%
ру, яка може як допомагати, так і заважати
спілкуванню, побудові позитивних міжособи%
стісних відносин, прийнятті рішень, досягнен%
ня успіху тощо.

Для визначення акцентуацій характеру ке%
рівників як визначальної риси у здійсненні його
управлінської діяльності доцільним є викорис%
тання діагностики акцентуацій характеру та
темпераменту особистості за тестом К. Леон%
гарда, Г. Шмішека, який дозволяє з'ясувати тип
керівника за його домінуючими рисами [7].

Стислу характеристику цих типів нами запро%
поновано у таблиці 3.

Для оцінювання поведінки керівника, а
особливо з урахування необхідності побудо%
ви конструктивного міжособового спілкуван%
ня, ділових стосунків тощо, доцільним і цілком
прийнятним є метод діагностики міжособових
відносин Т. Лірі. Дана методика (дослідження
актуального "Я"), що містить 128 суджень, доз%
воляє виявити базисні індивідуально%особові
властивості керівника. Так, наприклад, авто%
ром виділено наступні типи відносини: авто%
ритарний (л1); егоїстичний (л2); агресивний
(л3); підозрілий (л4); владний (л5); залежний
(л6); дружелюбний (л7); альтруїстичний (л8)
[6].

Самооцінка, рівень задоволення чи не задо%
волення власною діяльності, поведінкою тощо,
є базисом для самоусвідомлення власного "Я%
образу" та "Я%концепції". Проте самооцінка не
може бути єдиним джерелом інформації про
власну компетентність, поведінку, чи інші
якості, оскільки носить суб'єктивний характер.
Для отримання більш об'єктивної інформації,
необхідно враховувати оцінки колег та підлег%
лих. Т. Лірі дана методика пропонується як для
оцінки поведінки оточуючими ("з боку"), так і
для самооцінки.

Наступний метод, що також має психоло%
гічну природу, може підійти і для оцінювання
компетентності, і для оцінювання дисципліни,
оскільки побудований на "теорії особистісних
рис". Мова йде про тест Кеттелла. Відмінності
в поведінці, дисциплінованості людей, їх праг%
нення, визначенні цілей і їх досягненні (чи не
досягненні) пояснюються відмінностями у на%
явності та проявленні особистісних рис. Діяль%
ність керівника, як і будь якої людини, також

Таблиця 4. Структура оцінювання професійної діяльності керівника

Елементи 
оцінювання Визначення 

Об’єкт 
оцінювання  

- Посадова особа
- Керівник 

Предмет 
оцінювання 

- Результати (продукти) діяльності  
- Професійні якості 
- Професійна поведінка 
- Індивідуально-психологічні здібності 

Суб’єкт 
оцінювання 

- Експерт
- Комісія 
- Самооцінювання 

Підстави  
для оцінювання 

- Наявність проблеми щодо: показників 
діяльності, професійної компетенції, 
управлінської дисципліни тощо. 
- Запобігання проблемі 

Методи 
оцінювання 

- Аналіз
- Тестування 
- Оцінка 
- Інші 

Періодичність  
оцінювання 

- Щорічно
- Раз на два роки 
- Інша періодичність 
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залежить від його особистісних рис, і того на%
скільки він уміє спрямовувати їх у потрібному
напрямку.

Тестування за Р. Кеттелом допомагає ви%
значити такі фактори особистісних рис, як:
замкнутість%товариськість, інтелект, емоційна
нестабільність — емоційна стійкість, підпоряд%
кованість — домінантність, стриманість — ек%
спресивність, аморальність — моральність, бо%
язкість — сміливість, жорсткість — чутливість,
довірливість — підозрілість, практичність —
мрійливість, прямолінійність — дипломатич%
ність, спокій — тривожність, консерватизм —
радикалізм, залежність — самостійність, низь%
ку самодисципліну — високу самодисципліну,
розслабленість — напруженість, адекватна са%
мооцінка — неадекватна самооцінка; та вто%
ринні фактори: тривожність, екстраверсія —
інтроверсія, чутливість, конформність — неза%
лежність [5].

Факторний метод Кеттела полягає в мате%
матичному аналізі кореляцій даних у середині
певної групи. У факторних дослідженнях досі
застосовуються три джерела даних: L%дані, або
"фактори життя", (реєстрація реальної повед%
інки людини в повсякденному житті); Q%дані,
— дані самооцінки (судження людини про свою
поведінку, додаючи "ментальний інтер'єр" до
зовнішньої реєстрації, втіленої в L%даних); Т%
дані, дані тестів та експериментів (базуються на
третій можливості — створенні (на базі
інструкцій, спеціальної літератури) спеціаль%
них ситуацій, в яких поведінка, діяльність лю%
дини може бути оцінений об'єктивно).

Загалом, Тест Кеттела може допомогти не
лише у вивченні особистісних рис керівників, а
на їх базі краще зрозуміти природу вчинків,
рішень, поведінки, енергійності, дозволить оц%
інити та спрогнозувати певні види їх діяльності
та визначати ймовірність результату.

Використання окремих психологічних ме%
тодів у дослідженні, оцінюванні, чи вивченні
деяких аспектів управлінської діяльності роз%
ширить можливості для збору максимально
об'єктивної інформації про суб'єкт управлін%
ня та розробки рекомендацій щодо покращен%
ня його діяльності з урахуванням наявних у
нього особливих рис та якостей.

Узагальнюючи все вищевикладене, спробує%
мо визначити структуру для проведення оціню%
вання керівника та результатів його діяльності,
що базуються на професійній компетентності
та дисципліні (самодисципліні) (табл. 4).

Отже, структура оцінювання керівника
включає шість елементів: об'єкт оцінювання
(керівник, посадова особа); предмет оцінюван%

ня (результати управлінської діяльності та чин%
ники що на неї впливають: професійні та осо%
бисті риси, якості керівника тощо); суб'єктом
оцінювання можуть бути як експерти, так і сам
об'єкт оцінювання, що здійснює самооцінку;
підстави для оцінювання (незадовільні показ%
ники діяльності, що є наслідком невідповідної
компетенції або не належного виконання ком%
петенцій, недисциплінованості тощо), методи
оцінювання різноманітні залежно від предме%
ту оцінювання (аналіз, оцінка, анкетуванні, те%
стування, порівняння, прогнозування тощо);
періодичність проведення оцінювання за необ%
хідністю чи бажанням об'єкт оцінювання.

Головними вимогами до проведення оціню%
вання керівника та його діяльності були і зали%
шаються нині такі критерії, як: об'єктивність
(повна система показників для характеристи%
ки об'єкту оцінювання, його діяльності, пове%
дінки); достовірність інформації (охоплення
достатнього періоду роботи і урахування ди%
наміки результатів діяльності протягом цього
періоду); оперативність (своєчасність, швид%
кість оцінювання, регулярність його проведен%
ня); гласність (ознайомлення об'єкт оцінюван%
ня з механізмом проведення оцінювання; опри%
люднення результатів); демократизм (залучен%
ня до оцінювання колег, підлеглих); єдність ви%
мог оцінювання для усіх працівників одно%
рідної посади; простота, зрозумілість процеду%
ри оцінювання; результативність (оперативне
застосування діючих заходів за результатами
оцінювання) тощо.

ВИСНОВКИ
Оцінювання управлінської діяльності нині

зорієнтовано не лише на результат, але і на про%
цес його досягнення. Результати управлінської
діяльності оцінювати досить складно, оскіль%
ки відсутні кількісні визначення результатів та
є необхідність врахування різного роду чин%
ників, що впливають на результат. Управлінсь%
ка компетенція та дисципліна є одними з най%
головніших таких чинників, які потребують
вивчення та оцінки.

На управлінську компетенцію та дисциплі%
ну, їх формування великий вплив мають осо%
бисті якості та риси уроджені чи здобуті про%
тягом трудової діяльності. Такими якостями,
необхідним для успішного здійснення профе%
сійної управлінської діяльності, є: аналі%
тичність та динамічність мислення; почуття
обов'язку, організованість, комунікативність
(вміння вести переговори, гнучкість у спілку%
вання), доброзичливість, низька конфліктність,
позитивна установка на зміни, інновації, мо%
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ральність та етичність тощо. На формування
цих якостей та резервів професійної компе%
тенції керівника значний влив здійснює домі%
нуюча професійна спрямованість.

Оцінювання компетенції та дисципліни
керівника можливе за допомогою великого
спектру методів (інтерв'ю, анкетування, тес%
тування, порівняння, оцінка тощо) значну
частину, яких становлять психологічні мето%
ди, зорієнтовані на вивчення особистісних
рис керівників, акцентуацій їх характеру та
темпераменту діагностики міжособових
відносин тощо.

Дана стаття лише частково висвітлює питан%
ня з оцінювання компетентності керівника та
його дисципліни. Глибокого і комплексного
вивчення потребує сам механізм оцінювання
діяльності керівника; потребує розширення і
удосконалення методологічна база; практично
не вивченим є процес формування якостей ке%
рівника з урахуванням його особистісних рис
та факторів і умов, які вливають на його про%
фесійну дієздатність.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна ситуація післякризового становлен%

ня вітчизняної банківської системи вимагає від
банків України нового підходу до управління
своєю діяльністю, оскільки криза стала ін%
дикатором багатьох недоліків у банківському
менеджменті. Особливо це стосується саме ри%
зик%менеджменту як основи безпеки і надійності
банківського сектору. А тому доцільним є аналіз
існуючих проблем і недоліків української сис%
теми управління кредитним ризиком у бан%
ківській сфері як передумов її реформуван%
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі кредитних ризиків присвячені на%
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A NECESSITY OF MAKING ALTERATION IS TO THE MANAGEMENT PROCESSES
OF UKRAINIAN BANKS CREDIT RISKS

Розглянуто наявні методи та інструменти управління кредитними ризиками в банку, що виникають у результаті
реалізації кредитних відносин із корпоративними клієнтами. Наведено негативні фактории впливу на процес управ0
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боцці та ін. Проте, незважаючи на значну
кількість фундаментальних наукових робіт з цієї
тематики, проблема управління кредитним ризи%
ком з позиції сучасних світових тенденцій роз%
витку банківської системи у світі не знаходить до%
статнього відображення в наукових джерелах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Підвищення інтересу до оцінки кредитного

ризику пов'язано зі зростанням обсягів кредит%
них та інвестиційних операцій банків, знижен%
ням рентабельності в банківській сфері, що спо%
нукає банки приймати на себе високі кредитні
ризики. Усе це обумовлює актуальність науко%
во обгрунтованого управління кредитними ри%
зиками. Ефективний менеджмент кредитних
ризиків окремих банків сприятиме стабілізації
банківської системи країни в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Cеред сучасних проблем управління кредит%

ними ризиками слід виділити:
1. Процес оцінювання кредитного ризику до%

сить складно піддається формалізації. Кредит%
ний ризик унаслідок переважання індиві%
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дуальної складової погано описується поняттям
статистичної сукупності, тому в процесі оці%
нювання кредитного ризику перевагу слід відда%
вати не статистичним прийомам, а індивіду%
альній роботі з позичальником. Про це свідчить
і досвід зарубіжних банкірів, які для визначен%
ня кредитного ризику широко користуються
такими прийомами, як індивідуальні бесіди з
потенційним позичальником, відвідування
підприємства, фундаментальний аналіз загаль%
ного стану галузі, в якій працює позичальник.

2. Нечіткість системи оцінювання кредитос%
проможності позичальника і занижені вимоги до
нього. Серед методів оцінки кредитних ризиків
слід виділити метод фінансових коефіцієнтів, як
основу кількісного аналізу ризику. Він полягає
у розрахунку відносних показників, які харак%
теризують підприємство з огляду на стан його
ліквідності, рентабельності і фінансової
стійкості, та порівнянні їх з нормативними зна%
ченнями, є результативним та широко практи%
кований банками. Однак, незаперечуючи пере%
ваг цього методу, обрана система фінансових
коефіцієнтів не є досконалою. Адже й досі як у
теорії, так і на практиці немає чіткого єдиного
підходу до визначення цілої низки показників.
Добір коефіцієнтів у кожному банку різниться
не лише за складом, але й за кількістю та норма%
тивним значенням. До того ж не завжди можна
зробити однозначний висновок про те, наскільки
кредитоспроможним є позичальник, коли зна%
чення одних його коефіцієнтів відповідають нор%
мативним, а значення інших — ні.

Деякі фахівці основний акцент при оцінці
фінансового стану позичальника роблять на ме%
тодиці аналізу грошових потоків, яка побудова%
на на зіставленні припливу і відтоку грошових
коштів за період, шляхом співвідношення загаль%
ного грошового потоку і боргових зобов'язань.
Для цього пропонуються методи прогнозуван%
ня руху грошових коштів з урахуванням особ%
ливості діяльності позичальника і рекомендуєть%
ся банкам ввести до складу документів, необхі%
дних для отримання позики, звіт про рух гро%
шових коштів позичальника [1].

3. Оцінка позичальників із застосуванням ме%
тодології НБУ та розроблених на її основі ме%
тодик комерційних банків призводить до реаль%
ного завищення оцінки позичальника внаслідок
застосування якісних характеристик; занижен%
ня оцінки позичальника внаслідок неадекват%
ності моделі оцінки до умов діяльності або виду
діяльності позичальника; отримання неповної (а
часом і недостовірної) оцінки фактичного ризи%
ку, який притаманний діяльності позичальника.

4. Відсутність кількісних нормативів для по%
рівняння, оскільки реально існує розкид зна%
чень, обумовлений галузевою приналежністю, а
приведені в економічній літературі бажані зна%

чення фінансових коефіцієнтів не враховують
галузевих особливостей і специфіки діяльності
підприємств. А це означає, що результати тако%
го аналізу на сучасному етапі можуть дати кре%
диторові лише оцінку загальної тенденції роз%
витку потенційного позичальника, засновану на
динаміці ряду фінансових показників. У зв'язку
з відсутністю єдиної нормативної бази реальна
оцінка фінансового стану підприємства немож%
лива, тому що немає порівнянних показників: се%
редньогалузевих, мінімально допустимих і най%
кращих для конкретної галузі.

 Створення міжбанківської інформаційної
бази, до якої за результатами аналітичної ро%
боти банківських службовців із підприємствами
різних галузей економіки заносилися б дані про
оптимальні критеріальні значення показників
фінансового стану позичальників, що належать
до відповідних галузей, дало б можливість більш
точно прорахувати вагові значення [1].

5. Проблеми корпоративного управління ук%
раїнських банків: на даний момент ще існує не%
розуміння топ%менеджерами комерційних
банків цілей та функцій ризик%менеджменту, що
призводить до таких несумісних з позиції кор%
поративного управління речей, як здійснення
управління кредитними ризиками службою
внутрішнього аудиту, або навпаки, виконання
контрольних функцій підрозділом ризик%менед%
жменту. Методичні рекомендації щодо органі%
зації та функціонування систем ризик%менедж%
менту в банках України дають чітке розмежу%
вання функцій підрозділів банку в процесі уп%
равління ризиками. Дотримання рекомендацій
даного документа дозволяє банкам вирішити
проблему розподілу повноважень щодо управ%
ління кредитними ризиками та впровадити сис%
тему ризик%менеджменту, що відповідає міжна%
родним стандартам.

Крім того, однією з найважливіших проблем
організації ризик%менеджменту у сфері креди%
тування є відсутність кваліфікованих кадрів. Ос%
таннім часом керівництво банків стало приділя%
ти більше уваги навчанню та розвитку співробі%
тників. Саме кваліфікований персонал зможе
побудувати ефективну систему ризик%менедж%
менту та вивести її на новий якісний рівень. Знач%
ною проблемою є те, що технічний прогрес та
економічна ситуація змінюється значно швид%
шими темпами, аніж може запровадити система
вищої освіти. А тому навіть висококваліфіковані
спеціалісти повинні постійно працювати над
підвищенням свого професійного рівня та по%
глибленням знань у професійній сфері. Вирішен%
ня даної проблеми відбуватиметься поступово.
Накопичення позитивного досвіду управління
кредитним ризиком саме в українських умовах
сформує базу для навчання молодих фахівців.
Крім того, для якісної підготовки фахівців у ви%
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щих навчальних закладах необхідно забезпечи%
ти ефективний обмін інформацією між науко%
вцями та практиками.

Разом з цим ще однією проблемою корпора%
тивного управління є низький рівень залучення
спостережних рад банків до управління ризика%
ми. У небагатьох банках нормативні документи,
що регламентують управління ризиками, затвер%
джуються на рівні спостережних рад. Спосте%
режні ради найчастіше залучаються до роботи
над стратегічним ризиком. Основними причина%
ми низького залучення спостережних рад до
процесу управління ризиками — невелика
кількість членів спостережних рад та відсутність
у них досвіду роботи в банках. Крім того, лише
декілька банків вважають пріоритетом створен%
ня комітету з ризиків при спостережній раді.
Члени спостережних рад більшості банків недо%
статньо розуміють сутність ризик%менеджмен%
ту та переваг його активного впровадження.

Більшість банків мають такі традиційні ко%
мітети, як Кредитний комітет та Комітет з уп%
равління активами та пасивами. Спеціалізований
комітет з управління ризиків мають лише 4 % з
банків [2].

6. Відсутність повної, уніфікованої і чітко
визначеної внутрішньої нормативної докумен%
тації, що регламентує ризик%менеджмент у бан%
ках. Необхідно зазначити, що у банків наявні
нормативні документи, що регулюють ризики,
але затверджуються переважно Правлінням або
іншими органами. Більшість банків (від 85 % до
92 %) мають внутрішні нормативні документи з
основних видів кредитних ризиків. Процес уп%
равління нефінансовими ризиками, крім опера%
ційного, має значно нижчий рівень урегульова%
ності — від 31 % до 45 % [2].

З огляду на міжнародний та вітчизняний
досвід організації кредитних відносин, доціль%
ним є запропонувати єдину систему оцінюван%
ня та управління кредитним ризиком на основі
вироблення процедур кредитування, підготов%
ки необхідних документів для внутрішнього і
зовнішнього аудиту.

7. Стандартизація вимог до кредитної істо%
рії позичальника банку, формалізація її оцінки
та прийняття рішення. Одним з методів розв'я%
зання проблеми прийняття оптимальних рішень
при оцінюванні кредитоспрможності підприєм%
ства%позичальника є створення спеціальних
інформаційних систем. Такі інформаційні сис%
теми повинні включати в себе вхідну статистич%
ну інформацію, методику її обробки та оціню%
вання, а також програмний комплекс для
підтримки прийняття рішень щодо доцільності
здійснення певних економічних кроків. При по%
будові даної системи доцільним є виділення пев%
них груп або класів підприємств відповідно до
ступеня їх кредитоспроможності. Такі групи

формуються на основі оцінки найважливіших
показників кредитоспроможності підприємства.

8. Неспроможність класичних вітчизняних
методів управління кредитним ризиком діяти за
умов кризи. Одним із нових методів є система
рейтингів для позичальників, заснована на оцін%
ки ймовірності погіршення фінансового стану
позичальника за допомогою визначення основ%
них ризик%чинників. А також оптимізація вже
сформованого кредитного портфеля, яку мож%
на проводити лише шляхом зміни його структу%
ри. У цьому полягає відмінність від управління
портфелем при видачі кредитів, коли за рахунок
налаштування скорингових моделей і правил ви%
дачі кредитів створюють кредитний портфель із
заданими характеристиками. Змінити структу%
ру кредитного портфеля можна, застосувавши
коректувальні дії на окремих боржників. Для уп%
равління кредитним портфелем фізичних осіб
українськими вченими був розроблений оптим%
ізаційний підхід. Якість кредитного портфеля
банку визначається не лише поточними плате%
жами. Велике значення має структура портфе%
ля з точки зору перспектив погашення і наслідків
непогашення.

Для автоматизованого керування кредитним
портфелем банку пропонується впровадити про%
грамний продукт під назвою "Collect Advantage",
розроблений для умов національної економіки
фірмою "МДЦ%консалтинг". Програма "Collect
Advantage" орієнтована на роботу з портфеля%
ми простроченої заборгованості, включаючи їх
оцінку. Вказаний програмний продукт розв'язує
весь комплекс завдань з підготовки даних для
аналізу, виявлення поведінкових характеристик
позичальників, прогнозування грошових по%
токів з погашення кредитів і оптимізація дій на
боржників. Також ця програма надає інтерфейс
для аналізу, прогнозування, сегментації порт%
фелів й оптимізації сумарної цінності портфе%
ля [3].

Впровадження цієї програми дасть мож%
ливість більш ефективно керувати кре дитним
портфелем банку, оптимізувати роботу банку з
проблемними позичальниками, що в свою чергу
зменшить ризиковість кредитних операцій і
збільшить прибутки банку від кредитних опе%
рацій. Також автоматизація управління кредит%
ним портфелем банку дасть можливість зменши%
ти витрати робочого часу [4].

9. Недостатність забезпечення або немож%
ливість його реалізації для покриття збитків. У
практиці роботи українських комерційних
банків найпоширенішими формами забезпечен%
ня зобов'язань позичальника перед банком є
застава майна, гарантія (поручительство) тре%
тьої особи, стягнення пені і штрафів, переуступ%
ка на користь банку вимог і рахунків позичаль%
ника третій особі, страхування відповідальності
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позичальника перед банком за неповернення
кредитів і ризику непогашення кредитів. Але
криза показала, що такі форми є менш ліквідни%
ми, а тому слід звернути увагу на зарубіжний
досвід таких форм, як переуступка контрактів,
дебіторської заборгованості; застава дорожніх
документів, цінних паперів, дорогоцінних ме%
талів, страхування надання позичальнику кре%
диту за умови накопичення та зберігання ос%
таннім протягом встановленого терміну визна%
ченої суми коштів на вкладі, при видачі позичок
індивідуальним позичальникам за заставу прий%
маються поліси страхування життя, свідоцтва
про ощадні внески, вимоги на виплату заробіт%
ної плати; при кредитуванні підприємств добув%
них галузей — корисні копалини або контракти
на постачання сировинних ресурсів.

10. За умов нестабільності ситуації та недо%
віри інвесторів виникає проблема оцінки лімітів
міжбанківського кредитування. Встановлення
лімітів на міжбанківські кредити має такі етапи:

— аналіз финансового стану банку%контра%
генту, рішення про видачу кредита;

— розрахунок ліміту на бланковий кредит;
— розрахунок впливу видачі кредиту на фи%

нансовий стан банку%кредитодавця: формуван%
ня резервів та визначення непередбачуваних
втрат.

Система прийняття рішения про видачу кре%
диту розроблена достатньо добре. Гірша спра%
ва з двома останніми етапами. Існує достатньо
широкий спектр методів розрахунку лімітів на
бланкові кредити. Ліміт можна розрахувати як
долю від капіталу, долю від усіх активів, долю
від поточних активів, долю від поточної позиції
ліквідності.

Розглянемо встановлення ліміту на забезпе%
чений кредит. Тоді ліміт дорівнює певній долі від
вартості забезпечення. У разі неповернення кре%
диту банк%кредитор вимагатиме компенсацію
свого кредиту за рахунок продажу застави. Але
бланковий кредит на відміну від забезпеченого
не закріплюється договором на майнові права
застави.

Якщо ліміт встановлений від загальних ак%
тивів, то агальні активи можна умовно розгля%
дати як деякий вид забезпечення. Усі активи по%
винні забезпечити повернення кредиту за раху%
нок їх продажу. Це є можливим тільки при ого%
лошенні заємодавця банкрутом. Таким чином,
механізм банкрутства є механізмом повернення
кредиту. Він гарантується діючим законодав%
ством. Якщо ліміт встановлюється як доля від
капіталу, то, очевидно, що банк розраховує на
повернення кредиту за рахунок цієї частини ка%
піталу. До капіталу доходить черга знову%таки
при банкрутстві заємодавця. Проте в цьому ви%
падку банк може розраховувати на повернення
кредиту від продажу усіх активів, а не частини

активів, яка залишилась після задоволення усіх
вимог кредиторів — капіталу. У цьому полягає
нелогічність цього методу.

Якщо ліміт встановлено від поточних активів,
то яким чином банк%заставодавець передбачає
повернення кредиту? Існує один законодавчо
закріплений механізм повернення кредиту — бе%
закцептне списання боргу з коррахунку. Таким
чином, кошти на коррахунку також можуть роз%
глядатись як забезпечення. Процедура безак%
цептного списання коштів з коррахунку є про%
стішим, швидшим, а значить більш ефективним.
Так, статистичні дані свідчать, що процедура
банкрутства триває близько 3—4 років, повер%
нення боргів банкрутами складає 5%. Таким чи%
ном, ефективним механізмом повернення креди%
ту можна вважати безакцептне списання боргу
з коррахунку. Так само обгрунтування отримує
ліміт, що встановлюється від суми коштів на кор%
рахунку.

Пропонується розглядати ліміт кредитуван%
ня як опціон "пут" на залишки коштів на корра%
хунку. В межах єдиного опціонного підходу роз%
раховується такий важливий показник кредит%
ного ризику як вірогідність неповернення кре%
диту. Вірогідність неповернення кредиту вико%
ристовується для розрахунку очікуваних (кре%
дитних резервів) й непередбачуваних втрат, що
надає банку%кредитору можливість ефективно
управляти своїми кредитними ризиками [5].

Для зниження кредитних ризиків також
можливе застосування розрахунку рейтингів
банків%контрагентів на основі їх ліквідності, що
принципово новим методом, вільним від суб'єк%
тивних оцінок експертів [6; 7].

11. Використання послуг кредитних бюро. На
сьогодні самі кредитні установи збирають дані
щодо своїх позичальників%підприємств, але збір
даних щодо позичальників%фізичних осіб,
суб'єктів малого бізнесу без бюро кредитних
історій дуже проблематичний. Без централізо%
ваної бази даних процес кредитування фізичних
осіб буде залишатися досить трудомістким, ви%
магаючи значних втрат часу, і дорогим. Більшість
кредитних установ України не мають взагалі
досвіду використання послуг кредитних бюро.
Для успішного розвитку фінансово%кредитної
системи держави дуже корисно використовува%
ти набутий досвід розвинених держав щодо
шляхів і інструментів оцінки кредитних ризиків,
суттєвим елементом яких є інформація кредит%
них бюро.

Головною характеристикою системи управ%
ління кредитними ризиками є налагодження і ав%
томатизація процесів роботи з інформацією, яка
збирається кредитором з внутрішніх і зовнішніх
джерел. На кожному етапі роботи з клієнтом
дуже важливим є використання кредитних звітів
бюро, які в поєднанні з кредитним скорингом
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значно покращують оцінку ризиків, що дає на%
ступні можливості:

— Мінімізувати витрати, що пов'язані з руч%
ною оцінкою кредитного ризику.

— Мінімізувати суб'єктивний вплив окремих
ризик%менеджерів.

— Мінімізувати шахрайство, що пов'язане з
процедурами оцінки кредитного ризику.

— Утримувати низький рівень збитків при
кредитуванні одночасно з підвищенням рівня
прийняття позитивних рішень на видачу креди%
ту.

— Можливість підрахування ймовірності не%
платежу на основі статистичної інформації про
фактичні неплатежі.

— Зменшення витрат кредитно%фінансової
установи завдяки відбору найбільш надійних
клієнтів.

— Прискорення процесу надання кредитів.
— Зменшення кількості недобросовісних по%

зичальників.
— Здійснення сегментації клієнтів для обран%

ня найкращого цінового рішення.
— Проведення моніторингу поточного ста%

ну клієнту [8; 9].
12. Ще одним з заходів управління кредит%

ним ризиком комерційних банків на макроеко%
номічному рівні з метою стабілізації економіч%
ної ситуації в України можна запропонувати
створити Резервну систему України при НБУ.
Основною метою її функціонування буде запо%
бігання виникнення криз у банківської системи.
Резервна система має фінансуватися за рахунок
доходів держави від приватизації і складати 2%
від ВВП. Такий державний фонд дасть мож%
ливість запобігти банкрутству банків, а також
сприятиме росту довіри населення України до
банківської системи в цілому [10].

Перспективи розвитку ризик%менеджменту
в банках України — це пошук оптимальної
організаційної структури, яка б органічно вклю%
чала в себе управління кредитним ризиком на
всіх етапах ведення кредитної діяльності. Отже,
в результаті проведеного дослідження виявле%
но ряд проблем, які перш за все зацікавлені вир%
ішити власники та керівники банків. Ефективне
управління кредитним ризиком дозволить підви%
щити прибутковість банку та його інвестиційну
привабливість. Крім того, Національний банк
України проявляє зацікавленість до побудови
ефективних систем ризик%менеджменту в бан%
ках, що дасть можливість підвищити надійність,
стабільність банківської системи та зменшити
вразливість її від зовнішніх факторів.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене вище, слід зазна%

чити, що для вирішення проблеми управління
кредитним ризиком необхідні теоретичні роз%

робки у цій галузі та практичні навички праців%
ників банку з аналізу та мінімізації можливих
втрат, пов'язаних із кредитною діяльністю. Дане
дослідження показує, що в Україні необхідно
продовжувати роботу з мінімізації кредитного
ризику як на рівні банків, так і на законодавчо%
му рівні. Найбільшу увагу слід приділити аналі%
зу якості і структури короткострокового кре%
дитного портфелю банку, оскільки саме корот%
кострокові кредити є найбільш поширеними. З
огляду на міжнародний та вітчизняний досвід
організації кредитних відносин, доцільним є зап%
ропонувати єдину систему оцінювання та управ%
ління кредитним ризиком на основі вироблення
процедур кредитування, підготовки необхідних
документів для внутрішнього і зовнішнього
аудиту.

Перелічені проблеми і шляхи їх подолання є
однією з актуальних проблем сьогодення і ма%
ють розглядатись як на рівні окремого банку, так
і на рівні державного управління в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Після отримання Україною статусу країни

з ринковою економікою на підприємства покла%
денні завдання щодо розробки стратегічних
планів та самостійне визначення підприємством
напрямів його розвитку. Тому актуальним у
даному питанні є вирішення проблем управлі%
ння власним капіталом, що є основним джере%
лом, який сприяє ефективній діяльності тобто
забезпечує фінансову незалежність підприєм%
ства від зовнішніх джерел фінансування та за%
безпечує фінансову стійкість, і впливає на рі%
вень конкурентоспроможності підприємства.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми та особливості системи управ%
ління власним капіталом підприємства розгля%
далися багатьма вченими. Питання щодо управ%
ління власним капіталом найшли відображення
у працях вітчизняних та зарубіжних вчених:
Р. Антоні, Л. Бернстайна, І.О. Бланка, Є.Ф. Бріг%
хема, Д. Гарнера, А. Гропеллі, Г.Г. Кірейцева,
М.О. Кизима, Р. Коха, М.Н. Крейніної, Т.О. Кузнє%
цова, Е. Нікбахта, А.М. Поддєрьогіна, Р.С. Сай%
фуліна, Дж. І. Фіннерті, Н.Р. Холта та ін.
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FEATURES EQUITY MANAGEMENT ENTERPRISES AND WAYS TO IMPROVE IT

У статті розглянуто особливості системи управління власним капіталом на підприємствах. Досліджено систему
управління власним капіталом. Показано основні складові щодо управління власним капіталом. Виділено як пози0
тивні, так і негативні риси використання лише власного капіталу на підприємствах. Запропоновано шляхи щодо вдос0
коналення системи управління власним капіталом.

The article describes the features of the system of management of own capital in enterprises. A system of management
of their own capital. The basic components of our capital management. Highlighted both positive and negative features
of using only equity in the workplace. The ways to improve the management of their own capital.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження особли%

востей системи управління власним капіталом
підприємства та шляхів її вдосконалення, адже
від системи управління залежить ефективна
діяльність підприємства, що створюється з ме%
тою отримання ним прибутку.

Механізм управління власним капіталом
передбачає такі основні завдання, як: чітка по%
становка цілей і завдань управління власним
капіталом і контроль за їх дотриманням; роз%
роблення напрямів оптимізації і шляхів вдос%
коналення процесу управління капіталом; роз%
робка загальної стратегії щодо управління
власним капіталом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективна діяльність суб'єктів господарю%

вання в України потребує управління фінансо%
вими ресурсами, зокрема власним капіталом
підприємства, яке повинно забезпечити осно%
ви для стабільного розвитку підприємства та
його постійного зростання на ринку. В основі
системи управління головним поняттям, що
характеризує власний капітал є поняття "вар%
тості капіталу". А тому кожне рішення яке по%
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в'язане з управлінням власного капіталу повин%
не прийматися з точки зору впливу його на
вартість підприємства в цілому. Як показує
практика вітчизняних підприємств, інвестори
надають перевагу тим підприємствам, де фун%
кціонує ефективне управління власним капіта%
лом, що забезпечить захист інтересів та пока%
же ефект від використання вкладених ними
коштів.

У теоретичних розробках управління трак%
тується по%різному залежно від проблем, що
розкриваються авторами. Управління розгля%
дається як процес, в якому суб'єкт управління,
спираючись на інформацію, здійснює певні дії
на стан структурних елементів системи з метою
переведення об'єкта управління до іншого ста%
ну або як дії, спрямовані на врівноваження ке%
рованої системи із зовнішнім середовищем, на
пристосування системи до змін зовнішніх умов.

Основними складовими управління висту%
пають [1, c. 104]:

1) постановка задач управління: формулю%
вання цілей управління, визначення функцій
об'єкта управління, вибір керуючих впливів
(нормативні акти, програми, плани, накази,
розпорядження, інструкції, вказівки керівниц%
тва, моральні та матеріальні стимули), визна%
чення показників якості управління, облік
впливів зовнішнього середовища;

2) розробка принципів управління: визна%
чення функціональної та алгоритмічної струк%
тур керуючого об'єкта;

3) розробка методів і засобів аналізу про%
цесів в системах управління;

4) розробка методів синтезу структур і роз%
рахунку параметрів керуючих об'єктів.

Управління капіталом — це управління
структурою і вартістю джерел фінансування
(пасивів) з метою підвищення рентабельності
власного капіталу та здатності підприємства
платити дохід кредиторам і співвласникам під%
приємства [2, с. 58].

Принципи управління капіталом:
1) оптимальне розміщення капіталу підпри%

ємства на стадіях кругообороту;
2) планування обсягу та структури капіта%

лу;
3) наявність системи джерел формування

капіталу;
4) контроль за станом і використанням ка%

піталу підприємства [3].
Управління капіталом на підприємстві по%

винно грунтуватись на створенні інформацій%
ної системи обліку, контролю капіталу, а також
його аналізу відповідно до стратегії та опера%
тивних завдань підприємства.

Управління власним капіталом — це систе%
ма узгодження елементів, задач, принципів, які
займаються регулюванням процесу розробки
та реалізації управлінських рішень щодо руху
власного капіталу в заданих параметрах.

Управління щодо формування та викорис%
тання капіталу підприємства потребує постій%
ного відстеження змін у його розмірі та струк%
турі. Це здійснюється шляхом ретельного ве%
дення бухгалтерського обліку господарських
операцій, що пов'язані зі змінами у розмірі та
складі власного капіталу, і відображення відпо%
відних даних в основних формах фінансової
звітності підприємства звіту про фінансовий
стан, а також у звіті про власний капітал.

Метою управління капіталом є задоволен%
ня потреби у фінансових коштах за різними
напрямами діяльності підприємства та оптимі%
зація його структури з позицій забезпечення
умов ефективного використання для збільшен%
ня вартості підприємства [4, с. 274].

У широкому розумінні, система управління
капіталом — це сукупність взаємопов'язаних та
взаємодіючих елементів, до яких відносять
підходи щодо управління капіталом, базові по%
ложення системи управління капіталом, забез%
печення управління капіталом та складові сис%
теми управління капіталом.

На думку І.О. Бланка, система управління
капіталом підприємства складається із двох
функціональних підсистем: управління щодо
формування власного капіталу, та управління
щодо його використання. Під управлінням
формуванням капіталу слід розуміти сукуп%
ність процесів підготовки і здійснення керую%
чих впливів, які спрямовані на досягнення оп%
тимальної структури капіталу та обсягів опти%
мального співвідношення різних форм капіта%
лу при прийнятному рівні ризиків. А під управ%
лінням використання капіталу слід розуміти
сукупність процесів підготовки і здійснення
керуючих впливів, які спрямовані на макси%
мально ефективний розподіл за пріоритетни%
ми напрямами складових власного капіталу [5].

Для ефективного формування і використан%
ня власного капіталу підприємства, а також
формування ефективної системи управління до
підсистем також можна віднести:

1. Оцінка реальної ринкової вартості під%
приємства та дієвості його фінансово%госпо%
дарської діяльності.

Реальну вартість не завжди можна визначи%
ти кількісно, зокрема, при інших рівних умовах
вартість компанії, що є відомим трендом, є ви%
щою, а отже, вищою буде і вартість її майна.
Тому оцінка реальної ринкової вартості влас%
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ного капіталу підприємства є першим кроком
до ефективного управління ним.

2. Визначення оптимальної частки власно%
го капіталу у структурі капіталу підприємства.

Враховуючи функціональне призначення
власного капіталу, на мікрорівні можна виді%
лити його позитивні риси:

— простота залучення використання;
— вища дохідність та здатність генерувати

прибуток;
— підвищення конкурентостійкості підпри%

ємства [6].
Але можуть бути і негативні риси при вико%

ристанні підприємством лише власного капіта%
лу, а саме:

— обсяг власного капіталу обмежений, тому
підприємство може втратити можливість розши%
рення діяльності та збільшення рентабельності за
рахунок залучення позикових коштів за допомо%
гою ефекту фінансового левериджу;

— часто власний капітал, залучений із зов%
нішніх джерел, має вищу вартість порівняно із
позиковим капіталом [6].

Тому можна сказати, що одним із основних
питань при управлінні власним капіталом є ви%
значення його оптимальної структури.

І.О. Бланк зазначає, що оптимальна структу%
ра капіталу — це таке співвідношення викорис%
тання власних і залучених джерел, за якого за%
безпечується найбільш ефективна про%
порційність між коефіцієнтом фінансової рента%
бельності та коефіцієнтом фінансової стійкості,
тобто максимізується його ринкова вартість [7].

На думку В.О. Подольської та О.В. Яріш,
оптимізація структури капіталу передбачає
співвідношення між власним і позиковим капі%
талом, за якого забезпечується найбільша
ефективність пропорційність між дохідністю та
фінансовою стійкістю підприємства [8, с. 355].

Процес визначення оптимальної структури
повинен відбуватися безпосередньо перед по%
чатком етапу його формування, але аналіз його
оптимальності повинен проводитись періодич%
но, адже вибір раціонального співвідношення
власних та позикових коштів залежить від
внутрішніх та зовнішніх чинників.

3. Створення ефективної концепції збере%
ження власного капіталу. Зважаючи на дина%
міку зовнішнього середовища та підвищення
конкуренції на ринку, часто за основну мету
підприємства ставлять збільшення власного
капіталу, але це не так основною метою є його
збереження і примноження, що призведе до
фінансової стійкості підприємства на ринку.
Необхідність забезпечення власного капіталу
на визначеному рівні відображається у міжна%

родних стандартах бухгалтерського обліку у
вигляді концепції збереження власного капіта%
лу, що орієнтована на забезпечення безперер%
вності господарської діяльності підприємства.
Одним із показників збереження власного ка%
піталу є показник "чисті активи", який визна%
чається, як різниця між активами підприємства
та обсягом його зобов'язань [9].

Відповідно до концепції збереження власно%
го капіталу таке управління доцільне у разі, коли
підприємство знаходиться у кризовому стані.

Безперервне удосконалення системи управ%
ління капіталом — політика, яка спонукає, зо%
бов'язує працівників, пов'язаних з управлінням
капіталу і наділяє їм повноваженнями до по%
шуку способів покращення показників ефек%
тивності функціонування такої системи на без%
перервній основі.

Тому для покращення системи управління
потрібно здійснювати моніторинг системи
управління власним капіталом.

Моніторинг системи управління власним
капіталом — процес систематичного або без%
перервного збору інформації про параметри
управління власним капіталом, яка може бути
використана для поліпшення процесу прийнят%
тя рішення, а також як інструмент зворотного
зв'язку з метою ефективного управління влас%
ним капіталом.

Він виконує наступні функції:
— виявляє стан критичних або перебуваю%

чих у стані зміни явищ навколишнього середо%
вища, у відношенні яких буде вироблений курс
дій на майбутнє;

— забезпечує зворотний зв'язок, у відно%
шенні попередніх успіхів і невдач певної систе%
ми управління капіталом;

— встановлює відповідності обраним кри%
терію ефективності [10].

Завдяки запровадженню новітніх систем уп%
равління власним капіталом підприємства буде
забезпечуватись фінансова стійкість підприєм%
ства. Тому для покращення та ефективного уп%
равління потрібне впровадження програмних
продуктів, які дозволять отримувати точні дані
про темпи зростання власного капіталу в про%
цесі господарської діяльності підприємства, які
залежать від певних факторів (рентабельності
обороту, оборотності капіталу, мультиплікато%
ра капіталу, частки відрахувань чистого прибут%
ку на розвиток виробництва), а також швидко
обробляти великий обсяг інформації та викори%
стовувати складні алгоритми розрахунку.

Результатом щодо управління капіталом на
підприємстві повинна бути розроблена на ос%
нові власного досвіду та із врахуванням теоре%
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тичних узагальнень, які наведені в економічній
літературі, система показників стану і викори%
стання капіталу, наприклад:

— співвідношення власного, позиченого і
залученого капіталу;

— норматив власного оборотного капіталу;
— плече фінансового важеля (фінансовий

леверидж) тощо [3].
Таким чином, було визначено основні скла%

дові в системі управління власним капіталом та
шляхи її вдосконалення на сучасному етапі
розвитку економічних відносин.

ВИСНОВКИ
Отже, для кожного підприємства не можливе

ні подальше існування, ні його робота, якщо
підприємство не забезпечене власними фінансо%
вими ресурсами. Ефективність діяльності підприє%
мства значно залежить від розвитку та вдоскона%
лення системи управління власним капіталом. Дос%
лідження підходів щодо управління власним кап%
італом, які пропонують вітчизняні науковці, доз%
волило структурувати процес управління, що ста%
ло основою управління власним капіталом
підприємства. Необхідним атрибутом діяльності
підприємства завжди є капітал, від моменту ство%
рення підприємства до його ліквідації чи реорган%
ізації, тому важливим для підприємства є ефек%
тивність його управлінської системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній практиці роботи вітчизняних

організацій з ризиків неплатежів і відсутності га%
рантій дуже часто стали використовуватися пла%
тежі, що забезпечують одержання виручки за
відвантажений товар або виконані роботи.

Основною формою платежу найбільшою
мірою, що гарантує продавцеві отримання оп%
лати за товар, є акредитив. В Україні робота з ак%
редитивною формою оплати регулюється і підпо%
рядковується міжнародному законодавству "Ун%
іфікованим правилам і звичаєм по документарним
акредитивам".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питання розрахунків з викори%
станням акредитивів присвячені роботи таких на%
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LETTER OF CREDIT IN PRACTICE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Автором статті визначено, у яких випадках підприємству, що веде зовнішньоекономічну діяльність, варто вико0
ристовувати акредитив під час розрахунків із нерезидентом, якими документами оформляються такі взаємовідноси0
ни, за яких умов підприємство згідно з вимогами НБУ зобов'язане застосовувати акредитиви. Обгрунтовано, що
акредитив є позитивною альтернативою розрахункам по передоплаті та дає сторонам договору додаткові гарантії,
запропоновано кроки використання акредитивної форми у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Акредитив є найбільш гарантованою, ефективною і швидкою формою розрахунків як для продавця, так і для покуп0
ця, виступаючи одночасно засобом для фінансування виробництва. Це пояснюється тим, що акредитив як форма
безготівкових розрахунків гнучко дозволяє врахувати інтереси всіх сторін контракту, про що свідчать як можливість
його переказу, так і можливість отримання платником кредиту при відкритті акредитиву.

The author of the article identified in any cases, the enterprise that engages in foreign economic activities, use of
credit in settlements with non0resident, what documents are such relationships, under what conditions the enterprise in
accordance with the requirements of the NBU is obliged to apply for letters of credit. It is proved that the letter of credit
is a positive alternative to the calculations in advance and gives the parties additional guarantees proposed steps to use
letters of credit in the sphere of foreign economic activity of the enterprise. The letter of credit is the most secure, effective
and fast form of payment for both seller and buyer, acting simultaneously a means of financing production. This is because
the letter of credit as a form of non0cash payments allows flexibility to take into account the interests of all parties to the
contract, as evidenced by the ability to translate it, and the possibility of obtaining the loan payer under the credit.

Ключові слова: акредитив, документарний акредитив, імпорт, експорт, наказодавець, бе9
нефіціар.

Key words: letter of credit, documentary credit, import, export, account party, the beneficiary.

уковців, як Л.М. Кіндрацької, М.Б. Чижевської,
Ю.А. Кузьмінського, Л.О. Кадуріної, Ф.Ф. Бутин%
ця, І.В. Жиглей, В.Г. Линника, В.М. Пархомен%
ка, Я.Д. Крупки та інших. Однак, незважаючи на
численні наукові праці, присвячені даній темі, про%
блема використання акредитиву при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності ще достатньо не
досліджена.

Завдання статті полягає в обгрунтуванні тео%
ретичних положень сутності акредитиву, його по%
зитивних і негативних сторін при здійсненні зов%
нішньоекономічної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Акредитиви застосовують у міжнародній гос%
подарській і фінансовій практиці для того, щоб
мінімізувати ризики невиконання партнерами
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їхніх зобов'язань за договором. Коли між сторо%
нами немає повної довіри, вони воліють застосу%
вати послуги фінансового посередника (банку),
який гарантує постачальнику отримання грошей
за поставлені товари (роботи, послуги), а покуп%
цеві — що постачальник отримає гроші не рані%
ше, ніж поставить означені товари (роботи, по%
слуги) за договором та оформить усі обумовлені
товарні документи.

Документарний акредитив — це форма роз%
рахунків, за якої банк покупця здійснює платіж
постачальнику проти подання ним обумовлених
документів.

При імпортному контракті, у разі викорис%
тання акредитивної форми розрахунків банк
імпортера (український банк) перерахує оплату
іноземному постачальникові, якщо той подасть
документи, передбачені умовами акредитива, що
підтверджують відвантаження товару. Банк
імпортера може також уповноважити інший
банк, наприклад іноземний, здійснити платежі за
акредитивом.

У разі експорту український постачальник
має отримати інвалютну виручку від іноземного
покупця протягом 90 календарних днів із дати
митного оформлення вивезення (п. 1 постанови
Правління НБУ від 03.03.15 р. № 160) [1]. Звісно,
найбільш надійним способом у цьому випадку
було б отримати передоплату від покупця. Але
якщо це неможливо, тоді акредитивний спосіб
оплати поставленої продукції вбереже експор%
тера від порушення валютного законодавства:
банк%емітент покупця%нерезидента виставить ек%
спортерові через його уповноважений (авізую%
чий) банк акредитив і виплатить обумовлену суму
після того, як експортер подасть відвантажу%
вальні документи згідно з умовами ЗЕД%контрак%
ту.

Не можна сказати, що акредитивна форма
оплати за ЗЕД%контрактами є популярною в Ук%
раїні. Передусім це пояснюється вартістю цієї
банківської послуги. Проте з урахуванням ситу%
ації, що склалася зараз на валютному ринку, —
зокрема, той факт, що імпортні контракти на
умовах передоплати часто використовуються
імпортерами для виведення капіталу за кордон
— Правлінням НБУ прийнято постанову від
23.02.15 р. N 124, що набула чинності 24.02.15 р.
[2]. Цією постановою НБУ запровадив додаткові
адміністративні заходи впливу на імпортерів, які
працюють за передоплатою. Зокрема було перед%
бачено такі правила:

1. Передоплата імпортного постачання мож%
лива тільки з дозволу НБУ (обслуговуючий банк
імпортера направляє до НБУ відповідний пакет
документів та отримує підтвердження платежу) в
таких випадках (пп. 2, 3 п. 1 Постанови № 124)
[2]:

— якщо сума контракту становить від 50 000
до 500 000 дол. США;

— якщо суму контракту не визначено, але за%
гальна сума перерахувань іноземному постачаль%
нику, здійснених з 24.04.15 р., уключаючи подані
на оплату, становить від 50 000 до 500000 дол.
США;

— якщо загальна вартість імпортного товару,
що придбавається за контрактом, укладеним до
24.04.15 р., яка підлягає оплаті, але ще не оплаче%
на, становить від 50 000 до 500 000 дол. США;

— якщо загальна сума платежів за одним або
кількома контрактами з одним нерезидентом за
один календарний місяць становить від 50 000 до
500 000 дол. США.

2. Якщо дозвіл від НБУ для вищезазначених
випадків не отримано, то передоплата забороне%
на, проте імпортер може розрахуватися за допо%
могою документарного акредитива в разі дотри%
мання таких умов (пп. 3 п. 1 Постанови № 124)
[2]:

— акредитив підтверджено банком, рейтинг
якого за класифікацією однієї з провідних світо%
вих рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard
& Poor's, Moody's) відповідає вимогам до першок%
ласних банків (не нижче інвестиційного класу);

— інвалюта купується виключно для грошо%
вого забезпечення акредитива і для оплати послуг
банків%нерезидентів, які беруть участь в операці%
ях за акредитивом;

— виплата коштів за акредитивом здійс%
нюється після отримання документів і встановлен%
ня їх належного подання.

3. Передоплата має бути замінена на акреди%
тивну форму розрахунків, що відповідає вимогам
пп. 3 п. 1 Постанови № 124 [2], якщо сума переви%
щує 500 000 дол. США для всіх вищеперелічених
випадків. Виняток із цього правила зроблено лише
для товарів критичного імпорту таких, як медичні
вироби для проведення гемодіалізу і лікування
онкологічних хворих згідно з переліком, затвер%
дженим постановою КМУ від 16.02.15 р. № 63 [3],
нафта, вугілля, бензин, електроенергія та інші то%
вари, перелічені у ст. 5 Закону від 28.12.14 р. №73%
VIII [4] (п. 4 Постанови № 124) [2]. Уповноважені
банки здійснюють передоплату за такими імпор%
тними контрактами з урахуванням умов передо%
плати імпортованого постачальника (п. 1).

Таким чином, питання про використання ак%
редитивів стає актуальним для багатьох імпор%
терів.

У сфері ЗЕД при розрахунках за товари (ро%
боти, послуги) суб'єктам господарювання слід ке%
руватися "Уніфікованими правилами та звичаями
для документарних акредитивів", розробленими
Міжнародною торговою палатою. На сьогодні
існує дві чинні редакції цих правил:

— UCP 500 (редакція 1993 року) [5];
— UCP 600 (редакція 2007 року) [6].
Під час укладення і виконання ЗЕД%контрактів

суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечу%
вати дотримання вимог, передбачених цими Пра%
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вилами (п. 1 Указу Президента від 04.10.94 р. №
566/94) [7]. Причому, як випливає з п. 1.2 Поло%
ження про порядок здійснення уповноваженими
банками операцій із документальними акредити%
вами в розрахунках за зовнішньоекономічними
операціями, затвердженого постановою Правлі%
ння НБУ від 03.12.03 р. № 514 [8], вони мають пра%
во застосовувати на свій розсуд будь%яку із чин%
них редакцій. На практиці українські банки відда%
ють перевагу Правилам № 600. Зазначимо, що
Правила застосовуються до будь%якого докумен%
тарного акредитива, при цьому в тексті акреди%
тиву має бути чітко сказано про застосування
Правил (і вказано редакцію — Правила № 500 або
№ 600). Ці Правила є обов'язковими для всіх
сторін, якщо інше прямо не виражено або виклю%
чено умовами акредитива.

Наведемо основні терміни, що вживаються в
міжнародній практиці у правочинах із викорис%
танням акредитива.

Згідно зі ст. 2 Правил № 600:
— акредитив означає будь%яку угоду, як би

вона не називалася, що є безвідкличною і є твер%
дим зобов'язанням банку%емітента (тобто банку,
який виставляє акредитив на прохання заявника
або від свого власного імені) оплатити у строк на%
лежне подання;

— поданням називається подання документів
по акредитиву банку%емітентові або виконуючо%
му банку, а також самі документи, таким чином
подані;

— наказодавець — це сторона, на прохання
якої виставляється акредитив;

— бенефіціар — це сторона, на користь якої
виставлено акредитив;

— виконуючий банк — це банк, уповноваже%
ний провести платіж за акредитивом, чи будь%
який банк, якщо платіж за акредитивом прово%
диться будь%яким банком;

— підтверджувальний банк — це банк, який
додає своє підтвердження акредитива (тобто твер%
де зобов'язання оплатити у строк належне подан%
ня) за дорученням або проханням банку%емітен%
та.

Виставити акредитив означає таке: банк по%
купця (наказодавця акредитива) заплатить поста%
чальнику (бенефіціарові) за товари (роботи, по%
слуги), якщо останній подасть обумовлені сторо%
нами документи до банку, який проводитиме
платіж (виконуючий банк). Інакше кажучи, вис%
тавляючи документарний акредитив, покупець
висуває умови, за яких його банк оплатить поста%
чання.

Зверніть увагу: акредитив є правочином,
відокремленим від основного контракту (наприк%
лад, купівлі%продажу) і банки не мають зобов'я%
зань за таким контрактом. Вони мають справу
лише з документами, а не з товарами, роботами,
послугами чи виконанням зобов'язань, до яких
можуть належати документи (ст. 4, 5 Правил №

600). Крім того, акредитив уважається без%
відкличним, якщо прямо не вказано інше (ст. 3
Правил № 600) [6].

Також у Правилах № 600 описано зобов'язан%
ня банків, які беруть участь в операціях з акреди%
тивами (зокрема, банку%емітента, виконуючого,
підтверджувального банків), стандарти перевірки
документів, вимоги до різних міжнародних транс%
портних та інших документів, що використову%
ються в міжнародній торгівлі, та інші правила за
документарними акредитивами.

У вітчизняному законодавстві основні вимоги
до розрахунків із застосуванням акредитивів роз%
крито в таких нормативних документах:

— Цивільний кодекс (ст. 1088, 1093%1998) [9];
— Інструкція про безготівкові розрахунки в

Україні в національній валюті [10];
— Положення № 514 [8].
Акредитив с однією із форм безготівкових

розрахунків (ч. 1 ст. 1088 ЦК, п. 1.5 Положення
№ 514) [8; 9].

У разі використання акредитивної форми роз%
рахунків у сфері ЗЕД слід ураховувати вимоги:

— Закону від 23.09.94 р. № 185/94%ВР [11];
— Закону від 16.04.91 р. № 959%ХІІ [12];
— Типових платіжних умов зовнішньоеконо%

мічних договорів (контрактів), наведених у додат%
ку 1 до постанови КМУ і НБУ від 21.06.95 р. №
444 [13];

— Інструкції про порядок здійснення контро%
лю за експортними та імпортними операціями,
затвердженої постановою Правління НБУ від
24.03.99 р. № 136 [14].

Документальне оформлення правочину з ви%
користанням акредитивної форми розрахунку.
Умови та порядок проведення розрахунків із ви%
користанням акредитива прописують у договорі
між продавцем (бенефіціаром, на користь якого
виставляється акредитив) і покупцем (заявником
(або наказодавцем) акредитива). Такі умови, у
тому числі якщо зазначено, що розрахунки за ак%
редитивами регулюються Правилами ЦСР (№ 500
або № 600) [5; 6], не мають суперечити законо%
давству України та нормативним актам НБУ (п.
8.1 гл. 8 Інструкції № 22) [10].

У розділі договору "Умови платежів" слід заз%
начити валюту платежу, спосіб, порядок і строки
фінансових розрахунків, а також гарантії вико%
нання сторонами взаємних платіжних зобов'язань
(п. 1.7 Положення № 201) [15]. Формулювання
щодо акредитивної форми розрахунків рекомен%
дується прописати, спираючись на Постанову №
444 [13].

Як у разі експорту, так і в разі імпорту укра%
їнській стороні рекомендують застосовувати без%
відкличний документарний акредитив (додаток 1
до Постанови № 444) [13]. Зверніть увагу, що цей
вид акредитива — найбільш захищений: покупець
не може його відкликати (тобто не заплатити) на
свій розсуд без узгодження з постачальником (бе%
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нефіціаром). Зазначимо, що в контракті, який пе%
редбачає застосування документарного акреди%
тива, як валюту платежу можна вибрати будь%яку
валюту із Класифікатора валют.

У контракті також зазначається, коли від%
кривається акредитив, строк його дії, перелік до%
кументів, які продавець повинен подати до банку
для отримання коштів за акредитивом, строки по%
дання таких документів та інші умови.

Акредитивом є окрема угода від основного
контракту. На практиці акредитив являє собою
електронне повідомлення, яке банк%емітент над%
силає банку бенефіціара. Для відкриття імпорт%
ного акредитива покупець подає до банку%емі%
тента заяву про відкриття документарного акре%
дитива. Заява складається в довільній формі, але
має містити всі обов'язкові реквізити, зазначені
в п. 1.3 гл. 1 розд. II Положення № 514 [9], зок%
рема:

— вид акредитива;
— підтвердження акредитива (реквізити під%

тверджувального банку);
— дата заяви про відкриття акредитива;
— строк дії та місце закінчення строку дії ак%

редитива (наприклад, кількість днів із дати
відкриття акредитива або остання дата прийнят%
тя документів для оплати акредитива і місце його
закінчення (країна, місто, банк), тобто місце по%
дання документів для платежу (п. 8.29 Інструкції
N 22);

— назва бенефіціара, його місцезнаходження
і номер рахунка (відповідно до реквізитів основ%
ного ЗЕД%контракту);

— назва банку бенефіціара і виконуючого бан%
ку;

— сума і найменування інвалюти;
— короткий опис товару згідно з конктрак%

том;
— умови постачання згідно із Правилами

ІНКОТЕРМС;
— перелік документів, проти яких здійс%

нюється платіж за акредитивом, а також кількість
оригіналів і копій таких документів;

— спосіб виконання акредитива;
— за чий рахунок буде сплачено комісію та

відшкодовано витрати банків.
Разом із заявою про відкриття акредитива до

банку треба подати оригінал та копію основного
контракту. На цих документах банк робить по%
значку про прийняття заяви про відкриття акре%
дитива (п. 1.4 Положення № 514) [9].

Акредитив уважається відкритим із дати від%
правлення повідомлення про його відкриття (п.
1.11 Положення № 514) [9].

Акредитив закривається в таких випадках:
— якщо закінчився строк його дії;
— якщо отримувач коштів відмовився від ви%

користання акредитива до закінчення строку його
дії та цю можливість передбачено умовами акре%
дитива;

— якщо платник за акредитивом повністю або
частково відкликав акредитив, і цю можливість
передбачено умовами акредитива.

Виконуючий банк повідомляє банк%емітент
про закриття акредитива. Якщо закривається по%
критий акредитив, то виконуючий банк повертає
банку%емітентові невикористану суму покриття,
а останній зараховує повернені кошти на рахунок
платника (ст. 1098 ЦК, п. 8.29 Інструкції № 22)
[10].

У разі імпорту й експорту можна використо%
вувати різні варіанти розрахунків за акредитива%
ми.

Для імпорту схема розрахунку за акредитивом
така:

1. Клієнт звертається до банку із заявою про
відкриття акредитива на користь продавця. Згідно
з умовами акредитива платіж має бути проведе%
ний після доставки покупцеві товару і подання
постачальником документів, що підтвердять ви%
конання ним своїх зобов'язань за основним кон%
трактом. Банк клієнта повідомляє про відкриття
акредитива продавця.

2. Продавець поставляє товар.
3. Банк отримує документи, які підтверджу%

ють, що товар поставлено та умови акредитива ви%
конано, перевіряє ці документи.

4. Банк клієнта перераховує банку продавця
суму, зазначену в акредитиві.

Детально порядок розрахунків за імпортним
акредитивом описано в розд. II Положення № 514
[8]. За цієї схеми імпортер може використовува%
ти такі види акредитива, як:

— акредитив із повним покриттям. У цьому
випадку він заздалегідь перераховує повну суму
акредитива на окремий "акредитивний" рахунок
(або рахунок покриття) у банку%емітенті (броню%
вання коштів). Постачальник знає про умови ак%
редитива і таким чином отримує практично таку
саму гарантію платежу, як передоплата за кон%
трактом.;

— акредитив без покриття. Цей варіант
найбільш вигідний імпортеру, оскільки не потре%
бує відволікати оборотні кошти на бронювання.
Але можливість застосувати такий акредитив є не
в кожного імпортера: усе залежить від його взає%
мовідносин із банком;

— акредитив без покриття з відстроченням
платежу. Такий варіант використовують, якщо
постачальник готовий надати покупцеві товарний
кредит, а банк покупця не заперечує відкрити ак%
редитив без покриття;

— акредитив із постімпортним фінансуван%
ням. Це різновид попереднього варіанта. Засто%
совується, якщо банк імпортера може надати
йому цільовий короткостроковий кредит на прид%
бання товару з розрахунком за акредитивом. У
цьому випадку після відвантаження постачальни%
ком товару і подання до банку підтвердних доку%
ментів банк платить за акредитивом за рахунок
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виданих імпортеру кредитних коштів, а імпортер
отримує відстрочення платежу.

У разі експорту акредитив є додатковою га%
рантією отримання коштів від покупця%нерези%
дента. Як уже говорилося вище, рекомендується
використовувати безвідкличний акредитив, бажа%
но підтверджений.

Можливий варіант передекспортного фі%
нансування. У цьому — випадку експортер, на ко%
ристь якого відкрито акредитив, отримує від сво%
го банку цільовий кредит на виготовлення про%
дукції або закупівлю товару, призначеного для
відправки на експорт (без отримання передопла%
ти від іноземного покупця). За такої схеми кре%
дитування банк%кредитор може вимагати в заста%
ву виручку, що надійде експортеру після подання
до банку документів згідно з умовами акредити%
ва, а також додаткового забезпечення. Експорте%
ру може бути вигідною й інша схема розрахунку,
за якої він може розрахуватися експортним ак%
редитивом зі своїми постачальниками, не відвол%
ікаючи гроші з обороту. Тут використовується пе%
ревідний (трансферабельний) акредитив. Тобто за
дорученням експортера його виконуючий банк пе%
рераховує всю суму за акредитивом (або частину
суми) постачальнику експортера. Можливість за%
стосування переказних акредитивів передбачено
ст. 48 Правил № 500, ст. 38 Правил № 600, а та%
кож гл. 9 розд. II Положення № 514 (у разі імпор%
ту), гл. 9 розд. III Положення № 514 (у разі екс%
порту) [5; 6; 8].

Як у разі експорту, так і в разі імпорту можуть
використовуватися резервні акредитиви. Резерв%
ним називається безвідкличний документарний
акредитив, який зобов'язує банк%емітент на про%
хання наказодавця акредитива (покупця) або за
дорученням іншого банку чи від свого імені спла%
тити кошти за покупця (принципала) бенефіціа%
ру в разі отримання вимоги про платіж і доку%
ментів, що підтверджують невиконання зобов'я%
зань наказодавцем акредитива (якщо це передба%
чено умовами резервного акредитива) (п. 1.3 розд.
1 Положення № 514).

Тобто акредитив перебуває ніби в резерві (на
лавці запасних), поки покупець здійснює пла%
тежі за контрактом у встановлені строки. Ак%
редитив же відкривається в разі порушення та%
ких строків.

Конкретні умови платежу прописуються в
основному контракті, а також у заяві на від%
криття акредитива і в самому акредитиві. Особ%
ливості здійснення банками операцій із резерв%
ними акредитивами викладено в гл. 1 розд. IV
Положення № 514 [8].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, акредитивна форма розрахунків дає
сторонам контракту можливість знизити ко%
мерційні ризики: гарантується оплата й постачан%

ня товару. Оплата здійснюється проти документів,
що підтверджують відвантаження товару, вико%
нання умов договору. За певних умов, переліче%
них Нацбанком у Постанові № 124 [2], українські
підприємства зобов'язані використовувати в разі
імпорту товарів акредитивну форму розрахунків.
Причому акредитиви мають бути підтверджені
першокласними банками (ця вимога, мабуть, по%
в'язана з невисокою надійністю українських
банків%емітентів акредитивів). До недоліків вико%
ристання акредитивів можна віднести чималу
вартість цієї банківської послуги, а також досить
об'ємний документообіг, особливо за участі у
схемі декількох банків.
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ВСТУП
Перспективи економічного зростання,

можливість реалізації структурних, техніко%
технологічних та організаційно%економічних
змін у виробничій діяльності обумовлюються
результатами реалізації науково%технічних та
інноваційних розробок, що уособлюють у собі
новітні знання в усіх галузях науки. Інновації в
умовах сьогодення постають основним інстру%
ментом забезпечення конкурентоспромож%
ності та виступають невід'ємною частиною роз%
витку бізнесу.
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INNOVATIVE POTENTIAL AGROINDUSTRIAL PRODUCTION: FEATURES OF FORMATION
AND EVALUATION

Досліджено особливості формування та методичні підходи до оцінки складових інноваційного потенціалу агро0
промислового виробництва.

Запропоновано авторське трактування інноваційного потенціалу агропромислового виробництва.
Доведено, що в широкому трактуванні інноваційний потенціал агропромислового виробництва визначається спро0

можністю до реалізації інноваційного розвитку й забезпечення постійного відтворення та модернізації виробництва.
Інноваційний потенціал агропромислового виробництва у вузькому трактуванні є діалектичною єдністю ресурсної
(кадрові, матеріально0технічні, фінансові, інформаційні ресурси) та інституціональної складових. Інституціональ0
на складова визначає спосіб поєднання ресурсів та перспективи інноваційного розвитку за допомогою організацій0
но0економічного, інфраструктурного, нормативно0правового забезпечення.

Узагальнено методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу. Виділено ресурсний, структурний і резуль0
тативний методи оцінки інноваційного потенціалу.

The features of the formation and methodical approaches to the estimation of the innovative potential of agricultural
production. A new interpretation of the author of the innovative potential of agricultural production. It is proved that a
broad interpretation of the innovative potential of agro0industrial production is determined by the ability to realization
innovative development and ensure constant reproduction and modernization of production. The innovative potential
of agriculture production in a narrow interpretation is dialectical unity of resource (human, logistical, financial,
information resources) and institutional components. The institutional component defines how combination of resources
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methods for evaluating innovative potential.
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Складність та неоднозначність визначення
інноваційного потенціалу обумовлюється його
багатофункціональністю, а також тим, що у
наукових працях цей термін часто використо%
вується при характеристиці більш глобальних
проблем, або навпаки вузьких питань й навіть
при вивченні окремих складових інноваційно%
го потенціалу. Він розглядається як сучасний
інструмент управління, основа зростання по%
казників ефективності господарювання та кон%
курентоспроможності підприємств й основа
розробки стратегії розвитку економіки. Іноді
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поняття "інноваційний потенціал" ототож%
нюється з науковим, інтелектуальним, творчим
та науково%технічним потенціалом.

Узагальнення наукових праць з проблема%
ми інноваційного розвитку і функціонування
економічних систем свідчить про надзвичайно
високу роль інноваційного потенціалу як ката%
лізатора, що прискорює їх інноваційний роз%
виток і визначає спроможність до переходу на
новий рівень функціонування. У той же час ви%
робнича діяльність в аграрній сфері має конк%
ретну спрямованість на забезпечення населен%
ня продовольством, підвищення рівня життя
сільського населення і зростання ефективності
агропромислового виробництва, що визначає
специфіку даної категорії в галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підходи до трактування інноваційного по%
тенціалу вирізняються контекстом досліджен%
ня, методологією, рівнем формування й вико%
ристання потенціалу (макро% , мезо%, мікро%) та
методами його оцінки.

Дослідження методологічних та приклад%
них аспектів формування і визначення сутності
інноваційного потенціалу, його складових
здійснено у працях М. Головатюка [2], Д. Ко%
куріна [5], Л. Шаміної [12], Л. Мартюшевої [6],
Е. Дмитренка, М. Данька [3] та ін. Досліджен%
ням і питаннями використанням інноваційного
потенціалу в сфері аграрного виробництва для
підвищення конкурентоспроможності підпри%
ємств галузі займаються відомі вчені%дослідни%
ки В. Андрійчук, А. Балян, С. Володін, П. Гай%
дуцький, М. Кропивко, Ю. Лупенко, М. Малік,
П. Саблук, Л. Федулова [1; 7; 8; 11] та ін. Аналіз
публікацій з проблеми формування й оцінки
інноваційного потенціалу в аграрній сфері вка%
зує на її недостатнє теоретичне та методологі%
чне обгрунтування на рівні галузі.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження теоретико%ме%

тодологічних підходів до формування іннова%
ційного потенціалу в агропромисловому вироб%
ництві та методичних підходів до його оцінки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Існування значної кількості трактувань тер%

міну "інноваційний потенціал" не наблизило
дослідників до визначення його сутності та
структурних складових. Більшість науковців
погоджуються з тим, що інноваційний потен%
ціал є складовою більш широкого поняття —
економічного потенціалу, який формується

сукупністю економічних ресурсів і можливос%
тей країни та використовується для досягнен%
ня цілей соціально%економічного розвитку су%
спільства або є сукупною спроможністю еко%
номіки країни, її галузей, підприємств, госпо%
дарств здійснювати економічну діяльність, ви%
робляти продукцію, товари, послуги, задоволь%
няти запити населення, суспільні потреби, за%
безпечувати розвиток виробництва і споживан%
ня [9]. Основними складовими економічного
потенціалу є: виробнича, трудова, управлінсь%
ка, інформаційна, фінансова, маркетингова,
наукова, технологічна, інвестиційна, інновац%
ійна та інші. Слід зазначити, що відносно до
виділення структурних елементів даної загаль%
ної категорії сучасні науковці мають достатньо
суперечливі думки.

Базовою складовою здійснення інновацій%
ної діяльності є інноваційний потенціал, який
в найбільш широкому трактуванні являє собою
сукупність елементів, необхідних для вирішен%
ня конкретних виробничих завдань та відобра%
жає готовність підприємства чи галузі для реа%
лізації інноваційного розвитку.

Відтак, у сучасних наукових джерелах ви%
значення категорії "інноваційний потенціал"
досить поширене, але єдине та однозначне тлу%
мачення сутності та його структурного складу
відсутнє. Аналіз наукових джерел дозволяє
визначити, що трактування даної категорії
здійснюється з точки зору різних підходів.
Більшість вчених віддають перевагу ресурсно%
му підходу, який визначає інноваційний потен%
ціал в якості сукупності необхідних матеріаль%
них, інтелектуальних, інформаційних, науково%
технічних, фінансових та ін. ресурсів для
здійснення інноваційної діяльності. Слід зазна%
чити, що даний підхід є найбільш поширеним
при трактуванні поняття "економічний потен%
ціал", яке "корелює" з досліджуваною катего%
рією. Безсумнівно, ресурси це основа форму%
вання інноваційного потенціалу.

Ресурсний підхід, на наш погляд, не відби%
ває змістовну сутність інноваційного потен%
ціалу, адже в такому трактуванні він визначаєть%
ся тільки їх наявністю і не залежить від спосо%
бу їх використання. Ресурси, таким чином, ви%
ступають об'єктивною складовою інноваційно%
го потенціалу. В той же час використання ре%
сурсів залежить від суб'єктивних чинників і
способу поєднання з працею, досвідом, здат%
ністю, мотивацією, технологією, кваліфікацією,
енергією. Зазначені чинники є суб'єктивною
складовою, яка формує особливі виробничі й
управлінські знання, компетенції персоналу,
креативність, мотивацію до інноваційних пере%
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творень, інноваційну культуру. Ефективне по%
єднання об'єктивної й суб'єктивної складових
сприятиме досягненню цілей інноваційного
розвитку.

Таким чином, інноваційний потенціал є важ%
ливою характеристикою спроможності підпри%
ємства, регіону або держави до розвитку інно%
ваційної діяльності, а його ефективне викори%
стання підвищує конкурентні позиції на ринку.
Аналіз досліджень категоріального змісту
інноваційного потенціалу дозволяє констату%
вати, що у більшості праць сучасних науковців
основна увага приділена його внутрішнім зв'яз%
кам та кількісним характеристикам.

Технологічна багатоукладність агропро%
мислового виробництва, переважання в окре%
мих виробництвах і галузях низькотехнологіч%
них укладів стає в умовах сьогодення одним з
головних чинників, які негативно впливають на
розвиток аграрної сфери. Серед сільськогос%
подарських товаровиробників незначну пито%
му вагу займають господарства, де виробницт%
во засноване на інноваціях і відноситься до ви%
щих технологічних укладів. В основному це
підприємства птахівничого, свинарського на%
прямів, овочівництва закритого грунту. На
іншому полюсі розвитку — особисті підсобні
господарства й фермерські господарства, які
використовують в основному ручну працю та
відсталі технології. Між ними — різноманітні
сільськогосподарські організації й великі се%
лянські або фермерські господарства, які пра%
цюють з використанням технологій третього
або четвертого укладу, що потребують модер%
нізації.

Основними перешкодами інноваційного
розвитку агропромислового виробництва тра%
диційно вважають обмеженість фінансово%кре%
дитного забезпечення; дефіцит бюджетного
фінансування; неузгодженість інструментів
бюджетного й позабюджетного фінансування
інновацій; певну монополізацію ринку інно%
вацій; низький рівень інноваційних розробок,
представлених структурами НААН, що знижує
можливості отримання бюджетних фінансів;
низьку платоспроможність товаровиробників,
що потенційно потребують інноваційних роз%
робок; неналежну якість новацій; недостатню
мотивацію товаровиробників до впроваджен%
ня новацій, а також невизначені потенційні
шляхи збуту інноваційної продукції; недостат%
ню підготовка кадрів і обмеженість інформац%
ійних ресурсів. Проведені обстеження іннова%
ційної активності сільськогосподарських това%
ровиробників підтвердили її взаємозумов%
леність з їх прибутковістю та переважання

власних ресурсів підприємств серед джерел
фінансування новацій [13, с. 78]. За оцінками
фахівців питома вага виробників у сільському
господарстві, що впроваджували інновації, не
перевищувала (за підсумками 2011 р.) 4% [10, с.
100].

Аналіз підходів до визначення інноваційно%
го потенціалу агропромислового виробництва,
а також урахування специфіки аграрної сфе%
ри, дозволяє розглядати досліджувану катего%
рію як сукупність взаємопов'язаних засобів і
можливостей галузей агропромислового ви%
робництва і підприємств, що дозволяють при
заданих господарських умовах здійснювати
інноваційну діяльність, спрямовану на модер%
нізацію аграрної сфери. Стосовно конкретних
господарюючих суб'єктів у сільському госпо%
дарстві, виходячи з умов їх сучасного стану, на
перший план виходить власне ресурсне забез%
печення, необхідне для розвитку інноваційної
діяльності.

У широкому трактуванні інноваційний по%
тенціал агропромислового виробництва мож%
на визначити як його спроможність до іннова%
ційного розвитку й забезпечення постійного
відтворення та модернізації виробництва. В та%
кому викладенні інноваційний потенціал агро%
промислового виробництва представляє собою
не тільки сукупність наявних компонентів
відтворення але й можливостей інноваційного
розвитку, що дозволяє сприймати та засвою%
вати новації у вигляді нових технологій, порід
тварин, сортів рослин, підходів до організації
виробництва й маркетингу.

Виходячи з розглянутих складових іннова%
ційного потенціалу та враховуючи специфіку
аграрної сфери, вважаємо, що інноваційний
потенціал агропромислового виробництва, у
вузькому трактуванні представляє собою діа%
лектичну єдність двох складових: об'єктивної
або ресурсної (кадрові, матеріально%технічні,
фінансові, інформаційні ресурси) та інститу%
ціональної складової, яка визначає спосіб по%
єднання ресурсів та перспективи інноваційно%
го розвитку за допомогою організаційно%еко%
номічного, інфраструктурного, нормативно%
правового забезпечення (рис. 1).

Інноваційний потенціал галузі визначається
сукупністю матеріальних, технічних, кадрових,
фінансових та інших типів ресурсів, які можна
використовувати для реалізації інноваційного
розвитку. При цьому інноваційний потенціал
слугує характеристикою ступеню спроможності
галузевого виробництва до впровадження інно%
вацій і включає й сукупність можливостей по
здійсненню інноваційної діяльності.
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У сучасній економічній літературі відсутній
єдиний підхід до оцінки інноваційного потен%
ціалу. Узагальнення існуючих методик оцінки
потенціалу дозволяє виділити три підходи до
їх формування: ресурсний, структурний і ре%
зультативний. У таблиці 1 наведено системати%
зацію найбільш поширених методів оцінки інно%
ваційного потенціалу.

Ресурсний підхід до оцінки інноваційного
потенціалу передбачає аналіз достатності пев%
ного виду ресурсів, що визначають потенціал,
для здійснення інноваційної діяльності. У ба%
гатьох наукових роботах в якості ключового
ресурсу розглядається фінансовий ресурс, при
цьому аналіз тільки фінансових джерел не доз%
воляє оцінити наявність інших видів ресурсів,
адже наявність тільки інвестиційних можливо%
стей не забезпечує ефективне використання
інноваційного потенціалу [4].

Структурний підхід є найбільш поширеним
в науковій літературі, він заснований на розра%
хунку показників структурних складових інно%
ваційного потенціалу та оцінці їх зміни. Виді%
ляються сукупності структурних складових
(технологічні, виробничі, кадрові і т.ін.) і ви%

значаються порівняльні показ%
ники їх зміни. Перевагою дано%
го підходу є універсальність,
комплексність і можливість об%
ліку ключових показників кон%
кретної галузі, регіону чи ви%
робництва.

Результативний підхід поля%
гає в отриманні індикаторів й
оціночних критеріїв досягнення
запланованих показників у ре%
зультаті реалізації інноваційно%
го потенціалу. Особливістю да%
ного підходу є орієнтація на до%
сягнення показників ефектив%
ності інноваційної діяльності,
зростання інноваційної актив%
ності та освоєння інноваційно%
го потенціалу. Недоліком дано%
го підходу є складнощі у визна%
ченні впливу конкретних чин%
ників на ефективність викорис%

тання інноваційного потенціалу.

ВИСНОВКИ
Інноваційний потенціал є ядром загально%

го потенціалу держави або підприємства й ви%
значає реальну потенційну можливість щодо
здійснення інноваційного розвитку. До основ%
них складових інноваційного потенціалу відно%
сяться інформаційна, кадрова, технологічна,
науково%дослідна.

Відтак, інноваційний потенціал агропро%
мислового виробництва може бути представ%
лений сукупністю різноманітних видів ре%
сурсів, які необхідні для реалізації інновацій%
ного розвитку. Інноваційний потенціал по%
єднує ресурсну складову, яка відбиває наяв%
ний стан ресурсів й функціональну складову,
що визначається інститутами й інституціями,
які сприяють реалізації ресурсів інноваційно%
го розвитку. Ресурсна складова інноваційно%
го потенціалу відбиває перспективні можли%
вості використання конкретних видів ресурсів
у відповідності з прогнозними очікуваннями.
Інституціональна складова включає організа%
ційно%економічну, інфраструктурну, норма%
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тивно%правову компоненти, які визначають
здатність системи залучати ресурси для ство%
рення й розповсюдження нововведень, відпо%
відає за виробництво інноваційного продукту
і забезпечення безперервності інноваційного
процесу. Взаємодія складових обумовлює
кінцевий результат реалізації наявних можли%
востей (у вигляді нового продукту, отримано%
го в ході здійснення інноваційного процесу) і
є цільовою характеристикою інноваційного
потенціалу.

Література:
1. Балян А.В. Проблеми інноваційної діяль%

ності в аграрній сфері та шляхи їх розв'язання
[Текст] / А.В. Балян // Агроінком. — 2013. —
№7—9. — С. 44—47.

2. Головатюк В.М. Проблеми вимірювання
й оцінки інноваційного потенціалу соціально%
економічного середовища / В.М. Головатюк //
Наука та наукознавство. — 2010. — № 3 (69).
— С. 24—46.

3. Данько М. Інноваційний потенціал у про%
мисловості України / М. Данько // Економіст.
— 1999. — № 10. — С. 26—32.

4. Дементьєв В.В. Чому Україна не іннова%
ційна держава: інституційний аналіз [Текст] /
В.В. Дементьєв, В.П. Вишневський // Економі%
чна теорія. — 2011. — № 3. — С. 5—20.

5. Иновационная экономика: (управленчес%
кий и маркетинговый аспекты) / Д. И. Кокурин
[и др.]. — Москва: Экономика, 2011. — 531 с.

6. Мартюшева Л. Інноваційний потенціал
підприємства як об'єкт економічного дослід%
ження / Л. Мартюшева, В.Калишенко // Фінан%
си України. — 2002. — № 10. — С. 61—66.

7. Малік М.Й. Інститути й інституції у роз%
витку інтеграційних процесів в аграрній сфері
/ М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан //
Економіка АПК. — 2013. — № 4. — С. 86—92.

8. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аг%
рарній сфері: інституціональний аспект: моно%
графія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Ку%
рило. — К.: ННЦ ІАЕ, 2010. — 706 с.

9. Современный экономический словарь
[уклад. Б.А. Райзберг, Л. Лозовский, Е. Б. Ста%
родубцева.]. — М.: ИНФРА%М, 2003. — 480 с.

10. Тивончук С.О. Формування організацій%
них форм трансферу технологій в агропромис%
ловому виробництві [Текст] / С.О. Тивончук,
Я.О. Тивончук // Економіка АПК. — 2013. —
№ 2. — С. 93—100.

11. Федулова Л. Інноваційний розвиток: ево%
люція поглядів та проблеми сучасного усвідом%
лення / Л. Федулова // Економічна теорія. —
2013. — № 2. — С. 28—45.

12. Шамина Л.К. Инновационньй потенци%
ал предприятия / Л.К. Шамина // Инновации.
— 2007. — № 9 (107). — С. 58—60.

13. Шубравська О.В. Розвиток агроіннова%
ційної діяльності в Україні [Текст] / О.В. Шуб%
равська, К.О. Прокопенко // Економіка АПК.
— 2013. — № 4. — С. 77—81.

References:
1. Balian, A.V.  (2013), "Problems innovation

in the agricultural sector and their solutions",
Ahroinkom, vol. 7—9, pp. 44—47.

2. Holovatiuk, V.M. (2010), "Problems measu%
rement and evaluation of innovative potential
socio%economic environment", Nauka ta naukoz%
navstvo, vol. 3 (69), pp. 24—46.

3. Dan'ko, M. (1990), "The innovative potential
of industry in Ukraine", Ekonomist, vol. 10, pp.
26—32.

4. Dement'iev, V. V. (2011), "Why not inno%
vative Ukraine State: institutional analysis", Eko%
nomichna teoriia, vol. 3, pp. 5—20.

5. Kokurin, D. I. (2011), Inovacionnaja jeko%
nomika: (upravlencheskij i marketingovyj aspekty)
[Innovative Economy: (management and mar%
keting aspects)], Jekonomika, Moscow, Russia.

6. Martiusheva, L. (2002), "The innovative
potential of the enterprise as an object of economic
research", Finansy Ukrainy, vol. 10, pp. 61—66.

7. Malik, M.J. (2013), "Institutes and institu%
tions in the development of integration processes
in the agricultural sector", Ekonomika APK, vol.
4, pp. 86—92.

8. Sabluk, P.T. (2010), Innovatsijna diial'nist' v
ahrarnij sferi: instytutsional'nyj aspekt [Innovative
activity in the agricultural sector: institutional
aspect], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

9. Rajzberg, B.A. Lozovskij, L. and Staro%
dubceva, E. B. (2003), Sovremennyj jekonomi%
cheskij slovar' [Modern economic dictionary],
INFRA%М, Moscow, Russia.

10. Tivonchyk, S.O. (2013), "Formation of
organizational forms of technology transfer in
agricultural production", Ekonomika APK, vol. 2,
pp. 93—100.

11. Fedulova, L. (2013), "Innovative develop%
ment: the evolution of attitudes and awareness of
the problems of modern", Ekonomichna teoriia,
vol. 2, pp. 28—45.

12. Shamina, L.K. (2007), "The innovative po%
tential of the enterprise", Innovacii, vol. 9 (107),
pp. 58—60.

13. Shubravs'ka, O. V. (2013), "Development
of agricultural innovation in Ukraine", Ekonomika
APK, vol. 4, pp. 77—81.
Стаття надійшла до редакції 17.11.2015 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2015

61

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах ринкових перетворень

збалансованого розвитку аграрного сектора
економіки країни можливо досягти лише шля%
хом підвищення еколого%економічної ефектив%
ності виробництва сільськогосподарської про%
дукції. При цьому головною метою діяльності
кожного аграрного товаровиробника є отри%
мання прибутку. Це, передусім, досягатиметь%
ся завдяки якнайповнішому задоволенню сус%
пільних продовольчих потреб, що з кожним
роком набувають все більшої екологічності, а
також спостерігається зміна структури продо%
вольчого кошика, зокрема зменшується част%
ка споживання хліба, картоплі та цукру, й на%
томість зростає частка споживання плодів, ягід
та овочів, яким притаманна різноспрямованість
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО�

ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

V. Gavrilyuk,
applicant, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

METHODICAL ASSESSMENT ASPECTS ON THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC
EFFECTIVENESS OF THE HORTICULTURE PRODUCTION IN AGRICULTURAL SECTOR

Доведено необхідність більш точного обліку витрат та відображення їх при визначенні еколого0економічної ефек0
тивності виробництва продукції садівництва. А результаті чого обгрунтовано теоретико0методичні підходи до оцін0
ки еколого0економічної ефективності виробництва продукції садівництва в агарному секторі та запропоновано ме0
тодичні рекомендації, які нададуть змогу об'єктивніше визначати собівартість продукції садівництва шляхом розпо0
ділу витрат на отримання врожаю згідно з грунтово0кліматичними умовами, географічними та технологічними особ0
ливостями регіону, спираючись на закони екологічної рівноваги з урахуванням додаткового прибутку від реалізації
екологічно безпечної продукції садівництва. Виявлено необхідність доповнення чинників, які характеризують рівень
ефективності садівництва та його специфічні галузеві особливості екологічними чинниками, що як спричинятимуть
формування додаткової статті витрат, так і забезпечуватимуть аграрним товаровиробникам додаткові прибутки від
реалізації екологічно безпечної продукції садівництва.

This article deals with the need for more accurate accounting of costs and display them in determining the
environmental and economic efficiency of horticulture production. As a result, the author justifies theoretical and
methodological approaches to assessing the ecological and economic efficiency of horticulture production in agricultural,
as well as suggests methodical recommendations that are to provide an opportunity to objectively determine the cost of
horticulture production by distribution costs for harvesting according to soil and climatic conditions, geographical and
technological characteristics of the region, based on ecological balance laws, taking into account additional revenue
from the sale of environmentally safe gardening products. The need to supplement with environmental factors, that
characterize the level of gardening efficiency, and its industry0specific features that both are to cause formation of
additional expenditure as well as provide agricultural producers with additional revenue from the sale of environmentally
safe of gardening products, has been found.

Ключові слова: продукція садівництва, ефективність, методика, екологічна компонента,
еколого9економічний ефект.

Key words: gardening products, effectiveness, methods, environmental component, environmental
and economic impact.

векторів використання, ранні надходження на
ринок тощо. Тому за сучасних умов господа%
рювання питання оцінки еколого%економічної
ефективності виробництва продукції садівниц%
тва в агарному секторі набуває особливої ак%
туальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розвитку садівництва присвяче%
но наукові праці П.Ф. Дуброви, О.Ю. Єрмако%
ва, В.І. Майдебури, О.А. Полюхович, В.А. Ру%
льєва, Д.Ф. Чухна, О.М. Шестопаля, А.І. Шу%
мейка та інших. Окремі аспекти економічної
ефективності виробництва плодів у різних ре%
гіонах України досліджувалися такими вчени%
ми%економістами, як Н.Ю. Карпуша, О.В. Кра%
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вець, Д.Г. Легеза, Т.А. Маркіна, О.В. Рибакова,
І.О. Стешко, О.О. Яцух та іншими. Проте спектр
зазначених питань є досить широким і потре%
бує подальших наукових досліджень та обгрун%
тувань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретико%

методичних підходів до оцінки еколого%еконо%
мічної ефективності виробництва продукції
садівництва в агарному секторі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботах класиків економічної теорії
сутність економічної ефективності розгля%
дається із загальних позицій. Класичне визна%
чення ефективності дав К. Маркс, який вказав
єдино правильну стратегію підприємницької
діяльності — при мінімумі авансованого капі%
талу виробляти максимум додаткової вартості
[4, с. 46—48]. Відповідно до теорії К. Маркса, в
підсумку різні види економії зводяться до еко%
номії робочого часу, скорочення трудоміст%
кості виробництва одиниці корисної суспіль%
ству продукції [4, с. 71].

Ефективність виступає одним із головних
показників діяльності суб'єкта господарюван%
ня та відображає результативність діяльності
як співвідношення ефекту й витрат ресурсів на
його отримання. Тобто за умови, якщо суб'єкт
господарювання здійснює свою діяльність з
найменшими виробничими витратами, то прий%
нято вважати її ефективною (чим меншою є
величина витрат і чим більший обсяг виробле%
ної продукції, тим вища ефективність вироб%
ництва). Однак з погіршенням екологічної си%
туації виникла необхідність врахування законів
природи при визначенні економічної ефектив%
ності аграрного виробництва.

Типізуючи наукові теоретичні доробки вче%
них%економістів, зауважимо, що тлумачення
категорії "ефективність аграрного виробницт%
ва" вони розглядають як ступінь досягнення
цілей, зумовлених системою економічних за%
конів щодо процесу відтворення на основі
інтенсифікації [3; 8; 9; 10]. Сільське господар%
ство є складною, багатофункціональною со%
ціально%економічною системою, яка формуєть%
ся з функціональних та організаційних підсис%
тем: технологічної, економічної, соціальної й
екологічної. Згідно з зазначеним виділяють
відповідні види ефективності [3; 8; 9].

Так, виробничо%технологічну ефективність
характеризують показники, що відображають
ступінь використання земельних, трудових і

матеріальних ресурсів у результаті застосуван%
ня різних технологій при виробництві продукції
садівництва. Виробничо%економічна ефек%
тивність визначається за допомогою вартісних
показників, розкриває можливість розширено%
го відтворення продукції садівництва. Біоенер%
гетична ефективність дає можливість зістави%
ти витрати енергії на отримання продукції са%
дівництва з енергією, яка міститься в отрима%
ному врожаї. Соціально%економічна ефек%
тивність характеризується рівнем розвитку
сільської соціально%територіальної спільноти:
демографічними, економічними і соціальними
показниками життя сільського населення. Еко%
логічну ефективність відображають показники
рівня збереження агроландшафтів, родючості
грунтів, безпечності виробленої продукції са%
дівництва, стану здоров'я людей, збереження
тваринного і рослинного світу [1; 8; 9].

Еколого%економічна ефективність дає мож%
ливість зіставити виробничі результати діяль%
ності та витрати, які забезпечують отримання
продукції садівництва з вмістом у ній екологі%
чно допустимих доз шкідливих речовин, що не
справляють згубного впливу на здоров'я людей
та стан довкілля. Крім того, в сучасних умовах
катастрофічного погіршення екологічного ста%
ну навколишнього природного середовища за%
стосування в практичній діяльності зазначених
показників набуває істотної актуальності.

Згідно з оцінками низки вчених агроеколо%
гічна ефективність виробництва продукції са%
дівництва характеризується виробничими вит%
ратами на попередження порушень екологічної
рівноваги [2; 3; 8; 9]. Проте, на нашу думку, заз%
начені витрати визначають процес створення
умов сприятливої екологічної ситуації, а еко%
лого%економічна ефективність характеризуєть%
ся співвідношенням приросту прибутку, вируч%
ки, вартості валової продукції садівництва, еко%
номії витрат на виробництво такої продукції, з
одного боку, та витрат на підтримку задовіль%
ного екологічного стану довкілля — з іншого.

Зауважимо, що протягом останніх десятиріч
екологічна складова господарської діяльності
виступає конститутивною проблемою політич%
них та громадських протиріч. Зокрема, на дум%
ку вчених економістів%аграріїв, існує не%
обхідність удосконалення методів аналізу ефек%
тивності з урахуванням впливу екологічної ком%
поненти [2; 8; 10]. При цьому ймовірні різні вар%
іанти забезпечення екологічної безпеки:

— зменшення обсягів забруднень у процесі
виробництва продукції садівництва при збере%
женні відповідних обсягів витрат і випуску про%
дукції;
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— скорочення розмірів витрат при фіксо%
ваному обсязі випуску продукції садівництва;

— зростання обсягів витрат на усунення не%
сприятливих впливів виробничого процесу на
стан довкілля та поліпшення якісних характе%
ристик продукції садівництва, дотримання до%
пустимих доз її забруднення.

Кількісним результатом діяльності аграрних
товаровиробників є збільшення обсягів вироб%
ництва продукції садівництва шляхом за%
стосування нових сортів і гібридів плодових куль%
тур, порід плодових дерев, порід чагарників і яг%
ідних культур, нового технічного устаткування,
підвищення якості та зниження собівартості про%
дукції. Ефективність виробничої діяльності ха%
рактеризується результатами використання ре%
сурсів. В аграрному виробництві в цілому та при
виробництві продукції садівництва зокрема, кри%
терієм економічної ефективності прийнято було
вважати максимальний обсяг виробництва в роз%
рахунку на 1 га сільгоспугідь за найменших вит%
рат живої й уречевленої праці. Проте в умовах
ринкової економіки головними є показники рен%
табельності використання матеріально%виробни%
чих ресурсів, праці й капіталу.

Грунтуючись на дослідженнях існуючих
методичних підходів до оцінки ефективності
виробництва продукції садівництва в аграрно%
му секторі виявлено істотні відмінності мето%
дичних основ обчислення відповідних показ%
ників [2; 5; 6; 7; 8]. Так, при обрахунку показ%
ників продуктивності праці використовують
середньорічну чисельність працівників органі%
зації в цілому, середньорічну чисельність пра%
цівників основного виробництва, витрати
живої праці. Вартість валової продукції для
цього розрахунку визначають в порівнянних
або поточних цінах [5; 6; 7], що обумовлює не%
адекватні результати.

Ефективність виробництва продукції садів%
ництва виступає як багатофакторна категорія.
При цьому залежно від характеру прояву чин%
ників, їх роль істотно змінюється протягом ви%
робничого процесу. Так, ефективність діяль%
ності плодових спеціалізованих організацій за%
лежить від структури насаджень, технології ви%
робництва й зберігання фруктів, використання
інновацій, системи захисних заходів у садах,
впливу погодних умов і якості грунту, низки
інших чинників. Її характеризує система нату%
ральних і вартісних показників: урожайність,
якість плодів, собівартість продукції, середня
ціна продажу 1 кг плодів, виручка, фінансовий
результат від реалізації продукції (як різниця
між виручкою і повною собівартістю реалізова%
ної продукції), рентабельність, продуктивність

праці. Крім зазначених показників, ефективність
господарської діяльності плодівницьких орган%
ізації характеризують: платоспроможність,
фінансова стійкість, оборотність капіталу, кон%
куренто% та кредитоспроможність.

Одним з напрямів підвищення ефективності
виробництва продукції садівництва в сучасних
умовах є розвиток інноваційного процесу, ін%
тенсифікації виробництва. Однак підвищення
рівня інтенсивності виробництва продукції са%
дівництва супроводжується забрудненням на%
вколишнього природного середовища, що вик%
ликає необхідність оцінки еколого%економіч%
них втрат, зумовлених забрудненням довкілля,
а також з урахуванням додаткових витрат на
усунення такого забруднення. Таким чином,
еколого%економічна ефективність відображає
різницю між вартістю виробленої продукції
садівництва і понесеними витратами, включа%
ючи величину еколого%економічного збитку.

Прикладний інтерес представляє методика
оцінки біоенергетичної ефективності вироб%
ництва продукції садівництва, яка доповнює
методику економічної та еколого%економічної
ефективності. Її значимість істотно зростає в
умовах значних темпів інфляції, коли важко
встановити реальну економічну ефективність.

Енергетична ефективність характеризуєть%
ся співвідношенням енергії, що міститься у ви%
робленій продукції садівництва та енергії у ви%
користаних ресурсах. Її характеризують такі
показники, як: приріст енергії (різниця між
енергією, що міститься у виробленій продукції
й енергією, яку містять використані ресурси) та
коефіцієнт енергетичної ефективності (співвід%
ношення приросту енергії та енергії викорис%
таних ресурсів) [5, с. 17—18].

Узагальнюючи наукові доробки вчених, за%
уважимо, що в більшості виділяють наступну
систему показників оцінки еколого%економіч%
ної ефективності аграрного виробництва в
цілому та виробництва продукції садівництва
зокрема: динаміка врожайності й собівартості
продукції (тобто значення показників "до" і
"після" впровадження заходів щодо усунення
несприятливих екологічних впливів на навко%
лишнє природне середовище); динаміка вало%
вої продукції землеробства, валового доходу,
прибутку з 1 га сільськогосподарських угідь,
прибутку в розрахунку на одну людино%годи%
ну; еколого%економічні втрати; еколого%еконо%
мічний ефект; рівень грунтової родючості;
рівень екологічного забруднення продукції;
площа земель, виведених або введених у сіль%
ськогосподарського обіг. Еколого%економіч%
ний ефект визначають шляхом порівняння ре%
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зультатів виробничо%господарської діяльності
та витрат, які включають еколого%економічний
збиток [2; 5; 6; 7; 10].

Розрахунок еколого%економічної ефектив%
ності здійснюють задля обгрунтування на%
прямів раціонального використання природних
та інших виробничо%економічних ресурсів аг%
рарних підприємств, а також забезпечення й
відтворення збалансованого стану агроекоси%
стем. Її визначають при [1, с. 12; 2, с. 31—32]:

— оцінці фактичної еколого%економічної
ефективності здійснюваних заходів у галузі,
аграрному виробництві в цілому;

— розробці концепцій, прогнозів, комплек%
сних програм та інших заходів щодо розвитку
агропромислового комплексу країни;

— оцінці використання і проектів освоєння
нової техніки і технологій у сільському госпо%
дарстві;

— оцінці природоохоронних заходів в аг%
рарних підприємствах;

— порівняльній оцінці фактичних і прогноз%
них показників еколого%економічної ефектив%
ності агарного виробництва в цілому та вироб%
ництва продукції садівництва зокрема тощо.

Методика визначення економіко%екологіч%
ної ефективності виробництва продукції саді%
вництва має низку характерних особливостей
порівняно з методикою, яка застосовується в
рослинництві. Методичні особливості зумов%
лені використовуваними технологіями на план%
таціях зерняткових і кісточкових плодових
культур, породним складом, віком дерев, ста%
ном зараженості хворобами та шкідниками,
частотою хімічних і біологічних обробок дерев
на різних стадіях росту й розвитку процесу
дозрівання плодів, підготовки врожаю до збе%
рігання. Комплекс захисних заходів у садах
неплодоносних відрізняється від набору техно%
логічних операцій щодо захисту плодоносних
насаджень. Наприклад, при закладанні садів на
схилах проявляється вплив водної ерозії, що
потребує здійснення протиерозійних заходів.

Таким чином, у садівництві, порівняно з
рослинництвом, інтенсивніше відбуваються
процеси, які погіршують якісний стан довкіл%
ля та завдають шкоди грунтам, корисній
мікрофлорі. Тому необхідним є більш точний
облік втрат та відображення їх при визначенні
еколого%економічної ефективності виробниц%
тва плодів. Обгрунтуємо модель визначення
еколого%економічної ефективності виробниц%
тва зерняткових і кісточкових плодів.

На нашу думку, методика визначення еко%
лого%економічної ефективності має враховува%
ти окрім економічної складової екологічну

компоненту, що відображатиме вигоду від усу%
нення негативного впливу застосовуваних за%
ходів на довкілля. Тому формула розрахунку
еколого%економічного ефекту повинна врахо%
вувати:

( )епвебпебп ВВЦЦЕ +−Δ+= (1),
де ебпЦ  — ціна продукції садівництва, що

відповідає затвердженим стандартам вмісту
гранично допустимих доз шкідливих речовин,
грн;

ебпЦΔ  — приріст ціни екологічно безпечної
продукції садівництва, отриманої в результаті
реалізації комплексу екологоохоронних за%
ходів згідно норм та стандартів органічного ви%
робництва;

пвВ  — прямі виробничі витрати (без ураху%
вання витрат на природоохоронні та екологічні
заходи, а також витрат на сертифікацію), грн.;

еВ  — витрати на усунення наслідків впливу
негативних антропогенних чинників на довкіл%
ля, а також на забезпечення екологічної без%
пеки виробленої продукції садівництва, грн.

При цьому категорію "еколого%економічна
ефективність" варто розглядати як результат
процесу використання всіх видів ресурсів протя%
гом виробничого циклу та методів управління, що
забезпечує не лише раціональні параметри
відтворення в галузі садівництва, але й рента%
бельність, високу якість плодів із вмістом допус%
тимих доз шкідливих речовин і тенденції їх зни%
ження, збереження довкілля, підвищення грун%
тової родючості на основі обов'язкового враху%
вання проведених науково%дослідних робіт та
розробок нових економічно ефективних і еколо%
гобезпечних технологій у галузі садівництва.

Як випливає з формули (1), витрати на усу%
нення наслідків впливу шкідливих антропоген%
них чинників зменшують величину економічно%
го ефекту; чим вони більші, тим меншим є роз%
мір еколого%економічного ефекту. Оскільки
довгострокова післядія внесених добрив має
різний ефект залежно від фактичної вологоза%
безпеченості конкретного року (в основному
визначається співвідношенням кількості воло%
ги, яка є в грунті, і тієї кількості, яка потрібна
для нормального розвитку рослин), грунтово%
кліматичних умов, географічних та технологі%
чних особливостей кожного регіону, пропо%
нується змінити існуючі напрями розподілу
витрат на збереження і підвищення грунтової
родючості (рис. 1).

Пропоновані методичні рекомендації доз%
волять:

— підвищити обгрунтованість визначення
собівартості продукції садівництва шляхом
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коректнішого обліку вит%
рат, які фактично форму%
ють обсяги продукції галузі
згідно з відповідними особ%
ливостями регіону;

— достовірніше відобра%
жати витрати на збережен%
ня й підвищення родючості
грунтів, які можуть бути ча%
стково компенсовані з
коштів районних і держав%
ного бюджетів.

Крім того, варто заува%
жити, що вдала розробка
адаптивних технологій ви%
рощування плодових куль%
тур для великого регіону
можлива шляхом тісної ко%
ординації досліджень між
установами, розташовани%
ми в різних за грунтово%
кліматичними умовами зо%
нах цього регіону. При цьо%
му регіон може включати як
частину країни з параметра%
ми навколишнього природ%
ного середовища, придатної
для вирощування певної
плодової культури, так і
країну в цілому чи навіть кілька країн. У біль%
шості випадків найбільш ефективним виявить%
ся останній варіант — міжнародне співробіт%
ництво. Адже грунтово%кліматичні зони не роз%
діляються державними кордонами, а об'єднан%
ня наукового потенціалу декількох країн спри%
ятиме одержанню вагомих результатів [9, с. 421;
10, с. 62—64].

Таким чином, узагальнення теоретико%ме%
тодичних досліджень і практичного досвіду
засвідчило, що пропоновані методики оцінки
ефективності виробництва продукції садівниц%
тва не повною мірою враховують якісні харак%
теристики виробленої продукції, що включа%
ють і показники екологічної безпечності. При
цьому у досліджуваних методиках усі види вит%
рат, пов'язані із забезпеченням екологічної
безпеки виробництва, збереженням і підвищен%
ням грунтової родючості, відносять тільки до
собівартості, не враховуючи чинник відтворен%
ня одного з основних засобів виробництва —
земельних ресурсів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

На основі аналізу різних груп чинників, що
визначають рівень ефективності садівництва та

специфічні галузеві особливості такого вироб%
ництва, виявлено необхідність доповнення їх
екологічними чинниками, які з одного боку
спричинятимуть формування додаткової статті
витрат на отримання екологічно безпечної про%
дукції та зменшення негативних антропогенних
впливів на довкілля, а з іншого — забезпечува%
тимуть аграрним товаровиробникам додаткові
прибутки від реалізації продукції садівництва
високої якості з дотриманням вимог раціональ%
ного природокористування.

Грунтуючись на дослідженнях існуючих
теоретико%методичних підходів до оцінки еко%
лого%економічної ефективності виробництва
продукції садівництва в агарному секторі ви%
явлено недостатнє врахування екологічно
компоненти. Мотивуючись зазначеним, запро%
поновано методичний підхід, який дасть змо%
гу об'єктивніше розраховувати собівартість
продукції садівництва шляхом розподілу вит%
рат на отримання врожаю згідно грунтово%
кліматичних умов, географічних та технолог%
ічних особливостей конкретного регіону, спи%
раючись на закони екологічної рівноваги з
врахуванням додаткового прибутку від реалі%
зації екологічно безпечної продукції садів%
ництва.

Методика віднесення витрат на застосування добрив при виробництві продукції 
садівництва пропонована Міністерством сільського господарства СРСР (1965 р.) 

50% витрат – на собівартість продукції 
звітного року 

50% витрат – на собівартість продукції 
наступного року 

Витрати на відновлення ґрунтової родючості не передбачено 

Діюча методика віднесення витрат на застосування мінеральних і 
органічних добрив (з 1967 р. по теперішній час) 

 
100% витрат на собівартість виробленої продукції звітного року 
Витрати на відновлення ґрунтової родючості не передбачено 

Пропонована методика віднесення витрат на застосування мінеральних і органічних
добрив при виробництві продукції садівництва 

Вологозабезпеченість ґрунту 10–20% (задовільна) 
50% витрат – на відновлення 

ґрунтової родючості 
50% – на собівартість продукції 

звітного року 

Вологозабезпеченість ґрунту 70–85% (добра) 
70% витрат – на собівартість 
продукції звітного року 

30% витрат – на відновлення 
ґрунтової родючості 

Вологозабезпеченість ґрунту 5–10% (незадовільна) 

30% витрат – на собівартість 
продукції звітного року 

70% витрат – на відновлення 
ґрунтової родючості 

 Рис. 1. Методичні рекомендації щодо віднесення витрат на
застосування добрив при виробництві продукції

садівництва
Джерело: адаптовано автором за [2; 5; 6; 7].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день пенсійна система

України є серйозно розбалансованою. Невід%
повідність рівня пенсійного забезпечення до%
стойному рівню проживання породжує все
більше соціальних проблем, які з кожним днем
примножують свою гостроту. Для створення
стабільної та стійкої пенсійної системи необ%
хідно працювати вже сьогодні над перспекти%
вою змін, а також визначити основні шляхи
удосконалення роботи інститутів пенсійного
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PERFECTION OF DEVELOPMENT OF NON�STATE PENSION FUNDS AS SOCIO�ECONOMIC
SYSTEM

Розглянуто питання вдосконалення розвитку та роботи недержавних пенсійних фондів по основним напрямам, а
також розроблено механізми та принципи реалізації інформаційної політики недержавних пенсійних фондів як бази
для залучення населення до участі в недержавному пенсійному забезпеченні. Оскільки інформаційна політика зай0
має провідне значення в формуванні, недержавними пенсійними фондами клієнтської бази та залученні нових клієнтів
до участі в недержавному пенсійному забезпеченні, їй в даній статті приділяється основна увага. Також розроблено
механізм поетапної оцінки надійності недержавних пенсійних фондів, що допоможе розвинути недержавну пенсій0
ну систему в майбутньому з точки зору довіри громадян, тому що при виборі недержавного пенсійного фонду основ0
ний акцент пенсіонери роблять на надійність.

The question of perfection of development and work of non0state pension fund is considered for to basic directions,
and also mechanisms and principles of realization of informative policy of non0state pension fund are worked out, as
bases for bringing in of population to participating in the non0state pension providing. As an informative policy occupies
a leading value in forming of client base non0state pension fund and bringing in of new clients to participating in the non0
state pension providing, in this article basic attention is spared her. The mechanism of stage0by0stage estimation of
reliability of non0state pension fund, which will help to develop the non0state pension system in the future from the point
of view of trust of citizens, is also worked out. Because at the choice of non0state pension fund a basic accent pensioners
do on reliability.

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, надійність недержавних пенсійних фондів,
інформаційна політика, фінансова стійкість, принципи реалізації інформаційної політики,
недержавне пенсійне забезпечення.

Key words: non9state pension fund, reliability of non9state pension fund, informative policy,
financial firmness, principles of realization of informative policy, non9state pension providing.

забезпечення. У багатьох країнах світу недер%
жавне пенсійне забезпечення (НПЗ) додатко%
во займає майже третину у структурі пенсії, от%
римуваної працівником, що свідчить про знач%
ний його вплив на соціальний захист осіб пенс%
ійного віку. Це ще раз підтверджує необхідність
переходу до системи недержавного пенсійно%
го забезпечення як до системи, що зменшить
навантаження на Пенсійний фонд у цілому та
збільшить рівень життя осіб пенсійного віку.
Основними суб'єктами недержавного пенсій%
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ного забезпечення є недержавні пенсійні фон%
ди (НПФ), які і формують кістяк системи в ціло%
му. Тому саме вдосконалення роботи недер%
жавних пенсійних фондів постає, в сучасних
умовах, не аби якою проблемою та вимагає при%
ділення максимальної уваги до себе.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку пенсійної системи та
недержавного пенсійного забезпечення зокре%
ма займається багато вітчизняних науковців.
Серед учених, які звернули увагу на проблему
розвитку недержавного пенсійного забезпе%
чення, слід виокремити таких, як: О. Бобирь [3],
Ю. Діденко [5], О. Коваль [10], Е. Лібанова,
С. Лондар, Л. Лондар, Б. Надточій, Г. Назаро%
ва [7], Г. Терещенко, Н. Ткаченко. Зокрема, на
думку О. Коваль, одну із основних ролей в сис%
темі НПЗ відіграє активне залучення громадян
до системи заощадження через участь у НПЗ
на базі вивчення та використання зарубіжного
досвіду [6]. Ю. Діденко, вважає, що важливе
місце в системі НПЗ має займати система бага%
тоступеневого перехресного контролю та дер%
жавного регулювання діяльності НПФ [5].
Проте питанню удосконалення розвитку не%
державних пенсійних фондів як соціально%еко%
номічної системи не було приділено достатньо
уваги, в результаті чого виникають напрями для
подальших досліджень проблеми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням статті є дослідження

головних аспектів розвитку системи недержав%
них пенсійних фондів, аналіз основних про%
блемних питань їх розвитку та розробка реко%
мендацій щодо покращення розвитку недер%
жавних пенсійних фондів як соціально%еконо%
мічної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Закону України "Про недер%

жавне пенсійне забезпечення" [1], недержавний
пенсійний фонд — це юридична особа, що має
статус неприбуткової організації (непідприєм%
ницького товариства), функціонує лише з ме%
тою накопичення пенсійних внесків на користь
учасників пенсійного фонду з подальшим
управлінням пенсійними активами, а також
здійснює пенсійні виплати учасникам зазначе%
ного фонду.

Зауважимо, що основним показником при
виборі недержавного пенсійного фонду є його
надійність. Оцінювання надійності НПФ у вузь%
кому сенсі слід розуміти як встановлення відпо%

відності системи параметрів заданим критеріям
на основі визначених принципів з використан%
ням необхідного інструментарію.

Для оцінки надійності НПФ як соціально%
економічної системи необхідно аналізувати
такі параметри, як: наявність довіри громадян
до фонду; здатність фонду до виплати грошо%
вих коштів та фінансовий стан фонду.

Якщо фінансовий стан і здатність фонду
виплачувати кошти можна оцінити за кількісни%
ми характеристиками, то параметр довіри/не%
довіри досить складно оцінити кількісно, отже,
оцінювати його потрібно з використанням які%
сних характеристик [2, с. 292]. Оскільки на су%
часному етапі здійснюється розрахунок лише
фінансового стану НПФ, то виникає не%
обхідність у методичному підході, що включає
всі три вищевказані параметри і поєднує якісні
та кількісні показники надійності НПФ.

Важливим показником для збільшення до%
віри населення до НПФ є наявність інформа%
ційної політики, раціональна побудова якої за%
безпечить збільшення кола вкладників та учас%
ників НПФ. Інформаційна політика НПФ ба%
зується на певних принципах та спрямована на
досягнення реалізації прав вкладників, учас%
ників, є істотною для прийняття ними рішення
про формування недержавної пенсії або про
переведення накопичувальної частини пенсії в
НПФ (в майбутньому), а також захист конфі%
денційної інформації про фонд, розголошення
якої може завдати шкоди фонду і його вклад%
никам та учасникам.

Для проведення ефективної інформацій%
ної політики, зокрема необхідно для почат%
ку сформувати принципи її проведення.
Принципи формування і реалізації інформа%
ційної політики є основою для подальшого
розвитку як недержавних пенсійних фондів,
так і недержавного пенсійного забезпечення
в цілому.

У таблиці 1 визначено основні принципи,
яких необхідно дотримуватися у формуванні і
реалізації інформаційної політики недержав%
них пенсійних фондів, а також правил та поряд%
ку надання інформації вкладникам, учасникам
та іншим зацікавленим особам. Крім того, в ній
потрібно відображати специфіку роботи з
інформацією, що становить конфіденційні відо%
мості фонду.

Протягом роботи недержавного фонду ін%
формаційна політика може змінюватися під
впливом найрізноманітніших чинників таких як
економічні, політичні, соціальні тощо. Зміни та
доповнення про інформаційну політику фонду
вносять за рішенням Ради НПФ (рис. 1).
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Визначенням відповідальності щодо роз%
криття інформації, на наш погляд, має займа%
тися певний орган. Пропонується надати по%
вноваження щодо інформування всіх учасників
та вкладників виконавчому органу фонду. Його
рішення встановлюватиме порядок інформу%
вання вкладників, учасників, застрахованих
осіб та інших зацікавлених осіб, він контролю%
ватиме своєчасність виконання рішень та вжи%
ватиме заходів, пов'язаних з удосконаленням
такої роботи. НПФ надає інформацію, обов'яз%
кову для розкриття відповідно чинного
законодавствa України [3, c. 72].

У процесі оцінювання надійності НПФ важ%
ливим етапом є вибір і ранжування показників,

який починається з формування системи показ%
ників. Саме на цьому етапі можна визначити
рівень розвиненості інформаційної політики
конкретного НПФ, оскільки при ранжуванні
показників необхідно обирати інформацію, яка
оприлюднюється на інтернет%сайті НПФ.

Під системою показників зазвичай розумі%
ють сукупність взаємопов'язаних величин, які
всебічно відображають стан і розвиток цього
суб'єкта чи явища. Брак офіційних методик
оцінювання надійності НПФ і яких%небудь нор%
мативних значень параметрів їх функціонуван%
ня, короткий період збору статистичної інфор%
мації про функціонування НПФ, роблять не%
можливим фіксування значень показників на%
дійності [7, с. 126]. Для визнання сукупності по%
казників системно необхідно, щоб ця сукуп%
ність задовольняла ряд вимог: широта охоплен%
ня показниками всіх сторін явища; наявність
змістовних і формальних взаємозв'язків між
показниками; наявність можливості логічного
розгортання одних показників з інших.

Нами пропонується удосконалена методи%
ка оцінювання надійності НПФ, в основу якої
лягли не лише якісні, а й кількісні показники
діяльності. Завершенням оцінки при такому
підході є визначення інтегрального показника
(рейтингу) надійності з урахуванням значи%
мості. До нього входять показники на основі
бального фіксування рейтингу (рис. 2).

Зазвичай, інформаційне забезпечення є
важливим при оцінюванні надійності. Проте,
окрім інформаційного забезпечення в якості

Розробка стратегії інформаційної політики 

Розроблення плану інформаційної політики 

Встановлення принципів побудови 
інформаційної політики 

Навчання персоналу 

Реалізація інформаційної політики 

Рис.1. Побудова інформаційної політики
НПФ

Джерело: Розроблено автором.

Таблиця 1. Принципи формування і реалізації інформаційної політики

Джерело: розроблено автором.

Назва принципу Сутність принципу

Принцип 
регулярності 

Полягає в тому, що НПФ регулярно надає своїм вкладникам, учасникам та іншим 
зацікавленим особам інформацію про свою діяльність, використовуючи наявні у його 
розпорядженні засоби інформації 

Принцип 
оперативності 

Полягає в тому, що НПФ інформує про істотні події та факти, пов’язані з фінансово-
господарською діяльністю самого НПФ 

Принцип 
інформаційної 
відкритості 

Полягає в тому, що способи доведення істотної інформації про НПФ до вкладників, 
учасників та інших зацікавлених осіб забезпечать їм вільний доступ до публічної 
інформації 

Принцип 
конфіденційності 
 

Полягає в нерозголошенні конфіденційної інформації, якою володіють посадові 
особи та службовці фонду, за винятком випадків, передбачених законодавством 
України 

Принцип 
обережності 

Стосується питань розкриття інформації щодо інвестування, тобто відповідно до 
цього принципу результати інвестування в минулому не визначають доходів у 
майбутньому 

Принцип 
достовірності 

Полягає в тому, що НПФ надає своїм вкладникам, учасникам, іншим зацікавленим 
особам інформацію, яка відповідає дійсності, а також вся інформація про НПФ має 
бути документально підтверджена 

Принцип 
повноти 

Полягає в тому, що НПФ надає про себе таку інформацію, яка буде достатньою, щоб 
сформувати найбільш повне уявлення вкладників, учасників та інших зацікавлених 
осіб з виникаючих питань 

Принцип 
збалансованості 

Полягає в тому, що НПФ розумно балансує між інформаційною відкритістю, з одного 
боку, і конфіденційністю - з іншого  

Принцип 
рівноправності 

Суть полягає в тому, що НПФ забезпечує рівні права та можливості в одержанні та 
доступі до інформації всіма вкладниками та учасниками 

Принцип 
захищеності 

Полягає в тому, що НПФ застосовує допустимі законодавством України способи і 
засоби захисту конфіденційної інформації 
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основного напряму щодо повернення довіри до
НПФ, слід надавати перевагу ще й ряду інших
[4, c. 209].

Після вибору показників довіри до НПФ ми
вибираємо для оцінки надійності НПФ показ%
ники його фінансового стану. Для досягнення
стабільної надійності недержавних пенсійних
фондів необхідно:

— встановлення законодавчої відповідаль%
ності компанії управління активами (КУА) за
збереження і приріст коштів НПФ;

— розширення об'єктів інвестування коштів
пенсійних накопичень.

На прибутковість від розміщення коштів
пенсійних активів, на нашу думку, впливають:
по%перше, відсутність законодавчо закріпленої
вимоги формування пенсійних резервів, по%
друге, недостатність об'єктів інвестування, по%
третє, фінансова криза. Виникнення і розвиток
фінансової кризи спричинили негативний вплив
на всю світову економіку, але дали змогу ви%
явити проблеми системи недержавного пенсій%
ного забезпечення в Україні.

Стабільне зростання фондового ринку зав%
жди сприятиме позитивному фінансовому ре%
зультатові від переоцінки інвестиційного пор%
тфеля і не викличе сумнівів у доцільності участі
КУА в розміщенні пенсійних коштів.

Падіння ж ринку зумовлює необхідність
перегляду заходів щодо відповідальності й
оцінки результатів діяльності КУА з розміщен%
ня коштів НПФ і доцільність участі КУА в цьо%
му процесі [2, c. 294].

Крім того, вплив на оцінювання прибутко%
вості забезпечує обов'язок НПФ за підсумка%
ми звітного року фіксувати курс цінних па%
перів, в які розміщені кошти пенсійних активів,
проте цей обов'язок не впливає на саму прибут%
ковість [2, c. 294]. Тому пропонується вважа%
ти, що більш достовірною буде інформація про
отримані доходи при реалізації фондом фінан%
сових активів, а не при їхній переоцінці. Пере%
оцінка фінансових активів наприкінці кожно%
го фінансового року дає не зовсім об'єктивна
оцінка зобов'язань фонду. Показавши низьку
прибутковість, фонд може спричинити негатив%
не ставлення до НПФ серед майбутніх пенсіо%
нерів. На наступний рік, у разі зростання фон%
дового ринку, прибутковість буде досить висо%
кою й обернеться зростанням витрат НПФ з
виплати винагороди КУА. Реальна прибут%
ковість і величина доходу, на яку збільшилися
кошти пенсійних активів, виявляться не таки%
ми вже високими. Тому ми вважаємо за необ%
хідне внесення законодавчих змін при оцінці
прибутковості розміщення, показувати розпо%

ділений дохід за рахунками пенсіонерів тільки
при реалізації фінансових активів, відпові%
дальність за негативний результат при пере%
оцінені фінансових активів, розміщених КУА не
перекладати на НПФ.

Досліджено, що на надійність системи не%
державних пенсійних фондів впливають такі
чинники:

— відповідність між розміром зобов'язань
перед учасниками, вкладниками і розміром
майнової підсистеми;

— міра відповідальності КУА за негативний
результат при переоцінені фінансових активів,
розміщених КУА;

— міра відповідальності КУА за збережен%
ня та приріст коштів НПФ;

— структура дозволених об'єктів інвесту%
вання коштів пенсійних накопичень;

— відображення в звітності результатів
інвестування;

— стабільність пенсійного законодавства.
Велика частина з перерахованих чинників,

що впливають на надійність системи НПФ, без%
посередньо впливають на розмір майнової
підсистеми, інвестування коштів пенсійних ак%
тивів, тому наші пропозиції з підвищення над%
ійності НПФ стосуються саме цих аспектів його
діяльності.

Рис. 2. Етапи оцінювання надійності НПФ

Джерело: розроблено автором.
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для комплексного розвитку недержавних

пенсійних фондів, як соціально економічної
системи слід звернути увагу на такі параметри,
як: наявність довіри громадян до фонду та ста%
більний фінансовий стан фонду. Кожен з даних
параметрів можливо підвищити за рахунок гра%
мотної інформаційної політики фонду, підви%
щення надійності, шляхом розширення об'єктів
інвестування коштів пенсійних накопичень та
встановлення законодавчої відповідальності
компанії управління активами за збереження і
приріст коштів НПФ. Все це можливо розро%
бити за однієї умови — чіткої та зрозумілої
законодавчої бази, яка буде регулювати відно%
сини піж суб'єктами НПЗ та чітко розподіляти
відповідальність між ними, а також проведен%
ня серйозної інформаційної політики щодо по%
вернення довіри осіб пенсійного віку до недер%
жавного пенсійного забезпечення в цілому та
до окремих його суб'єктів, зокрема.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Стратегия современного социально%экономи%

ческого развития Азербайджана предусматрива%
ет реформирование экономики, создание нового
типа хозяйствования со всесторонне развитой ди%
намичной промышленностью на основе ресурсос%
берегающих производств, способных эффективно
работать на конечного потребителя.

Все большую актуальность приобретают воп%
росы, связанные с поиском путей повышения эф%
фективности производства, выбором долгосроч%
ных целей развития производства, оптимального
пути их достижения. При этом поиск наиболее
рацио%нальных вариантов развития осложняется
необходимостью решения долгосрочных задач в
условиях нестабильности и риска, в частности,
динамических изменений в ресурсной политике.

Проблема повышения эффективности исполь%
зования производственных ресурсов, решение ко%
торой по существу охватывает все стороны про%
мышленного производства, приобретает особую
актуальность в связи с модернизацией нашей стра%
ны, основные положения которой обозначены в
Концепции развития "Азербайджан — 2020: взгляд
в будущее" [1, c. 4, 11, 17]. Вместе с тем важно ак%
центировать внимание на том, что источники и воз%
можности привлечения ресурсов ограничены и
имеют определенные пределы. Поэтому решение
задачи интенсификации производства во многом
зависит от эффективности использования каждо%
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го вида производственных ресурсов. Одним из
факторов, содействующих решению данной зада%
чи, является совершенствование принципов и ме%
тодов эффективного использования производ%
ственных ресурсов.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Экономическая наука достигла определенных
результатов в разработке теории эффективности
производства и путей улучшения использования
производственных ресурсов. В научной литерату%
ре имеется целый ряд публикаций, в которых ос%
вещаются различные аспекты данной проблемати%
ки. В процессе анализа этих вопросов автором
были использованы труды отечественных ученых
и специалистов — В. Ахундова, Т. Гусейнова,
С. Джумшудова, Г. Исмайлова, Ш. Садыгова,
З. Самедзаде и др. Полезными для написания ста%
тьи были теоретические и прикладные труды
зарубежных (в том числе украинских) авторов —
О. Амоши, Г. Атаманчука, Л. Бесчасного, П. Бе%
ленького, Е. Бойко, В. Венди, В. Гееца, М. Гера%
симчука, М. Горелик, М. Долишнего, А. Емель%
янова, М. Козориз, О. Кузьмина, Е. Крикав%
ского, A. Поляка, A. Цыгичко, М. Чумаченко,
Ф. Шамхалова, С. Ямпольського и др. Вместе с тем
следует признать, что в условиях рыночной эко%
номики Азербайджана проблемы эффективности
использования производственных ресурсов не по%
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лучили должного освещения. Это в полной мере
относится и к ее теоретико%методологическим ас%
пектам, в частности, к определению принципов и
методов эффективного использования производ%
ственных ресурсов.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение современных

подходов к определению прин%ципов и методов
эффективного использования производственных
ресурсов, уточнение их содержания и выработка
авторской позиции по данному вопросу.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является процесс ис%

пользования производственных ресурсов на осно%
ве определенных принципов и методов, которые
обеспечивают эффективное функционирование
производства в конкурентной среде.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В Азербайджанской Республики огромное
внимание уделяется развитию регионов стране. Об
этом убедительно свидетельствует принятие и ре%
ализация государственных программ их социаль%
но%экономического развития (2004—2008 гг., 2009—
2013 гг.). В конце февраля 2014 г. Президентом азер%
байджана была утверждена "Государственная
Программа социально%экономического развития
регионов Азербайджанской Республики на 2014—
2018 гг.". Ее реализация приобретает ныне исклю%
чительно важное значение, так как в ней предус%
матривается обеспечение макроэкономической
стабильности, расширение в регионах предпри%
нимательской деятельности, создание в них новых
предприятий и рабочих мест, осуществление круп%
номасштабных инфраструктурных проектов, по%
вышение уровня коммунального обслуживания и,
в конечном счете, улучшение благосостояния и
снижения уровня бедности населения [2].

Данная программ включает два раздела:
1) мероприятия, имеющие общестрановое значе%
ние; 2) мероприятия по экономическим районам
страны. В комплексе этих мероприятий особое
место занимают меры, направленные на эффектив%
ное использование производственных ресурсов.
Эти меры охватывают хозяйства следующих эко%
номических районов (табл. 1).

"Государственная Программа социально%эко%
номического развития регионов Азербайджанс%
кой Республики в 2014—2018 годах" была разра%
ботана на основе нижеследующих теоретико%ме%
тодологические принципов эффективного исполь%
зования производственных ресурсов:

Принцип маркетинга. На основе маркетинго%
вых исследований определены потребности в ре%
сурсах и услугах. Осуществлен маркетинговый
анализ потребности и определено наличие мест%
ных богатств и ресурсов. Исчислен годовой объем
потребности по экономическим районом. Прове%
дена маркетинговая оценка возможностей и по%
требностей в местных природных, материально%
технических, энергетических, информационных,
трудовых и финансовых ресурсах. Функции мар%
кетинга выполняются отделом снабжения и сбы%
та.

Принцип научности. При планировании и
организации эффективного использования мест%
ных природных, материально%технических, ин%
формационных, энергетических, трудовых и фи%
нансовых ресурсов учитываются основные требо%
вания объективных экономических законов, так
как эти законы отражают причинно%следственные
связи между экономическими процессами и собы%
тиями. Изучается и обобщается международный
опыт по внедрению достижений научно%техничес%
кого прогресса, изыскиваются возможности его
применения во регионах страны и отраслях про%
изводства.

Принцип системности. При планировании и
организации эффективного использования мест%

Экономические 
районы 

Города
(районы) 

Нахчыванский город Нахчыван; Бабекский, Джульфинский, Ордубадский, Садарекский, 
Шахбузский, Кенгерлинский и Шарурский районы 

Апшеронский город Сумгаит, Апшеронский и Хызынский районы 
Аранский города Ширван, Мингечаур и Евлах; Агджабединский, Агдашский, Бейлаганский, 

Бардинский, Билясуварский, Геокчайский, Гаджигабульский, Имишлинский, 
Кюрдамирский, Нефтечалинский, Саатлинский, Сабирабадский, Сальянский, 
Уджарский, Зардобский районы 

Горно-Ширванс-
кий 

Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шемахинский районы 

Гянджа-Газахс-
кий 

города Гянджа и Нафталан; Акстафинский, Дашкесанский, Гедабекский, 
Геранбойский, Гёйкгёльский, Газахский, Самухский, Шамкирский, Таузский районы 

Губа-Хачмасский Дивичинский, Хачмасский, Губинский и Сиязанский районы
Ленкоранский Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Масаллинский, Ярдымлинский и 

Ленкоранский районы 
Кельбаджар-Ла- 
чинский 

Кельбаджарский, Лачинский, Зангиланский, Кубатлинский районы

Шеки-Закатальс-
кий 

Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Закатальский и Шекинский районы 

Верхне-Карабахс-
кий 

город Ханкенди; Агдамский, Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский, 
Шушинский, Джебраильский, Физулинский районы 

Таблица 1. Экономические районы Азербайджанской Республики
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ных ресурсов (природных, материально%техничес%
ких, информа%ционных, энергетических, трудовых
и финансовых) объект освоения ресурсов следует
рассматривать в качестве кибернетической систе%
мы. При этом необходимо учесть все ее основные
свойства и элементы, которые находятся во взаи%
мосвязи и тесно взаимодействуют. Влияние на ка%
кой%либо элемент вызывает дифференцированное
изменение во всех других элементах системы. Па%
раметры отдельных элементов системы не совпа%
дают с параметрами целостной системы, причем
эффективность последней зависит от эффектив%
ности первых.

Принцип комплексности. При планировании
и организации эффективного использования ме%
стных производственных (природных, материаль%
но%технических, информационных, энергетичес%
ких, трудовых и финансовых) ресурсов необхо%
димо всесторонне учитывать технико%технологи%
ческие, организационные, идейно%воспитатель%
ные, психологические, физиологические, соци%
альные и экономические факторы. При учете и
планировании внедрения новейших достижений
научно%технического прогресса необходимо
учесть инвестиционную привлекательность фи%
нансовых ресурсов.

Принцип экономичности. При планировании
и организации эффективного использования про%
изводственных ресурсов важно обеспечить их эф%
фективное использование при соблюдении режи%
ма рациональности.

Принцип сочетания отраслевых и территори%
альных принципов управления хозяйствами по
освоению местных природных, материально%тех%
нических, информационных, энергетических, тру%
довых и финансовых ресурсов. Это должно сопро%
вождаться совершенствованием отраслевых и
территориальных структур управления произ%
водством, а также обеспечением единого подхода
к эффективному и экономичному использованию
вышеназванных ресурсов всех экономических рай%
онах.

Принцип оптимальности. При планировании и
организации эффективного использования мест%
ных природных, материально%технических, энер%
гетических, информационных, трудовых и финан%
совых ресурсов необходимо учитывать многова%
риантность их освоения. При этом возникает не%
обходимость в выборе, в соответствии с принятым
критерием, из многочисленных вариантов самого
лучшего (то есть оптимального) варианта. Выбор
оптимального варианта основан на моделировании
освоения местных природных, материально%тех%
нических, энергетических, трудовых и финансо%
вых ресурсов и последующей реализации приня%
тых моделей с использованием информационно%
коммуникационных технологий.

Принцип сочетания личных, коллективных и
общегосударственных интересов. При этом обще%
государственный интерес служит критерием соче%
тания личных и коллективных интересов.

Принцип эффективности. При планировании
и организации эффективного использования мес%
тных природных, материально%технических, ин%
формационных, энергетических, трудовых и фи%
нансовых ресурсов необходимо обеспечить эф%
фективность выбранного варианта их освоения. В
каждом конкретном случае важно провести пред%
варительное экономическое обоснование выбран%
ного варианта освоения местных производствен%
ных ресурсов.

Для обеспечения конкурентноспособности
хозяйств по освоению местных природных, мате%
риально%технических, информационных, энерге%
тических, трудовых и финансовых ресурсов необ%
ходимо:

— широко использовать опыт работы высоко%
рентабельных местных и зарубежных хозяйств по
их освоению при соблюдении международных
стандартов;

— осуществить контроль за своевременным
освоением и эффективным использованием мест%
ных природных, материально%технических, энер%
гетических, трудовых и финансовых ресурсов, а
также проверку исполнения управленческих реше%
ний различного уровня иерархии;

— применять информационно%коммуникаци%
онные технологии в управлении и эффективном
использовании производственных ресурсов.

Наряду с этим, по мере расширения деятель%
ности хозяйств по освоению местных природных,
материально%технических, энергетических, ин%
формационных, трудовых и финансовых ресурсов
и усиления конкуренции, ощущается необходи%
мость в проведении исследования по более широ%
кому кругу маркетинговых проблем, в частности,
по изучению рынка реализации освоенных мест%
ных богатств и ресурсов. В этих целях при хозяй%
ствах создается отдел марке%тинговых исследова%
ний, в число основных функций которого входит
анализ спроса и предложения, а также анализ
рынка по реализации освоенных местных богатств
и ресурсов.

Дальнейшее углубление ориентации деятель%
ности компании на принципах маркетинга приво%
дит к повышению роли всего комплекса маркетин%
говых функций и к появлению функции стимули%
рования реализации освоению местных богатств
и ресурсов. Для этого требуется, прежде всего,
обеспечить управление данной системой. В целом
для высококвалифицированного управления ком%
плексом маркетинга целесообразно преобразовать
группу маркетинга в отдел маркетинговых иссле%
дований по освоению местных богатств и ресур%
сов.

Эффективность использования производ%
ственных ресурсов в экономических районах
Азербайджанской Республики может быть дос%
тигнута применением нижеследующих методов:

Технологические методы. На основе новей%
ших достижений в странах мирового сообщества
необходимо предусмотреть конкретные меропри%
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ятия по внедрению новейших технологических
методов.

Организационные методы. Включает разра%
ботку комплексных мероприятий по подготовке,
расстановке и эффективному использованию кад%
ров различных специальностей.

Идейно%воспитательные методы. Предус%
матривает разработку комплексных меропри%
ятий идейно%воспитательного характера и мо%
билизацию коллектива к достижению главной
цели.

Психологические методы. При разработке уп%
равленческих, плановых и организационных реше%
ний необходимо учитывать индивидуальные пси%
хологические особенности и качества каждого
работника.

Физиологические методы. Предполагает со%
здание необходимых условий по охране и укреп%
лению здоровья каждого работника.

Социальные методы. Предусматривает улуч%
шение жилищно%бытовых условий работников и
создание условий для эффективного использова%
ния свободного времени.

Экономические методы. Предполагает обосно%
вание и выбор формы и системы оплаты труда,
совершенствование тарифной системы заработной
платы, а также широкое применение методов эко%
номического стимулирования, в частности, систе%
мы премирования.

Экономическая эффективность освоения и ис%
пользования богатств, природных, материально%
технических, информационных, энергетических,
трудовых и финансовых ресурсов оцениваются
коэффициентами доходности и прибыльности
природных, материально%технических, энергети%
ческих, информационных и трудовых ресурсов.
Для расчета эффективности финансовых ресурсов
используются коэффициенты доходности и при%
быльности долгосрочных и краткосрочных креди%
тов, общая и расчетная рентабельность хозяйств
по освоению местных богатств и ресурсов и про%
изводимой ими продукции.

ВЫВОДЫ
Интегрирующая категория эффективности

использования производственных ресурсов ха%
рактеризует оптимальное количество обще%
ственных и индивидуальных потребностей, ко%
торые удовлетворяются путем рационального
использования ограниченного объема ресурсов.
Всемерное повышение эффективности хозяйств
по освоению местных богатств и ресурсов тре%
бует повысить эффективность работы маркетин%
говой службы. Очевидно, что цели маркетинго%
вой службы полностью совпадают с долговре%
менными и текущими целями хозяйств по осво%
ению местных богатств и ресурсов, в достиже%
нии которых им принадлежит особая роль. Она
заключается в обеспечении двуединого, взаимо%
дополняющего подхода к организации произ%
водственной деятельности. Тщательное и все%

стороннее изучение рынка в плане выявления
требований потребителей к количеству и каче%
ству освоенных местных богатств и ресурсов и
ориентация производства на эти требования со%
четается с активным воздействием на рынок и су%
ществующий спрос, на формирование потребно%
стей и потребительских предпочтений. Осуще%
ствление мероприятий научно%технического
прогресса, наряду с увеличением эффективнос%
ти функционирования производственных сис%
тем, обеспечивает соответствующий эффект у
потребителей. Указанные результаты могут оп%
ределяться как улучшение количественных и
качественных показателей использования ре%
сурсов, так и показателей, характеризующих не%
посредственно эффективность функционирова%
ния производственной системы.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ураховуючи вступ нашої країни у Світову

організацію торгівлі, поширення глобалізацій%
них процесів, розвиток конкуренції в аграрно%
му секторі економіки України постає питання
підвищення його конкурентоспроможності,
яку формують сільськогосподарські товарови%
робники. Тому у сучасних умовах господарю%
вання суттєвого дослідження економістами%
аграрниками потребує проблема визначення
конкурентоспроможності аграрного сектора
та сільськогосподарських товаровиробників,
зокрема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним і прикладним питанням кон%
курентоспроможності сільськогосподарських
товаровиробників як складовим конкурентос%
проможності аграрного сектора економіки
значна увага приділена у працях В. Андрійчу%
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ка, П. Березівського, О. Бужина, П. Гайду%
цького, Д. Доманчука, Л. Євчук, В. Збарського,
С. Кваші, О. Копистко, Ю. Лопатинського,
Н. Мазура, М. Маліка, А. Мокія, В. Месель%Ве%
селяка, П. Саблука, О. Ульянченка, Г. Черевка,
О. Школьного, В. Шияна, О. Шпичака та інших.
Але, незважаючи на це, теоретичні та прикладні
аспекти конкурентоспроможності аграрного
сектора та його підсекторів потребують по%
дальших досліджень у цьому напрямі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення особли%

востей процесів зародження і розвитку конку%
ренції в аграрному секторі економіки України
та обгрунтування його конкурентоспромож%
ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конкуренція — найбільш дієвий механізм

регулювання ринкових процесів, який забезпе%
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чується економічною свободою
суб'єктів господарювання та стиму%
лює їх до підвищення своєї конку%
рентоспроможності. Від рівня кон%
курентоспроможності продукції,
підприємства, галузі, регіону, сек%
тора, країни залежить розвиток і
зростання економіки, інноваційних
процесів, рівень життя населення,
значимість країни на світових рин%
ках, рівень її економічної безпеки.

Процес зародження та розвит%
ку конкуренції в аграрному секторі
національної економіки мав такі
особливості, які у подальшому
вплинули на формування його кон%
курентоспроможності та конкурен%
тоспроможності сільськогоспо%
дарських товаровиробників:

— відбувався за умов становлення незалеж%
ності України, реформування аграрного секто%
ру економіки, створення правової бази, запро%
вадження нових земельних відносин;

— сформувалась велика кількість сільсько%
господарських товаровиробників;

— давалася взнаки відсутність сформованої
ринкової інфраструктури;

— проводилася реструктуризація неефек%
тивних колективних сільськогосподарських
підприємств і створювалися нові сільськогос%
подарські учасники ринкового типу;

— відбувалося значне субсидування галузі
сільського господарства та аграрного сектора,
зокрема, оскільки потрібно було забезпечува%
ти населення сільськогосподарською продук%
цією;

— наявна залишкова необхідність і залеж%
ність від постійного державного регулювання
аграрних відносин;

— проявляється погіршення конкуренто%
спроможності аграрних товаровиробників та
ін.

На наш погляд, конкурен%
тоспроможність сільськогоспо%
дарської продукції визначає
конкурентоспроможність това%
ровиробників: підприємств і гос%
подарств населення; конкурен%
тоспроможність виробників
сільськогосподарської про%
дукції відображає конкуренто%
спроможність сільського госпо%
дарства, яка впливає на конку%
рентоспроможність аграрного
сектора економіки, регіону і
країни у цілому. Виходячи з да%

ного твердження, побудуємо модель забезпе%
чення конкурентоспроможності на різних кон%
курентних рівнях (рис. 1).

Зазначимо, що у вітчизняній системі аграр%
ного виробництва потрібно розглядати конку%
рентоспроможність підприємств сільськогос%
подарської діяльності (представники підсекто%
ра підприємств аграрного сектора) та
конкурентоспроможність господарств насе%
лення (суб'єктів індивідуального підсектора аг%
рарного сектора) (рис. 2).

Зазначимо, що в аграрній науці відбуваєть%
ся багато дискусій на рахунок того, чи варто
враховувати господарства населення до вироб%
ників товарної сільськогосподарської про%
дукції. Згідно з чинним законодавством Украї%
ни, їхня діяльність проводиться як із метою за%
доволення особистих потреб шляхом вироб%
ництва, переробки та споживання сільськогос%
подарської продукції, так і з метою реалізації
її надлишків, тобто виробництва товарної
сільськогосподарської продукції [1], але ця
діяльність не є комерційною.

Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції 

Конкурентоспроможність виробників 
сільськогосподарської продукції 

Конкурентоспроможність національної економіки 

Конкурентоспроможність 
підприємств 

Конкурентоспроможність 
господарств населення 

Конкурентоспроможність 
сільського господарства 

Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки 

Конкурентоспроможність країни 

Конкурентоспроможність  
економіки регіону 

Рис. 1. Модель забезпечення конкурентоспроможності
на різних конкурентних рівнях

Джерело: складено автором.

Конкурентоспроможність виробників 
сільськогосподарської продукції 

Конкурентоспроможність 
підприємств 

 
Підсектор підприємств 

Конкурентоспроможність 
господарств населення 

 
Індивідуальний підсектор 

Рис. 2. Структура конкурентоспроможності виробників
сільськогосподарської продукції

Джерело: складено автором.
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Отримані вигоди від реалізації надлишко%
вої сільськогосподарської продукції є трудо%
вими доходами селян, а не прибутком від
сільськогосподарської діяльності, на відміну
від інших форм господарювання. Звичайно, що
господарствам населення притаманний більш
неформальний характер господарювання, але
їх неврахування також неможливе, оскільки
вони займають вагому частку у сільському гос%
подарстві нашої країни.

Науковцями переважно досліджується кон%
курентоспроможність суб'єктів підсектору
підприємств різних організаційно%правових
форм господарювання, враховуючи фермерські
господарства. Можна стверджувати, що аграр%
ний виробник є конкурентоспроможним, якщо
він здатен ліпше від конкурентів адаптовувати%
ся до змінних умов господарювання, ефектив%
но здійснювати свою діяльність в умовах ризи%
ку та невизначеності, раціонально використо%
вувати природні ресурси та виробляти якісну
сільськогосподарську продукцію, яка прино%
сить максимальну корисність споживачам.

Конкурентоспроможність галузі потрібно
розглядати залежно від використовуваного
підходу до визначення "галузі" як економічної
категорії — неокласичного та інституціональ%
ного.

Згідно з неокласичним підходом, конкурен%
тоспроможність галузі, підгалузі, сектора ви%
значатиметься конкурентоспроможністю його
складових елементів, оскільки галузь — це су%
купність організаційно однакових підприємств,
які виробляють ідентичну продукцію, застосо%
вують однакові технологічні процеси і конку%
рують на основі ціни.

Інституціональний підхід, крім внутрішньої
складової, враховує зовнішнє середовище га%
лузі та її елементів. Галузь розглядається як
щось більше, ніж сукупність незалежних
підприємств, а конкурентні відносини — щось
більше, ніж цінова конкуренція. Галузеві інсти%
туції можуть чинити зворотний вплив на орга%
нізацію окремих підприємств, їх стратегію, їх
колективну конкурентоспроможність [2, с. 29].
У цьому випадку конкурентоспроможність га%
лузі визначатиметься конкурентоспроможні%
стю господарюючих у ній суб'єктів та її зовніш%
нім середовищем.

Конкурентоспроможний розвиток галузі
визначається, з одного боку, конкурентоспро%
можністю суб'єктів господарювання, які фор%
мують галузь, з іншого — станом їхнього зов%
нішнього середовища, рівнем розвитку галузе%
вих інституцій і міжфірмової кооперації [3, с.
56].

У Господарському кодексі України зазна%
чено, що галузь — це сукупність усіх виробни%
чих одиниць, які здійснюють переважно одна%
кові або подібні види виробничої діяльності [4].
Однакові чи подібні види економічної діяль%
ності визначаються за допомогою "Класифіка%
тора видів економічної діяльності". У резуль%
таті статистичних класифікацій види економі%
чної діяльності можна об'єднати у сектори, га%
лузі та підгалузі, а їх конкурентоспроможність
буде визначатися конкурентоспроможністю
усіх виробничих одиниць визначеного групу%
вання.

Конкурентоспроможність галузі розгля%
дається як властивість суб'єктів мезорівневої
конкуренції (галузей, видів економічної
діяльності, кластерів), що характеризується
ступенем реального чи потенційного задово%
лення ними конкретної потреби порівняно з
аналогічними суб'єктами конкуренції. Саме
конкурентоспроможність галузі формує кон%
курентоспроможність національної економ%
іки та визначається рівнем конкурентоспро%
можності підприємств, які її утворюють [5, с.
55].

Конкурентоспроможність галузі — здат%
ність підприємств входити до складу галузі,
швидко реагуючи на зміну в її структурі, брати
до уваги тенденції до зміни, відновлювати свої
соціально%економічні системи і зберігати до%
сягнутий рівень конкурентоспроможності ви%
робництва [6, с. 11].

Конкурентоспроможність галузі допускає
наявність конкурентних переваг перед анало%
гічними галузями закордоном, які можуть ви%
являтися в наявності раціональної галузевої
структури; групи висококонкурентних підпри%
ємств%лідерів, які підтягують інші підприємства
галузі до свого рівня; налагодженої дослідно%
конструкторської й прогресивної виробничо%
технологічної бази, розвиненої галузевої
інфраструктури, гнучкої системи науково%тех%
нічного, виробничого, матеріально%технічного
й комерційного співробітництва як усередині
галузі, так і з іншими галузями в країні та за її
межами, ефективної системи розподілу про%
дукції, конкурентоспроможність галузі дося%
гається за рахунок як конкурентних переваг її
підприємств, так і системи їхньої взаємодії [7,
с. 276].

Конкурентоспроможність сектора, галузі,
підгалузі суттєво залежить від виду конкурен%
тної боротьби, в які вони вступають. Залежно
від цього можна виділити внутрішньогалузеву
(внутрісекторальну) та міжгалузеву (міжсекто%
ральну) конкуренцію (табл. 1).
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М. Петрищев веде мову про пе%
рехід від поняття "внутрішньогалу%
зева конкуренція" до поняття "внут%
рішньоринкова", оскільки, як за%
значає автор, у теперешній час га%
лузь і навіть підгалузь дуже укруп%
нились і спеціалізувалися внутріш%
ньо, що виробляють багато видів то%
варів, а конкуренція виникає перш за
все усередині ринку кожного виду
товару [8, с. 59].

Внутрішньоринкова (внутріш%
ньогалузева), міжринкова та міжга%
лузева конкуренції суттєво відрізняються:

— у міжринковій і міжгалузевій немає кон%
куренції покупців;

— історично внутрішньоринкова та міжрин%
кова конкуренції існують тисячоліття, тоді як
міжгалузева — століття. В останній дрібний то%
варовиробник узагалі участі не бере;

— хоча внутрішньоринкова і міжринкова
конкуренції історично (а в теорії — і логічно)
передують міжгалузевій, та остання народила%
ся не з них, а на перетворення дрібнотоварно%
го виробництва й обігу в більш складне. Вона
формує ціну виробництва, забезпечуючи серед%
ню норму прибутку на капітал;

— логічно та історично вибудовується зв'я%
зок: внутрішньоринкова → міжринкова →
міжгалузева конкуренція, після її здійснення,
тобто у зрілому стані, відбувається зворотний
вплив пізніше від утворених видів конкуренції
на раніше виниклі: індивідуальні ціни пропо%
зиції під час внутрішньоринкової та міжринко%
вої конкуренції установлюються відразу як
ціни виробництва. У підсумку при формуванні
ринкової ціни товару кожного роду беруть
участь усі три види ринкової конкуренції [8, с.
66].

Потрібно виділити внутрішню (внутрішнь%
осекторальну, внутрішньогалузеву) та зовн%
ішню (міжсекторальну, міжгалузеву) конку%
рентоспроможність аграрного сектора еко%
номіки. Внутрішньосекторальна конкурен%
тоспроможність проявляється у конку%
рентній боротьбі у середині сектора, визна%
чається у першу чергу конкурентоспромож%
ністю галузі сільського господарства, а кон%
курентоспроможність галузі — конкурентос%
проможністю підгалузей і господарюючих у
ній суб'єктів. Конкурентна боротьба прохо%
дить між різними сільськогосподарськими
товаровиробниками, які функціонують в аг%
рарному секторі економіки та його галузях,
виробляють і реалізують сільськогосподарсь%
ку продукцію, задовольняючи одні й ті самі

потреби, але мають відмітності у факторах
виробництва, виробничих затратах, якості,
каналах збуту, ціні і т.п. Внутрішньосекто%
ральній конкуренції в аграрному секторі еко%
номіки характерна майже вільна досконала
конкуренція, у процесі якої значна кількість
виробників пропонують однотипну сільсько%
господарську продукцію й не впливають на
ситуацію на ринку. Завдяки цьому виду кон%
куренції підвищується конкуренотоспро%
можність аграрного сектора економіки в
цілому.

Міжсекторальна конкурентоспромож%
ність аграрного сектора економіки прояв%
ляється у конкурентній боротьбі між товаро%
виробниками різних секторів, галузей націо%
нальної економіки або різних країн за вигід%
ніше вкладання грошових коштів й отриман%
ня більшого прибутку. Отже, міжсектораль%
на конкуренція — це конкуренція капіталів у
боротьбі за більш прибуткове їх застосуван%
ня.

Отже, конкурентоспроможність аграрно%
го сектора економіки — це здатність сіль%
ськогосподарських товаровиробників у про%
цесі конкурентної боротьби адаптовуватись
до змінних умов господарювання, ефектив%
но здійснювати свою діяльність в умовах ри%
зику та невизначеності, раціонально викори%
стовувати ресурси, виробляти якісну сіль%
ськогосподарську продукцію, яка прино%
сить максимальну корисність споживачем,
формуючи при цьому як загальну так і час%
ткову конкурентоспроможність елементів
більш вищого ієрархічного рівня функціо%
нування.
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