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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У системі фундаментальних соціально-

економічних категорій земельні відносини
посідають особливе місце. При цьому основ-
ними чинниками їх розвитку є забезпечення
ефективного використання та підвищення
цінності земельних ресурсів, створення оп-
тимальних умов для суттєвого збільшення
соціального, інвестиційного і виробничого
потенціалу землі, перетворення її у чинник
економічного зростання; поєднання високої
економічної ефективності та екологічної
безпеки використання земель тощо [3]. Тому
здійснення ефективних земельних відносин
є найважливішою умовою раціонального ви-
користання землі у сільськогосподарському
підприємництві. Охорона земель передбачає
сукупність науково обгрунтованих заходів,
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Мета статті полягає у дослідженні двох основних груп питань: економічної та екологічної, які визначають суть
поняття економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Визначаються основні напрями функціонування системи ефективного економічного стимулювання раціональ-
ного використання та охорони земель та забезпечення екологічної збалансованості землекористування в Україні.

The purpose of the article is to study the two major groups of issues: economic and environmental, that define the
essence of the concept of economic incentives for sustainable use and protection of land.

The basic directions of the functioning of effective economic incentives for rational land use and protection and
maintenance of ecological balance in land use in Ukraine.

Ключові слова: земля, охорона земель, раціональне землекористування, економічне стиму-
лювання, державне регулювання.
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спрямованих на ліквідацію надмірного вилу-
чення земельних фондів із сільськогос-
подарського обігу внаслідок господарської
діяльності.

Раціональне використання й охорона зе-
мельних ресурсів включають дві групи пи-
тань:

1) охорона, землі від виснаження і підви-
щення її родючості — економічна;

2) охорона від забруднення та його
попередження — екологічна.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основи економічного стимулювання ра-

ціонального використання та охорони зе-
мель на сучасному етапі базуються на зако-
нодавчих положеннях Земельного, Подат-
кового кодексу України та інших норматив-
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них актів. Так, у статті 205 Земельного ко-
дексу України закріплено зміст економічно-
го стимулювання раціонального викорис-
тання та охорони земель, яке включає:

а) надання податкових і кредитних пільг
суб'єктам, які здійснюють за власні кошти
заходи, передбачені загальнодержавними та
регіональними програмами використання і
охорони земель;

б) виділення коштів з Державного або
місцевого бюджету особам для відновлення
попереднього стану земель, порушених не з
їх вини;

в) звільнення від плати за земельні ділян-
ки, що перебувають у стадії сільськогоспо-
дарського освоєння або поліпшення їх ста-
ну згідно з державними та регіональними
програмами;

г) компенсацію з бюджетних коштів зни-
ження доходу власників землі та землекори-
стувачів внаслідок тимчасової консервації
деградованих та малопродуктивних земель,
що стали такими не з їх вини. [7].

Земельне законодавство також визначає
зміст охорони земель (стаття 162 Земельно-
го кодексу України), передбачає розробку і
введення нормативів у галузі охорони земель
та відтворення родючості грунтів (стаття 165
Земельного кодексу).

Аналізуючи дане поняття, варто заува-
жити, що на законодавчому рівні не розкри-
вається мета цього заходу, адже в кінцево-
му результаті господарювання в умовах рин-
кової економіки є можливість одержання
права власності на частку виробленої про-
дукції, якою власник землі або землекорис-
тувач вправі розпоряджатися на свій розсуд.
Тому метою економічного стимулювання ра-
ціонального використання та охорони зе-
мель повинно бути збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції, частина
якої стає повною власністю виробників.

Таким чином, економічне стимулювання ра-
ціонального використання та охорони земель
можна трактувати як підвищення зацікавле-
ності власників землі і землекористувачів,
спрямоване на збереження та відтворення ро-
дючості грунтів, захист земель від негативних
наслідків виробничої діяльності з метою
збільшення виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції та самостійного розпорядження
належної їм кількості від загального обсягу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Потрібно сказати, що на даний час існує

багато невирішених проблем законодавчого

та нормативного характеру, пов'язаних із
екологобезпечним використанням земель
сільськогосподарських підприємств, які по-
требують державного втручання. Оскільки
покращення використання земель з еколог-
ічної позиції є важливою проблемою регу-
лювання земельних відносин з боку держа-
ви, то екологічні методи державного регу-
лювання повинні зводитися до покращення
якості земель за рахунок раціонального ви-
користання і охорони земель у напрямі мак-
симального залучення до господарського
обігу продуктивних земель та їх ефективно-
го використання за основним цільовим при-
значенням, створення найсприятливіших
умов для високої продуктивності сільсько-
господарських угідь і одержання на одини-
цю площі максимальної кількості продукції
за найменших витрат праці та коштів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Здійснюючи функції регулювання зе-

мельних відносин у сфері раціонального
використання земель та їх охорони, дер-
жава в особі компетентних органів повин-
на встановлювати правила й норми, що сто-
суються організації використання земель-
них ресур сів  с іль сь к огосп одарсь ких
підприємств. При цьому державне регулю-
вання повинно базуватися на таких основ-
них принципах:

1) принцип реалізації загальнодержавних
інтересів. Він полягає в тому, щоб спряму-
вати земельні ресурси до тих власників, які
через свої інвестиції забезпечать їх раціо-
нальне та ефективне використання. В той же
час землевласники повинні використовува-
ти сільськогосподарські угіддя відповідно до
засад екологобезпечного господарювання
на землі;

2) принцип єдності державного регулю-
вання земельних відносин у сфері раціональ-
ного використання та охорони земель. Він
означає єдність правової бази, методів та
форм державного регулювання, концентра-
цію державою регулювальних і контролю-
вальних функцій у спеціальному державно-
му органі. У межах своїх повноважень таке
регулювання мають здійснювати Міністер-
ство фінансів, Національний банк, Держав-
не агентство земельних ресурсів України,
Антимонопольний комітет, Фонд державно-
го майна та інші державні органи України;

3) принцип послідовності державного ре-
гулювання. Суть цього принципу полягає у
послідовності та виваженості державної
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політики стосовно реалізації норм раціо-
нального використання та охорони земель у
сільськогосподарських підприємствах із
врахуванням тенденцій у їх розвитку, які не
суперечать законодавчо-нормативній базі
[1].

Зокрема реалізація державної політики,
спрямованої на високотехнологічне еколо-
гобезпечне землекористування, що відпові-
дає характеру регульованої, соціально орі-
єнтованої ринкової економіки, має стати ба-
зисом управління земельними ресурсами.
Держава повинна регулювати процес раціо-
нального використання земель у напрямі
економічного стимулювання землевласників
та надання коштів на заходи з підвищення
продуктивності земельних ділянок. Основ-
ною метою такого стимулювання має бути
збільшення виробництва конкурентоспро-
можної продукції сільськогосподарськими
виробниками за мінімальної екологічної
шкоди земельним ресурсам [8].

Перш за все потрібно наголосити на
необхідності існування загальнодержавної
Програми охорони сільськогосподарських
земель, яка повинна передбачати впровад-
ження екологічно безпечних технологій гос-
подарювання та ощадливого використання
сільськогосподарських земель. Основними
пунктами Програми повинні бути наступні
положення:

— ліквідація надмірного вилучення зе-
мель із сільськогосподарського обігу внас-
лідок промислового, транспортного, місько-
го і сільського будівництва та видобутку ко-
рисних копалин;

— запобігання підтопленню, заболочен-
ню засобом гідротехнічного й меліоративно-
го будівництва;

— покращення фізико-хімічних власти-
востей земель, параметри яких знижуються
при застосуванні мінеральних добрив та за-
собів захисту рослин від шкідників і хвороб;

— запобігання забрудненню грунту
відходами промислового виробництва, пали-
вом і мастильними матеріалами при вико-
нанні сільськогосподарських робіт;

— захист від водної та вітрової ерозії, ра-
ціональне управління грунтотворним проце-
сом в умовах інтенсифікації сільськогоспо-
дарського виробництва та його індустріалі-
зації;

— запровадження екологічного страху-
вання земель сільськогосподарських під-
приємств на випадок техногенних катаст-
роф;

— застосування технологій, які сприяють
збереженню й підвищенню родючості
грунтів.

Реалізації цих завдань сприятиме прий-
няття законів України "Про раціональне земле-
користування", "Про охорону грунтів", "Про
підвищення родючості та охорону сільсько-
господарських земель", де були б встанов-
лені чіткі нормативи плати за використання
сільськогосподарських земель як природних
ресурсів, визначені механізми стимулюван-
ня ощадливого господарювання на землі, об-
грунтовані шляхи впровадження землеохо-
ронних та землевідновлювальних заходів
тощо.

Також реалізація положень економічно-
го стимулювання раціонального викорис-
тання та охорони земель потребує розроб-
лення і затвердження Кабінетом Міністрів
України відповідних науково-методичних
положень щодо їх здійснення. Зокрема на
загальнодержавному рівні необхідно врегу-
лювати питання плати за землю, адже вона
у сучасних умовах не лише не стимулює ра-
ціональне використання земель, а навпаки —
завдає значної шкоди землекористувачам.
Головна причина полягає в тому, що кошти
від плати за землю не використовуються на
фінансування заходів, спрямованих на пол-
іпшення використання та охорони земель.
Вони йдуть на погашення бюджетних боргів
держави й інші цілі, не зв'язані з вирішенням
земель них проблем.  Том у власники
сільськогосподарських земель не одержу-
ють кошти на відтворення родючості грунтів,
внаслідок чого знижується продуктивність
угідь і погіршується їх екологічний стан [6].

У зв'язку із цим необхідно розробити По-
рядок фінансування заходів, спрямованих на
поліпшення використання та охорони земель
сільськогосподарськими підприємствами. З
цією метою необхідно передбачити об-
'єднання коштів, які вносяться у вигляді пла-
ти за землю, на єдиному рахунку регіональ-
них бюджетів для того, щоб компенсовува-
ти землевласникам втрати, які ті здійснюють
з метою покращення родючості грунтів. Так
буде реалізовуватися принцип справедливо-
го перерозподілу коштів та з'явиться додат-
кове заохочення для землевласників підви-
щувати родючість сільськогосподарських
земель.

Поряд із цим, важливим заходом еконо-
мічного стимулювання охорони земель
може розробка механізму звільнення влас-
ників землі і землекористувачів від плати
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за земельні ділянки,  які перебувають у
тимчасовій консервації, якщо іншими спо-
собами неможливо відновити родючість
грунту.

Крім законодавчого забезпечення існують
різноманітні наукові підходи до розуміння
економічного стимулювання раціонального
використання земель у процесі сільськогос-
подарського виробництва. Зокрема основни-
ми напрямами економічного стимулювання
землекористування підприємств, які зай-
маються сільськогосподарським виробниц-
твом, на думку одних науковців, мають
бути:

— збільшення площ сільськогосподарсь-
ких угідь, що корисно використовуються у
процесі виробництва;

— оптимізація структури окремих видів
земельних угідь сільськогосподарських
підприємств відповідно до природно-еконо-
мічних зон і районів;

— зниження втрат родючого шару грун-
ту, підвищення вмісту гумусу та інших ко-
рисних властивостей землі;

— тимчасова консервація деградованих
сільськогосподарських угідь;

— сприяння екологічно чистого освоєн-
ня землі, тобто провадження виробництва,
яке її очищає;

— розробка і впровадження раціональної
системи землеробства, яка включає грунто-
захисний обробіток, удобрення;

— вапнування кислих та гіпсування засо-
лених і солонцюватих грунтів, осушення за-
болочених і перезволожених земель та зро-
шення і обводнення посушливих;

— збереження земель від водної і вітро-
вої ерозії, підтоплення, заболочення, вто-
ринного засолення, висушення, ущільнення,
забруднення в ідходами виробництва,
хімічними і радіоактивними речовинами та
від інших процесів руйнування [6].

Також заслуговують на увагу й інші нау-
кові підходи до розуміння видів економічно-
го стимулювання використання земель, що
показано у таблиці 1.

У питанні збереження грунтів цікавим є
досвід США, де охорона земель забезпе-
чується шляхом економічного стимулюван-
ня землевласників до здійснення відповідних
заходів. Провідну роль у забезпеченні охо-
рони земель відіграє Департамент сільсько-
го господарства та його підрозділи — Служ-
ба охорони природних ресурсів та Служба
обслуговування фермерських господарств.
Регулярно приймається п'ятирічний феде-
ральний сільськогосподарський закон, який
визначає агроекологічні програми, спрямо-
вані на забезпечення довготривалої консер-
вації екологічно вразливих та деградованих
земель, впровадження еколого-орієнтова-
них технологій і методів господарювання.

Отже, перелічені заходи щодо економіч-
ного стимулювання підприємців як власників

Таблиця 1. Заходи і види економічного стимулювання раціонального використання
та охорони земель у сільськогосподарських підприємствах

Джерело: [2].

Заходи раціонального використання та охорони земель Види і обсяги економічного стимулювання 

З використання земель 

1. Використання земель різної якості, зокрема 

гірших земель 

1. Встановлення рівнонапружених ставок і 
обсягів плати за землю у вигляді 
земельного податку або орендної плати  

2. Використання земель, зайнятих багаторічними 

насадженнями до вступу їх у пору плодоношення 

2. Зниження ставок плати за землю для 

суб'єктів оподаткування з балами оцінки 

землі нижче середнього по району. 

Звільнення від плати за землю до початку 
плодоношення 

З охорони земель 

1. Відновлення земель, 

порушених не з вини їх власників і користувачів 

1. Повне відшкодування коштів 

організаціями, винних у порушенні 
(псуванні або руйнуванні) землі 

2. Освоєння або 

поліпшення сільськогосподарських земель 

2. Звільнення від плати за землі на період, 
передбачений проектом їх освоєння або 

поліпшення: 

- звільнення від плати за землю на період 

рекультивації;  
- зниження на 50% плати за землю від їх 

ціни до порушення її природного стану; 

- звільнено від плати за землю на період 
тимчасової консервації сільгоспугідь; 

- щорічна компенсація недоодержаного 

доходу в розмірі 50% від середнього за 

п'ять попередніх років до консервації 

3. Рекультивація порушених земель 

4. Тимчасова консервація деградованих 

сільськогосподарських угідь 
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землі і землекористувачів до збереження
продуктивних земель повинні бути присутні
у процесі сільськогосподарського виробниц-
тва. Разом з тим, у випадку зниження родю-
чості землі з вини господарюючих суб'єктів
ті повинні нести відповідальність за їх допу-
щення, що має вирішуватися на основі адмі-
ністративних методів державного регулю-
вання.

Так, на рівні окремих підприємств як зем-
левласників та землекористувачів варто
встановити конкретні розміри штрафних
санкцій у залежності від величини змиву чи
пошкодження верхнього шару грунту, який
допустив той чи інший суб'єкт господарю-
вання. Також на законодавчому рівні слід
запровадити розмір земельного податку в
залежності від еколого-технологічного зо-
нування по інтенсивності використання зе-
мель сільськогосподарськими підприємцями
при впровадженні контурно-меліоративної
організації території.

Для запровадження таких заходів по-
трібно розробити на рівні Кабінету Міністрів
України нормативну базу, що стане стиму-
лом до більш бережливого ставлення
підприємців до використовуваних ними
угідь, особливо на умовах оренди. Також
постає необхідність нормативного врегулю-
вання екологічних обмежень щодо викори-
стання земель, тобто розробка на рівні уряду
нормативів екологічно безпечного землекорис-
тування сільськогосподарських підприємств,
оптимального співвідношення сільськогос-
подарських угідь окремого підприємства,
якісного стану грунтів та їх гранично допу-
стимого забруднення, показників деградації
земель тощо.

Крім того, державне регулювання зе-
мельних відносин у сфері екології повинне
передбачати: контроль і нагляд за виконан-

ням законів, постанов і розпоряджень у
центрі і на місцях; попередження земельних
правопорушень, пов'язаних з нераціональ-
ним використанням земель; експертизу
зміни якості грунту; консервацію деградова-
них і забруднених сільськогосподарських
земель. У разі виявлення нераціонального
використання земельних ділянок чи викори-
стання їх не за цільовим призначенням, а
також засобів, які призвели до погіршення
земель, посадова особа, яка провадить дер-
жавний контроль за використанням і охоро-
ною земель, має давати попередження з виз-
наченням відповідного терміну для їхнього
усунення. У разі повторного виявлення заз-
начених правопорушень винна особа повин-
на притягатися до адміністративної чи кри-
мінальної відповідальності.

Окремо слід згадати систему оподатку-
вання за використання сільськогосподарсь-
ких земель, яка є необхідним елементом еко-
номічного регулювання державою земель-
них відносин. Як вже згадувалося вище, се-
редня ставка земельного податку на сьогодні
є дуже мізерною, тому практично не відіграє
жодної стимулювальної ролі в заохоченні до
ведення господарської діяльності на селі.
Тому становлення ставки податку за вико-
ристання земель залежно від їх якості та
місцеположення може бути стимулом до ви-
робництва оптимальних обсягів продукції.

Слід нагадати, що такий принцип оподат-
кування сільськогосподарських товарови-
робників на основі якості грунтів застосо-
вується в США. На думку американських ав-
торів, застосування бонітування грунтів при
оцінці земель для оподаткування дозволяє
найбільш справедливо нараховувати подат-
кові ставки на землю [5]. Крім того, такий
метод оподаткування найбільше подобаєть-
ся фермерам.

Таблиця 2. Залежність виробництва валової продукції сільського господарства на 1 га с.-г.
угідь в областях України від розораності їх території, 2011 р.

Власні розрахунки.

Групи 
областей за 

розораністю 

території 

Області 

Площа 
с.-г. 
угідь, 

тис. га 

Виробництво 

валової 
продукції с. г. 
на 1 га с.-г. 

угідь, 

тис. грн. 

44,2–68,1 
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, 

Львівська, Чернігівська 
 7379,0 5158,0 

70,2–79,9 
АРК, Житомирська, Одеська, Сумська, Рівненська, Харківська, 

Чернівецька, 

 11452,2 

 
4977,2 

80,0–81,5 Донецька, Київська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька  8500,1 6704,4 

84,5–90,2 
Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, 

Миколаївська, Херсонська, Черкаська 
 14244,7 5731,8 

У сукупності 25  41576,0 5620,9 
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Водночас певну стимулювальну роль у
використанні земель відіграють пільги щодо
плати за землю. На даний час законодавство
не передбачає механізму пільгового креди-
тування громадян та юридичних осіб, які
здійснюють за власні кошти заходи, перед-
бачені загальнодержавними та регіональни-
ми програмами використання і охорони зе-
мель, хоча потреба у розробці такого меха-
нізму існує. На наш погляд, його основою
повинно бути надання коштів державного
бюджету на зворотній безоплатній або час-
тково оплатній основі для здійснення за-
ходів з використання і охорони земель.

У сфері раціонального використання та
охорони земель також потребує вирішення
проблема, яка стосується високого рівня ро-
зораності сільськогосподарських угідь. За-
гальновідомо, що високий рівень розора-
ності сільськогосподарських угідь є негатив-
ним явищем, проте наукових підтверджень
цього є недостатньо. У зв'язку із цим вважає-
мо за необхідне проаналізувати вплив рівня
розораності сільськогосподарських угідь на
вихід продукції сільського господарства з
одиниці посівних площ в областях України.
Зазначені розрахунки приведені у таблиці 2.

Отже, аналіз рівня впливу агрогоспо-
дарського і техногенного навантаження на
земельну територію, показаний у таблиці 2
свідчить про відсутність чіткого взаємозв'-
язку між рівнем розораності областей Ук-
раїни та виходом у них валової продукції
сільсь кого господарства на одиницю
сільськогосподарських угідь.

Таким чином, напрошується закономірне
зауваження про те, що великий відсоток ро-
зораності угідь аж ніяким чином не призво-
дить до збільшення виробництва сільсько-
господарської продукції. У той же час шко-
да від розорювання значних земельних
наділів очевидна як в екологічному аспекті,
так і в економічному,  адже витрати на
збільшення посівних площ не дають очікува-
них результатів. Тому державна політика у
сфері раціонального використання і охоро-
ни земель повинна бути спрямована на змен-
шення рівня розораності угідь, у першу чер-
гу областей третьої та четвертої груп за ра-
хунок тимчасового виведення сільськогос-
подарських угідь з обороту, раціонального
чергування сівозмін та оптимізації посівних
площ.

Оптимальне розміщення посівів сільсько-
господарських культур повинно здійснюва-
тися з урахуванням екологічної придатності

земель для відповідних культур. Визначен-
ня території масивів екологічно придатних
земель для вирощування сільськогоспо-
дарських культур має проводитися за дани-
ми внутрішньогосподарської оцінки земель-
них ділянок, які характеризують не лише
рівень продуктивності, а й ефективності ви-
користання земель. При цьому критерієм
виділення таких масивів повинен бути про-
гнозний показник окупності затрат, який
для різних умов розвитку виробництва має
різну величину. Для умов конкретного гос-
подарства, виходячи з прогнозної урожай-
ності кожної культури та окупності затрат,
необхідно встановити мінімальне значення
балу часткової економічної оцінки земель,
вище якого землі вважаються екологічно
придатними для вирощування окремих куль-
тур.

За величиною площ придатних земель для
вирощування різних сільськогосподарських
культур можна визначити оптимальну част-
ку їх посівів. Остання розраховується за
формулою:

 

Рзаг

PnpV
Von

*
= (1),

де Von — оптимальна частка посівів куль-
тури на визначуваній території, %;

V — частка посівів культури, рекомендо-
вана для відповідної зони, %;

Рпр — площа екологічно придатних зе-
мель на загальній території вирощування
відповідної культури, %;

Рзаг — загальна площа екологічно при-
датних земель для вирощування відповідної
культури вищестоящого рівня, % [2].

Такий підхід до прогнозування посівних
площ покликаний створити оптимальні пере-
думови для вирощування культур,  коли
більш інтенсивні культури розміщаються на
більш цінних землях. Саме це забезпечить
підвищення урожайності культур, економію
затрат і виробництво конкурентоспромож-
ної продукції. У свою чергу оптимізація по-
сівних площ дасть можливість зменшити заг-
розливий рівень розораності сільськогоспо-
дарських угідь та покращити рівень їх охо-
рони від руйнування.

ВИСНОВОК
Загалом, у напрямі функціонування системи

ефективного економічного стимулювання рац-
іонального використання та охорони земель та
забезпечення екологічної збалансованості зем-
лекористування необхідно:
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— запровадити комплексну систему дер-
жавних стандартів, норм і правил у сфері ви-
користання, охорони і відновлення земель-
них ресурсів;

— здійснити диференціацію та класифі-
кацію заходів з охорони земель та екологіч-
ної стабілізації землекористування за різни-
ми ієрархічними рівнями (державний, регіо-
нальний, місцевий) та видами їх фінансуван-
ня;

— розробити регіональні схеми форму-
вання екомережі для збереження ландшаф-
тного біорозмаїття;

— провести консервацію деградованих,
малопродуктивних та техногенно-забрудне-
них земель;

— запровадити еталонні заповідники
особливо цінних грунтів;

— зберегти природні водно-болотні угі-
ддя, збільшити лісистість території;

— припинити вилучення особливо цінних
земель, зокрема, сільськогосподарського
призначення, для несільськогосподарських
потреб;

— розробити спеціальні тематичні карти
й атласи стану земель та їх використання [4].
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ВСТУП
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і

в цілому агропромисловий комплекс України пе-
ребувають у центрі суспільної уваги, оскільки про-
цеси, які спостерігаються в даній галузі виклика-
ють у населення України велику стурбованість і
загострюють соціальну напруженість.

Успішне функціонування сільськогосподарсь-
ких підприємств в ринковому середовищі перед-
бачає високу ефективність їх діяльності та мож-
ливість пристосовуватись до зовнішніх умов, які
змінюються. Для успіху на ринку підприємству
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METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMING MARKETING STRATEGIES
OF ENTERPRISES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Стверджується, що маркетингова стратегія визначає вектор дій підприємства по відношенню до споживачів та
по відношенню до конкурентів. Вона є довгостроково-орієнтованою і являє собою засіб реалізації маркетингових
цілей підприємства.

Наголошується, що розробка маркетингової стратегії підприємства — це процес створення і практичної реалі-
зації генеральної програми дій підприємства. Її мета — ефективне розміщення ресурсів для досягнення цільового
ринку.

It becomes firmly established that marketing strategy determines the vector of actions of enterprise. She is long-
term-oriented and shows by the means of realization of marketing aims of enterprise.

It is marked, that development of marketing strategy of enterprise is a process of creation and practical realization
of the general program of actions of enterprise. Her aim is the effective placing of resources for the achievement of target
market.
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необхідні стратегічне бачення, яке відтворює
сутність бізнесу і спрямовує зусилля всіх його
підрозділів на досягнення більш високих показ-
ників, ніж у суперників, та орієнтація підприєм-
ства, яка передбачає пріоритетність споживача,
чіткий процес формулювання і вибору оптималь-
ної стратегії [1].

Перетворення, які мали місце під час проведен-
ня аграрної реформи, призвели до необхідності
розширення досліджень кола питань щодо марке-
тингової діяльності в агропромисловому комп-
лексі, зокрема в розробці та впровадженні мето-
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дологічних підходів формування маркетингових
стратегій підприємств аграрного сектору економ-
іки.

У науковій літературі висвітлюються теоре-
тичні аспекти маркетингової діяльності, детально
розглядаються поняття "маркетинг", "маркетинго-
ва стратегія", "ринок". Вагомий внесок у дослід-
ження цих проблем зробили такі зарубіжні вчені,
як С.Л. Брю, Ф. Джефкінс, Е. Долан, Ф. Котлер,
М. Кезі, Ж.Ж. Ламбен, К.Р. Макконел, Д. Стонер;
російські дослідники Є.П. Голубков, І.В. Крилов,
Т.Д. Маслова, Ф.Г. Панкратов, І.Я. Рожков та
вітчизняні науковці А.І. Артімонова, Т.Г. Велич-
ко, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук,
М.М. Кулаєць, Л.О. Мармуль, Л.М. Мілаш, Л.Ю. Мель-
ник, П.І. Островський, В.А. Полторак, К.І. Редчен-
ко, А.В. Романова та багато інших.

Незважаючи на наявність здобутків вчених аг-
рарників, все ще не існує чіткого розуміння меха-
нізму розробки та впровадженні методологічних
підходів формування маркетингових стратегій
підприємств аграрного сектору економіки, завдя-
ки якому сільськогосподарські товаровиробники
можуть вижити в умовах, коли держава поступо-
во відходить від таких функцій, як заготівля та збут
сільськогосподарської продукції. Саме тому акту-
альність теми дослідження є безперечною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукових досліджень є проведення об-

грунтування основних методологічних підходів
щодо формування маркетингових стратегій
підприємств аграрного сектору економіки з метою
їх ефективного функціонування та визначення
основних напрямів їх маркетингового забезпечен-
ня на основі інноваційних підходів.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Кожне аграрне підприємство у своїй виробни-

чо-збутовій діяльності вирішує і формулює на-
ступні задачі: дослідження ринку, вивчення потреб
споживачів, визначення обсягів виробництва та
реалізації аграрної продукції, налагодження
ефективних зв'язків з партнерами, інвестування та
управління фінансами з метою отримання високих
економічних результатів. Будь-який керівник
будує діяльність свого підприємства, сподіваючись
на успіх. Важливого значення в умовах невизна-
ченості середовища набуває стратегічне управлі-
ння підприємством, яке базується на розробці
ефективної стратегії для забезпечення інновацій-
ного розвитку підприємства.

Інноваційний розвиток економічного суб'єкта
починається з вироблення стратегії управління
підприємством. Інноваційну стратегію підприєм-
ства слід розглядати як опорну для всього кола
питань і проблем, які має розв'язувати товарови-
робник. Ефективна інноваційна стратегія розвит-
ку підприємства передбачає оцінювання всіх форм
інноваційної діяльності підприємства, що мають
прояв у нововведеннях різного типу [4]. Під ново-

введенням розуміється новий порядок, новий зви-
чай, новий метод, винахід, нове явище [5].

У сучасних умовах для успішного функціону-
вання сільськогосподарських підприємств вагоме
значення має маркетингова діяльність. Маркетинг
є універсальною формою пристосування економ-
ічної системи до нових умов ведення господарсь-
кої діяльності, що базується на ринкових засадах
управління, дає змогу краще дослідити процес
життєдіяльності товару на ринку, а також проана-
лізувати попит та пропозицію на ринку з позиції
реалізатора продукції. Маркетинг володіє більшим
набором методів і способів для ефективної оцінки
ринкових відносин ніж планування, але маркетинг
не виступає самостійним методом планування [5].

Аграрними підприємствами в даний час викори-
стовуються переважно окремі функції і стратегії
маркетингової діяльності, які не дають максималь-
ного ефекту. Існуюча економічна ситуація не доз-
воляє більшості товаровиробників, особливо дрібно-
товарним, застосовувати всю систему маркетингу [3].

Основними проблемами, що стримують розви-
ток агромаркетингу є:

— недостатнє дослідження методологічних
підходів з урахуванням галузевих і регіональних
особливостей аграрного виробництва;

— нестача кваліфікованих кадрів, що володі-
ють досвідом маркетингової роботи;

— відсутність повного інформаційного забез-
печення;

— нестача матеріально-технічних і фінансових
ресурсів для створення та функціонування служб
маркетингу на підприємствах, а також проведен-
ня маркетингових досліджень;

— відсутність механізму мотивації праці.
Не зважаючи на проблеми, маркетингова

діяльність повинна здійснюватися у всіх аграрних
підприємствах, незалежно від їх фінансово-еконо-
мічного стану та масштабів діяльності.

В аграрній сфері кожному підприємству необ-
хідна власна маркетингова стратегія, яка б дозво-
лила йому, з одного боку нейтралізувати загрози
та слабкі сторони, а з іншої — реалізувати всі свої
можливості та переваги.

На нашу думку, на даному етапі розвитку рин-
кових відносин в агропромисловому секторі Ук-
раїни будь-яке підприємство не може нормально
функціонувати без застосування маркетингу для
визначення його положення на ринку, аналізу
своїх можливостей, вивчення ринкового середо-
вища, визначення стратегії розвитку тощо.

В основі нашого дослідження був покладений
стратегічний і маркетинговий аналіз — це аналі-
тична основа маркетингового стратегічного пла-
нування. Це ревізія стану підприємства і навко-
лишнього середовища для визначення маркетин-
гових проблем і можливостей. Після його
здійснення починається безпосереднє розроблен-
ня стратегічного плану маркетингу.

Маркетингові дослідження — це підсистема
маркетингу, призначена для вивчення зв'язків



12
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2014

підприємства з елементами ринкового середови-
ща з урахуванням економічної, соціальної і пси-
хологічної природи, що сприяє зниженню ризику
управлінських рішень, розумінню ринкових про-
цесів і можливостей маркетингових інструментів
[7].

Для вибору обгрунтованої маркетингової
стратегії необхідно використовувати сукупність
наукових підходів: системного, ситуаційного та
інтеграційного.

Стратегія маркетингу, яку обирає підприєм-
ство, повинна відповідати його місії і цілям та обу-
мовлювати розроблення всіх складників комплек-
су маркетингу.

Методика формування маркетингової стра-
тегії підприємства базується на певній сукупності
загальнонаукових і прикладних методичних
прийомів. До першої категорії належать ті прийо-
ми, які грунтуються на методі філософії або, точ-
ніше логіки. Ці методи і прийоми є універсальни-
ми; вони можуть застосовуватися у будь-якій
сфері економіки [8].

Важливим напрямом при розробці маркетин-
гової стратегії є комплексні маркетингові дослід-
ження цільового ринку. На основі проведеного
аналізу нами були узагальнені основні етапи мар-
кетингових досліджень, які представлені в моделі
(рис. 1).

До прикладних прийомів належать ті, що сто-
суються стратегічного аналізу діяльності підприє-
мства: аналіз основних факторів і основних мож-
ливостей; аналіз вектора зростання; ETOP —
аналіз — аналіз загроз зовнішнього оточення;
SWOT-аналіз — аналіз сильних і слабких сторін,
можливостей і загроз; SPACE-аналіз — оцінка

стратегічної позиції; PIMS-аналіз — впливу рин-
кової стратегії на прибутки; порівняльний аналіз
"цілі — план — факт — оптимізація — відхилен-
ня"; матриці — зростання, привабливість галузі,
спрямованої політики; причинно-наслідковий
аналіз. Для вибору обгрунтованої маркетингової
стратегії необхідно використовувати сукупність
наукових підходів: системного, ситуаційного та
інтеграційного [8].

Основні методи маркетингових досліджень, що
використовуються при формуванні маркетингових
стратегій аграрних підприємств наведені в таблиці
1.

SWОТ-аналіз є одним з найпоширеніших ме-
тодів оцінки середовища (за початковими буква-
ми англійських слів "сила", "слабкість", "можли-
вості", "загрози") — це групування факторів сере-
довища функціонування підприємства на зовнішні
й внутрішні та їх аналіз з позиції визначення по-
зитивного чи негативного впливу на діяльність
підприємства [2].

Застосування методу SWOT дає можливість
встановити лінії зв'язку між силою та слабкі-
стю, які притаманні організації, і зовнішніми
загрозами та можливостями. SWOT-аналіз
підкреслює, що стратегія повинна якнайкраще
поєднувати внутрішні можливості компанії (її
сильні і слабкі сторони) і зовнішню ситуацію
(частково відображену у можливостях і загро-
зах). Тому стратегічний баланс, тобто поєднан-
ня негативних і позитивних факторів, що впли-
вають на діяльність підприємства як ззовні, так
і зсередини, допомагає правильно оцінити мож-
ливості, які відкриваються перед ним у майбут-
ньому.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження ринку 

Кон’юнктура ринку 

Стан аграрного виробництва 

Умови та канали реалізації 

Структура попиту 

Ємкість ринку, ступінь 

насичення  

Дослідження діяльності підприємства 

Показники виробничо-збутової 
діяльності підприємства 

Показники фінансової діяльності 

Сильна та слабкі сторони діяльності 
підприємства 

Можливість збільшення ринкової 
частки підприємства 

Співвідношення витрат виробництва з 
ринковою ціною Сегментація ринку 

Рис. 1. Модель проведення маркетингових досліджень
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Схематично процес SWOT- аналізу поданий на
рисунку 2.

У межах SWОТ-аналізу підприємство, з одно-
го боку, виявляє і оцінює власні сильні та слабкі
сторони, з іншого — визначає можливості і загро-
зи, які є в зовнішньому середовищі [2].

Сутність матриці SWOT полягає в тому, що
вона дає змогу завдяки різноманітним комбінаці-
ям сильних та слабких сторін, можливостей та заг-
роз формувати оптимальну маркетингову страте-
гію фірми згідно з умовами ринкового середови-
ща [2].

Основні завдання SWOT-аналізу:
— виявлення маркетингових можливостей, які

відповідають ресурсам фірми;
— визначення маркетингових загроз і розроб-

ка заходів щодо знешкодження їхнього впливу;
— виявлення сильних сторін фірми й зіставлен-

ня їх з ринковими можливостями;
— визначення слабкостей фірми та розроблен-

ня стратегічних напрямів їх подолання;
— виявлення конкурентних переваг фірми та

формування її стратегічних пріоритетів [2].
Недостатньо лише проаналізувати вплив

зовнішнього та внутрішнього середовищ у
розрізі їх окремих підсистем, поставити діагноз
про конкурентоспроможність підприємства,
треба обгрунтувати значущість і рівень впливу
на подальший розвиток організації окремих
факторів та їхніх груп. Для цього всі фактори,
що розглядаються, потрібно віднести до пози-
тивно чи негативно діючих, які дістали назву
можливостей (шансів) і загроз відносно зовні-

шнього середовища, сильних і слабких сторін
діяльності підприємства відносно внутрішньо-
го середовища Сильні сторони діяльності є ба-
зою підприємства у конкурентній боротьбі, яку
воно має зберігати і зміцнювати. Щодо слабких
сторін керівництво має робити все можливе,
щоб позбутись їх. Загальна характеристика
сильних і слабких сторін підприємства пред-
ставлена в таблиці 2.

Маркетингові можливості та загрози визнача-
ються на основі аналізу зовнішнього маркетинго-
вого середовища фірми представлені в таблиці 3.

Досліджують стан та тенденції розвитку фак-
торів та показників маркетингового макросередо-
вища і роблять висновки щодо можливостей (за
сприятливих тенденцій розвитку цих факторів) або
загроз (за несприятливих тенденцій розвитку фак-
торів).

У межах SWОТ-аналізу підприємство, з одно-
го боку, виявляє і оцінює власні сильні та слабкі
сторони, з іншого — визначає можливості і загро-
зи, які є в зовнішньому середовищі.

Серед найпростіших інструментів стратегічно-
го планування та аналізу, які найкраще адаптовані
для потреб підприємств середнього та малого
бізнесу, відзначимо методику стратегічної оцінки
підприємства (СОП) і метод SРАСЕ [8].

Згідно з методикою СОП виділяється чотири
розділи аналізу і 16 показників, які повинні оці-
нюватися експертним шляхом: загальна оцінка
підприємства (структура підприємства; корпора-
тивна культура; стиль керівництва (вищий рівень
управління підприємством); стиль керівництва

Таблиця 1. Основні методи маркетингових досліджень

Завдання 

маркетингу 
Метод, що використовується Очікуваний результат 

Аналіз 
зовнішнього 

середовища 

PEST-аналіз 
SWOT-аналіз; 
ETOP – аналіз 

Формування бази даних для оцінки 

навколишнього середовища і його можливого 

впливу на діяльність підприємства 

Аналіз 
підприємства 

SWOT-аналіз; 
SРАСЕ-аналіз; 
статистичний метод; 

бенчмаркінговий метод; 

портфельний метод; 
метод моделювання. 

Діагностика стану діяльності підприємства. 

Аналіз позиції на ринку 

Аналіз 
виробленої 
продукції 

• аналіз життєвого циклу продукту і 
стратегії маркетингу; 

• аналіз життєвого циклу продукту і 
фінансової ситуації; 
• аналіз життєвого циклу продукту і 
конкуренції; 
• аналіз життєвого циклу продукту і 
факторів продуктивності; 
• аналіз впливу зацікавлених сторін; 

• комплексний аналіз; 
• експертний метод 

Розробка концепції товарної політики 

Аналіз 
споживачів 

STP-маркетинг; 
Сегментація 

Виділення цільових сегментів 

Вивчення 

системи 

розподілу товарів 

PIMS-аналіз; 
порівняльний аналіз; 
причинно-наслідковий аналіз 

Виявлення і усунення зайвих ланок, розробка 

власних збутових мереж 

Прогнозування 

розвитку 

• методи екстраполяції; 
• експертні методи; 

• методи моделювання; 

• кореляційно-регресійний аналіз 
 

• побудова системи прогнозів для різних 

співвідношень "продукт-ринок"; 

• оцінка впливу різних факторів на 

розвиток ситуації; 
виявлення ймовірних "точок зростання" 
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(середній і низовий рівні управління підприєм-
ством); ресурси (фінансові; комунікації; техно-
логії; персонал); знання (знання фінансів; знан-
ня клієнтів; знання конкурентів; знання галузі та
особливостей бізнесу); використання ресурсів і

знань для досягнення стратегічних цілей (фінан-
сова стратегія; маркетингова стратегія; виробни-
ча стратегії; впровадження планів) [5].

Показники оцінюються за 5-ти чи 10-ти баль-
ною шкалою, після чого визначаються середні

SWOT-аналіз 

Аналіз зовнішніх факторів Аналіз внутрішніх факторів 

Виявлення маркетингових 

можливостей та загроз 
Виявлення сильних та слабких 

сторін фірми 

Привабливість 

фірми 

Загрози ринку Ресурси і 
можливості фірми 

Тенденції 
внутрішніх змін 

Визначення напрямів подолання 

слабкостей 

Визначення конкурентних переваг 
фірми та пріорітетних сфер її 

маркетингової діяльності 

Рис. 2. Процес SWOT-аналізу

Таблиця 2. Загальні характеристики сильних і слабких сторін підприємства,
що використовуються в SWOT-аналізі

Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки 

- конкурентні переваги (унікальність) найважливіші 
особливості у компетенції відносно певної діяльності; 
- сильна позиція у специфічних ринкових сегментах, добре 

знаний лідер; 

- жорсткий конкурент на ринку (використання агресивної 
ініціативи)  

- стратегія наступу чи інша особлива стратегія, 

обгрунтований «стратегічний набір»; 

- сприяння зростанню чисельності цільових груп споживачів 

чи їхній лояльності; 
- вища за середню обізнаність про стан ринку;  

- знання про найважливіші стратегічні групи, можливості 
захисту від конкурентів; 

- концентрація на швидко зростаючих сегментах ринку  

- відсутність реальних конкурентних переваг; 
- постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна 
позиція погіршується); 

- втрата конкурентної позиції; 
- нижчі за середні темпи зростання; 

- брак фінансових ресурсів, недостатня прибутковість; 

- втрата репутації у споживачів; 

- робота в стратегічній групі, яка втрачає своє підгрунтя, 

недоліки в стратегічній діяльності; 
- слабкість у сферах, що мають великий ринковий 

потенціал, недостатня увага дослідженням і розробкам  

- диференціація виробів, обгрунтована диверсифікація; 

- конкуренція щодо зниження витрат вища за середню 

рентабельність і прибутковість;  

- достатні фінансові ресурси вищі за середні маркетингові 
навички;  

- добре вивчений ринок, потреби покупців; 

- здатність реалізувати можливості конкурентоспроможних 

навичок персоналу; 

- імідж надійного партнера  

- брак дій для пом’якшення конкурентного тиску; 

- слабка система розподілу;  

- виробництво з високими витратами, старіння потужностей; 

- відсутність реальних особливих навичок у галузі 
менеджменту, брак талантів; 

- «новачок» у бізнесі, чию репутацію ще не доведено; 

- погано обрані та недостатньо обгрунтовані стратегічні дії, 
відсутність чіткого уявлення про стратегічні напрями 

розвитку 
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оцінки за кожним розділом і середня оцінка в ціло-
му по підприємству.

Метод SРАСЕ (оцінка стратегічного станови-
ща та дій) являє собою комплексний метод, при-
значений для аналізу позиції на ринку і вибору оп-
тимальної стратегії для середніх і малих підпри-
ємств. Враховуючи те, що на Україні переважають
невеликі підприємства, цей метод видається вель-
ми привабливим для практичного застосування.

Під час проведення аналізу за методом SРАСЕ
стратегічне становище підприємства визначаєть-
ся на основі двох груп факторів:

1) внутрішнього становища підприємства;
2) зовнішнього становища підприємства.
Застосування матричних методів засновано на

маркетингових дослідженнях. Вони вимагають
повної та надійної інформації про стан ринків,
сильних і слабких сторонах діяльності підприєм-
ства. Методи розробки стратегій маркетингу виз-
начають сьогоднішнє і майбутнє положення
підприємства з точки зору привабливості ринку і
здатності підприємства конкурувати всередині
його.

Основним методологічним інструментарієм
при розробці маркетингової стратегії підприєм-
ства є такі основні моделі: стратегічну модель М.
Портера, матриця Бостонської консультативної
групи (матриця росту), матриця "Дженерал Елек-

трик — Мак Кінсі" (матриця привабливості рин-
ку) [7].

Мета застосування усіх цих моделей однако-
ва: визначити конкурентне становище стратегіч-
них господарських підрозділів та стратегії їх роз-
витку.

Відрізняються ці моделі між собою, по-перше,
факторами, які становлять їхню основу, по-дру-
ге, методикою визначення становища стратегічних
господарських підрозділів фірми та стратегій їх
подальшого розвитку.

Вибираючи стратегію, керівництво стикається
з трьома основними питаннями, пов'язаними з по-
ложенням фірми на ринку: який бізнес припини-
ти, який бізнес продовжити, на який бізнес перей-
ти. Це означає, що стратегія концентрує увагу на
тому, що організація робить і чого не робить, що
більш важливо і що менш важливо в нинішній
діяльності організації. Крім того, яких би стратегій
не дотримувалось підприємство, воно має вміти
швидко реагувати на зміни ринкової ситуації і пе-
ребудовувати свою стратегічну спрямованість. Для
цього створена велика кількість методів і моделей
розробки стратегій маркетингу. Використовують-
ся як формальні методи, так і неформальні, зас-
новані на творчому, інтуїтивному підході. Серед
формальних переважають методи матричного
портфельного аналізу. Дані методи передбачають

S
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Strengths 

СИЛЬНІ СТОРОНИ: 

Weaknesses 

СЛАБКІ СТОРОНИ: 

� Підприємство давно функціонує на ринку; 

� Виробництво;  

� Збут;  

� Персонал;  

� Маркетинг. 

� Ресурси підприємства;  

� Обслуговування покупців;  

� Організація по територіальній ознаці - 
основний склад фірми перебуває далеко від 

ділового центра міста. 

Opportunities 

МОЖЛИВОСТІ: 

Threats 

ЗАГРОЗИ: 

� Зв'язки з місцевою владою; 

� Розробка власного сайту; 

� Можливість продавати деякі позиції товару 

за найменшою ціною в регіоні  
 

� Політичні чинності (дії влади, закони й т.п.)  

� Економічна ситуація.  

� Глобальна криза економіки і пов'язане з ним 

падіння курсу національної валюти. 

� Конкуренція 

� Кліматичні умови 

Таблиця 4. Узагальнений SWOT-аналіз ТОВ "Альфа-Агро" Петриківського району
та ФГ "Агалія" Дніпропетровського району

Таблиця 3. Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства,
що використовуються в SWOT-аналізі

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози 

- розвиток економіки країни; 

- соціально-політична стабільність; 

- обгрунтоване законодавство; 
- обслуговування додаткових груп 

споживачів; 

- входження у нові ринки (сегменти); 

- розширення виробництва для задоволення 

потреб споживачів; 

- споріднена диверсифікація; 

- товари з доповненнями; 

- вертикальна інтеграція; 

- можливість руху в бік більш привабливих 

стратегічних груп; 

- самозаспокоєність ключових конкурентів; 

- швидке зростання ринку 

- інфляція; 

- велика ймовірність виникнення нових 

конкурентів (в т. ч. іноземних);  
- зростання збуту товарів-замінників; 

- уповільнений темп зростання ринку або 

спад; 

- «ворожі дії» з боку держави; 

- зростання тиску конкурентів; 

- технологічні прориви в інших країнах, що 

зменшують конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції; 
- виникнення труднощів при укладанні 
договорів із постачальниками та 

споживачами; 

- зміни в потребах і смаках споживачів;  

- негативні демографічні зміни; 

- негативна екологічна ситуація; 

- соціально-політична нестабільність 
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побудову стратегічної маркетингової матриці, що
відображає позицію підприємства на ринку залеж-
но від комбінації дії деяких факторів. Одним з них
є певний незалежний по відношенню до підприєм-
ства фактор, а іншим — фактор, що характеризує
саме підприємство.

Таким чином, методи розробки стратегії
підприємства дозволяють узагальнити результати
стратегічного аналізу, сформулювати заходи щодо
подальшого розвитку, які дають можливість їй
найбільш раціонально діяти в тій чи іншій ситуації,
в залежності від поєднання різних значень фак-
торів, і представити їх у наочній і виразній формі.
Але все ж застосовуючи дані методи необхідно
враховувати ситуацію, що склалася всередині
організації, особливості розвитку даної фірми.
Тобто важливо пам'ятати, що різні підприємства
можуть досягти одних цілей різними шляхами, і,
навпаки, застосовуючи одні й ті ж методи до роз-
витку фірми, вони можуть досягти різних резуль-
татів.

ВИСНОВКИ
1. Маркетингова стратегія визначає вектор дій

підприємства і по відношенню до споживачів, і по
відношенню до конкурентів. Вона є довгостроко-
во-орієнтованою; являє собою засіб реалізації
маркетингових цілей підприємства; базується на
результатах маркетингового стратегічного аналі-
зу; має певну підпорядкованість в ієрархії стра-
тегій підприємства; визначає ринкове спрямуван-
ня діяльності підприємства; є складовою частиною
формування маркетингової стратегії, який має
певну логіку, послідовність і циклічність.

2. Розробка маркетингової стратегії підпри-
ємства — це процес створення і практичної реалі-
зації генеральної програми дій підприємства. Її мета
— ефективне розміщення ресурсів для досягнення
цільового ринку. Предметом маркетингової стратегії
є вирішення питань щодо того, які продукти (стра-
тегічні простори) мають бути освоєні підприємством,
і яким чином це завдання можна виконати.

3. Для вибору обгрунтованої маркетингової
стратегії необхідно використовувати сукупність
наукових підходів: системного, ситуаційного та
інтеграційного. Основні методи розробки марке-
тингових стратегій можна розділити на три гру-
пи: графічно-матричні моделі (матриця БКГ, мат-
риця Мак Кінсі, матриця SPACE, "дерево рішень
тощо); аналітично-експертні підходи (SWOT-
аналіз, РЕST-аналіз, матриця оцінки можливостей,
PIMS-аналіз); економіко-математичні моделі. За-
стосування лише одного підходу при формування
маркетингових стратегій не дає змогу врахувати
вплив різноманітних чинників та їх вагомість. Ре-
зультати досліджень завдяки цим видам аналізу
допомагають підприємству сформувати необхід-
ну маркетингову стратегію, яка б повністю відоб-
ражала можливості і потреби фірми, а також вра-
ховувала мінливі ринкові умови і конкурентне се-
редовище.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Переведення аграрного сектора України на
ринкові механізми господарювання здійснюва-
лося на основі приватизації землі та майна як
найважливішого та об'єктивно необхідного
чинника формування приватного сектора, еко-
номічна місія якого на селі полягає в активізації
бізнесу, зростанні обсягів виробництва та реа-
лізації сільськогосподарської продукції, підви-
щенні прибутковості підприємств та рівня до-
ходів їх працівників, залученні внутрішніх та
зовнішніх інвестиційних ресурсів для запровад-
ження моделі інноваційно-технологічного роз-
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низьку додаткову вартість. Водночас, готові харчові продукти та продукція тваринного походження демонструють
низькі темпи приросту та зменшують свою експортну вагомість. Обгрунтовано, що зовнішньоекономічна діяльність
потребує суттєвого корегування на предмет формування збалансованої імпортної політики щодо сільськогосподарсь-
кої продукції в інтересах вирішення низки соціально-економічних проблем, що пов'язані з пореформеним розвит-
ком відносин власності в сільському господарстві. Доведено необхідність системного удосконалення національної
аграрної політики щодо розвитку відносин власності та зовнішньоекономічної діяльності стосовно сільськогоспо-
дарської та продовольчої продукції.
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витку аграрного виробництва. Проте сучасні
соціально-економічні процеси, що протікають
в аграрному секторі, супроводжуються певни-
ми суперечностями та негативними тенденція-
ми, в тому числі і в сфері зовнішньої торгівлі
агропродовольчими товарами. Нагальність по-
вномасштабної реалізації експортного потен-
ціалу аграрного сектора економіки України,
усунення існуючих диспропорцій в товарній
структурі агропродовольчого експорту та
імпорту, збалансування обсягів надходжень на
внутрішній продовольчий ринок продуктів
вітчизняного та іноземного походження обу-
мовлює потребу в науково-прикладних дослі-
дженнях динаміки та структури експорту та
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імпорту агропродовольчих товарів в умовах
домінування приватної власності в сільському
господарстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ВКАЗУЄ
НА ПРИСКІПЛИВУ УВАГУ З БОКУ

ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ ДО ОКРЕСЛЕНОЇ
ПРОБЛЕМАТИКИ

Обгрунтування необхідності нарощування
та визначення основних чинників реалізації ек-
спортного потенціалу економіки України, вклю-
чаючи її аграрний сектор, на сучасному етапі
розвитку світогосподарських процесів здійс-
нюється Грущинською Н.М., Музиченко М.П.
[1, с. 19—20]. Вплив експорту та імпорту
сільськогосподарської та продовольчої про-
дукції на формування фондів споживання ос-
новних продуктів харчування, особливо в час-
тині споживання м'яса, молока та м'ясних і мо-
лочних продуктів, вивчається Федуловою І.В.
[2]. Особливості адаптації вітчизняного агро-
промислового комплексу до умов членства Ук-

раїни у СОТ та перспективи його розвитку з
урахуванням посилення інтеграційних та гло-
балізаційних процесів в світовому економічно-
му просторі представлені в роботах Кобути І.В.
[3], Осташко Т.О. [4]. Механізми формування
та реалізації регуляторної політики у сфері
зовнішньої торгівлі в цілому і, зокрема,
сільськогосподарськими та продовольчими то-
варами опрацьовуються в наукових виданнях
А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник [5], К.С. Кваши
[6] та інших фахівців. Разом з тим, існуючі про-
блеми та суперечності сучасного етапу транс-
формації відносин власності в сільському гос-
подарстві України віддзеркалюються в певних
диспропорціях структурних зрушень у зовніш-
ній торгівлі товарами агропродовольчої групи.
Цим обумовлюється необхідність науково-еко-
номічного обгрунтування системних рішень у
сфері державної аграрної політики, яка комп-
лексно поєднувала б: заходи з удосконалення
відносин власності в сільському господарстві;

Види продукції 
Роки 2012 р. до 2005 р. 

2005 2009 2010 2011 2012 +/- % 

Усього 4304840 9514866 9935979 12804109 17880597 13575757 415,4 

Живі тварини 2795 9571 3637 9839 7698 4903 275,4 

М’ясо та їстівні субпродукти 154440 79142 90179 197907 315886 161446 204,5 

Риба і ракоподібні 9643 25176 21008 19654 18793 9150 194,9 

Молоко та молочні продукти, яйця 

птиці 
553598 476447 648787 703758 612398 58800 110,6 

Інші продукти тваринного 

походження 

11542 5632 7776 5448 6547 -4995 56,7 

Живі дерева та інші рослини 486 1599 1782 1857 1594 1108 328,0 

Овочі 39332 159400 119209 132946 138538 99206 352,2 

Їстівні плоди та горіхи 102166 176533 208837 217320 199850 97684 195,6 

Кава, чай 2301 7352 9870 14046 12903 10602 560,8 

Зернові культури 1383083 3556197 2467061 3617122 6999871 5616788 506,1 

Продукція борошномельно-

круп’яної промисловості 
29134 89701 80848 111166 105070 75936 360,6 

Насіння і плоди олійних рослин 135441 1040363 1085659 1434808 1753974 1618533 1295,0 

Шелак природний 271 745 1261 938 979 708 361,3 

Рослинні матеріали для 

виготовлення 

2573 3003 1687 1752 1122 -1451 43,6 

Продукти з м’яса, риби 27006 37985 48687 50073 65028 38022 240,8 

Цукор і кондитерські вироби з 
цукру 

110159 165185 206503 241879 341218 231059 309,8 

Какао та продукти з нього 239319 448560 591612 675727 662341 423022 276,8 

Готові продукти із зерна 97736 204893 254290 339019 377483 279747 386,2 

Продукти переробки овочів 118969 148254 210390 228320 323454 204485 271,9 

Різні харчові продукти 49394 88411 122920 162429 195388 145994 395,6 

Алкогольні і безалкогольні напої 
та оцет 

419191 458631 443700 383046 385004 -34187 91,8 

Залишки і відходи харчової 
промисловості 

139641 322098 479066 626636 877723 738082 628,6 

Тютюн і промислові замінники 

тютюну 

89373 213966 213897 232012 266278 176905 297,9 

 

Таблиця 1. Динаміка експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції,
тис. дол. США

Джерело: розраховано за [7, с. 69].
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механізми реалізації приватних інтересів
суб'єктів господарювання на зовнішньому рин-
ку; загальнодержавні інтереси щодо забезпе-
чення продовольчої безпеки, збалансування
внутрішнього продовольчого ринку та отри-
мання соціально-економічних результатів від
повноцінного включення національного агро-
промислового комплексу у світове господар-
ство.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в аналізі дина-

міки та структури обсягів експорту та імпорту
сільськогосподарської та продовольчої про-
дукції в умовах домінування в аграрному сек-
торі приватної форми власності та науково-
економічному обгрунтуванні необхідності ком-
плексного підходу щодо формування експорт-
но-імпортної політики з визначенням заходів
з удосконалення відносин власності в сільсько-
му господарстві.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Формуючи фундамент економічної глоба-
лізації, еволюція відносин власності вивела
вітчизняний аграрний сектор на необхідність
вирішення проблеми планетарного масштабу в
частині забезпечення продовольчої безпеки як
населення України, так і певного його світово-
го сегменту. За умов домінування приватної
власності в аграрному секторі масштаби участі
останнього в процесах економічної глобалі-
зації засвідчує динаміка експорту сільськогос-
подарської та продовольчої продукції (табл. 1).

Аналіз наведених даних показує, що за межі
країни продається досить широкий асортимент
сільськогосподарської та продовольчої про-
дукції. Проте в експортній номенклатурі то-
варні групи мають різні масштаби, вагомість та
тенденції розвитку. Так, у 2012 р. максимальна
вартість експортованої продукції приходиться
на групу продуктів рослинного походження
(понад 9,2 млрд дол. США), що складало 51,5 %
від загальної суми виручки від проданої за кор-
дон всієї сільськогосподарської та продоволь-
чої продукції. Характерною рисою для цієї то-
варної групи постає досить стійке зростання
обсягів валютного доходу, що за період дослі-
дження в абсолютних величинах збільшився на
7,5 млрд дол. США або у 5,4 рази.

Суттєвим був також валютний приріст від
експорту товарної групи, що відбиває жири та
олії тваринного або рослинного походження.
У 2012 р. виручка від їх експорту становила
понад 4,2 млрд дол. США, збільшившись по

відношенню до 2005 р. на 3,6 млрд дол. США
або майже у 7,2 рази. Питома вага цих товарів
в загальному експорті знаходилася в межах
13,6 — 26,6 відсотків. Товарами даної групи в
абсолютних величинах формується стабільно
зростаючий експортний тренд та має місце до-
сить стале позитивне зростання у відносних ви-
мірах щодо загальної суми експортного дохо-
ду.

В абсолютних величинах зростають суми
експортної виручки від продажу товарів, що
формують групи готові харчові продукти, а та-
кож — живі тварини та продукція тваринного
походження. Так, у 2012 р. по відношенню до
2005 р. експорт готових харчових продуктів
збільшився на 2,2 млрд дол. США або більш ніж
у 2,7 раз, а живих тварин та продукції тварин-
ного походження підвищився на 229,3 млн дол.
США або на 31,3 %. Проте темпи приросту цих
товарних груп суттєво поступаються темпам
приросту продукції рослинного походження, а
також групі жири та олія тваринного або рос-
линного походження. Як наслідок, питома вага
товарної групи готових харчових продуктів у
загальному експорті за період дослідження
скоротилася на 10,5 відсоткових пункти (в.п.),
а групи живих тварини та продукції тваринно-
го походження — на 11,6 відсоткових пунктів.

У розрізі конкретних асортиментних по-
зицій у 2012 р. одноосібним лідером експорту
виступала продукція зернових культур, продаж
якої за кордон забезпечував майже 7 млрд дол.
США валютних надходжень, а питома вага в
загальному експорті сільськогосподарської та
продовольчої продукції становила 39,1 %. При
цьому в абсолютних та відносних величинах
формується сталий позитивний тренд зерново-
го експорту. Адже за період дослідження ви-
ручка від експортування зерна збільшилася на
5,6 млрд дол. США або зросла майже в 5,1 рази.

Найвищі темпи приросту експорту демон-
струють насіння і плоди олійних рослин. Від їх
продажу за кордон валютні надходження у
2012 р. по відношенню до 2005 р. збільшилися
майже в 13 разів або на 1,6 млрд дол. США. Ви-
щий за середній рівень приросту з експорту
сільськогосподарської та продовольчої про-
дукції мають такі асортиментні позиції, як кава
та чай, виручка від продажу яких зросла в 5,6
рази, а також залишки і відходи харчової про-
мисловості (в 6,3 рази).

Найменшу експортну значущість з прода-
жу сільськогосподарської та продовольчої
продукції мають живі тварини, риба і рако-
подібні, інші продукти тваринного походжен-
ня, живі дерева та інші рослини, кава і чай, про-
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дукція борошномельно-круп'яної промисло-
вості, шелак природний, рослинні матеріали
для виготовлення, продукти з м'яса і риби. Їх
питома вага в загальному обсягу валютних над-
ходжень протягом періоду дослідження не пе-
ревищувала 1 %. Звітного року цей перелік до-
повнив експорт овочів.

 За загального стабільного зростання ви-
ручки від експорту сільськогосподарської та
продовольчої продукції, що за період дослід-
ження збільшилася на 13,6 млрд дол. США або
в 4,2 рази, в асортименті продажу мають місце
товарні асортиментні позиції, які в абсолютних
та відносних величинах скорочують валютні
надходження. Так, у 2012 р. по відношенню до
2005 р. сума грошової виручки від експорту
рослинних матеріалів для виготовлення змен-
шилася на 1,4 млн дол. США або на 56,4 %,
інших продуктів тваринного походження — на
4,9 млн дол. США або на 43,3 %, алкогольних і
безалкогольних напоїв та оцту — на 34,1 млн
дол. США (на 8,2 %).

Нижчий за середній рівень приросту з екс-
порту сільськогосподарської та продовольчої
продукції мають такі асортиментні позиції, як
живі тварини; м'ясо та їстівні субпродукти,
риба і ракоподібні; молоко та молочні продук-
ти, яйця птиці; живі дерева та інші рослини;
овочі; їстівні плоди та горіхи; продукція борош-
номельно-круп'яної промисловості; шелак при-
родний; продукти з м'яса, риби; цукор і конди-
терські вироби з цукру; какао та продукти з
нього; готові продукти із зерна; продукти пе-
реробки овочів; різні харчові продукти; тютюн
і промислові замінники тютюну.

Дослідженнями встановлено, що збільшен-
ня обсягів експортних доходів компенсує втра-
ти національної економіки внаслідок збільшен-
ня обсягів імпорту та згортання чи вимушеної
переорієнтації виробництв, які програли у кон-
курентній боротьбі. Зростання доходів від ек-
спорту також має стати джерелом ресурсів для
структурної перебудови та модернізації націо-
нальної економіки, бюджетних коштів, необ-

Види продукції 
Роки 2012 р. до 2005 р. 

2005 2009 2010 2011 2012 +/- % 

Усього 2683898 4936007 5763547 6346706 7519661 4835763 280,2 

Живі тварини 42803 74299 67520 76597 96500 53697 225,5 

М’ясо та їстівні субпродукти 166516 568481 458117 292145 722014 555498 433,6 

Риба і ракоподібні 221669 471196 568562 505514 687662 465993 310,2 

Молоко та молочні продукти, яйця 

птиці 
61378 140512 135589 150362 196436 135058 320,0 

Інші продукти тваринного 

походження 

7270 13027 12183 10753 15759 8489 216,8 

Живі дерева та інші рослини 33965 62040 73876 99651 153573 119608 452,2 

Овочі 11809 77815 129974 133200 146655 134846 1241,9 

Їстівні плоди та горіхи 1936887 631896 733345 683446 1129997 -806890 58,3 

Кава, чай 109125 194310 234125 306477 321843 212718 294,9 

Зернові культури 57596 98539 145584 219855 249133 191537 432,6 

Продукція борошномельно-

круп’яної промисловості 
24941 20210 27543 49559 28267 3326 113,3 

Насіння і плоди олійних рослин 73924 135596 178934 285542 359050 285126 485,7 

Шелак природний 20167 39018 39635 37081 39039 18872 193,6 

Рослинні матеріали для 

виготовлення 

398 524 888 1129 2109 1711 529,9 

Продукти з м’яса, риби 101908 78716 100504 124378 140805 38897 138,2 

Цукор і кондитерські вироби з 
цукру 

78982 87551 231454 230705 83496 4514 105,7 

Какао та продукти з нього 226913 302339 407374 491785 449593 222680 198,1 

Готові продукти із зерна 52757 96162 125927 164766 170859 118102 323,9 

Продукти переробки овочів 110308 196392 223454 277284 267018 156710 242,1 

Різні харчові продукти 299454 421873 466911 592067 593536 294082 198,2 

Алкогольні і безалкогольні напої 
та оцет 

115664 189063 270558 421024 492814 377150 426,1 

Залишки і відходи харчової 
промисловості 

111706 206616 208438 247119 259626 147920 232,4 

Тютюн і промислові замінники 

тютюну 

357003 455569 471445 477598 507624 150621 142,2 

 

Таблиця 2. Динаміка імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції, тис. дол. США

Джерело: розраховано за [7, с. 71].
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хідних для компенсації негативного соціально-
го ефекту від посилення конкурентного тиску
на українські компанії [8, с. 309]. Тому знижен-
ня приросту продажу продукції за межі країни
та ще в більшій мірі скорочення експорту вітчиз-
няної продукції вказують на необхідність про-
ведення цілеспрямованої державної політики
щодо подолання зазначених негативних про-
цесів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Динаміка імпорту агропродовольчої про-
дукції відбиває дуальний характер участі аграр-
ного сектора в економічній глобалізації та
світовій регіоналізації. Розрахунки та відповідні
цифрові матеріали, згідно офіційних статистич-
них даних [7, с. 71], наведено в таблиці 2.

Аналіз наведених даних показує, що в Ук-
раїну імпортується досить широкий асорти-
мент сільськогосподарської та продовольчої
продукції, товарні групи яких у структурі
імпорту різняться своїми масштабами та ваго-
містю. Адже у 2012 р. максимальна вартість
імпортованої продукції приходиться на групу
готових харчових продуктів (майже 3 млрд дол.
США), що складало 39,4% від загальної суми
вартості купівлі за кордоном сільськогоспо-
дарської та продовольчої продукції. Для цієї
товарної групи характерним є досить зростан-
ня обсягів валютних витрат, що за період дос-
лідження в абсолютних величинах збільшили-
ся на 1,5 млрд дол. США або подвоїлися.

Вагомими також були валютні витрати на
імпорт продукції товарної групи, що відбива-
ють продукти рослинного походження. У 2012
р. вартість їх імпорту перевищувала 2,4 млрд
дол. США, збільшившись по відношенню до
2005 р. на 1,9 млрд дол. США або у 4,6 рази.
Частка цих товарів в загальному імпорті зна-
ходилася в межах від 19,6 % до 32,3 %, з яких
максимальне значення приходиться на звітний
рік. Товарами даної групи формується стабіль-
но зростаючий імпортний тренд як в абсолют-
них, так і у відносних величинах.

В абсолютних величинах зростають суми
витрат на імпорт товарів, що формують асор-
тиментні групи, до яких відносяться живі тва-
рини і продукція тваринного походження, а
також жири та олії тваринного або рослинно-
го походження. Так, у 2012 р. по відношенню
до 2005 р. імпортні закупівлі живих тварин та
продукції тваринного походження збільшили-
ся на 1,2 млрд дол. США або більш ніж у 3,4
рази, а жирів та олії тваринного або рослинно-
го походження підвищилися на 202,2 млн дол.
США або майже в 2 рази.

Проте, якщо темпи приросту імпорту пер-
шої товарної групи перевищують середній

рівень імпортного приросту сільськогоспо-
дарської та продовольчої продукції по країні в
цілому, то по товарній групі жири та олія тва-
ринного або рослинного походження темпи
приросту імпорту поступаються відповідним
середнім значенням. Як наслідок, за період до-
слідження питома вага імпорту товарної гру-
пи живі тварини та продукція тваринного по-
ходження збільшилася в загальному імпорті на
4,3 в. п., а товарної групи жири та олія тварин-
ного або рослинного походження, навпаки,
скоротилася на 2,2 відсоткових пунктів.

Стосовно конкретних асортиментних по-
зицій у 2012 р. лідерами імпорту виступають
їстівні плоди та горіхи, валютні витрати на куп-
івлю яких за кордоном становили понад 1,1 млрд
дол. США. Імпортується також м'ясо та їстівні
субпродукти (понад 722 млн дол. США), риба і
ракоподібні (687,7 млн дол. США), частки яких
в загальному імпорті сільськогосподарської та
продовольчої продукції складали, відповідно, 15
%; 9,6 та 9,1 %. Якщо питома вага в загальному
імпорті сільськогосподарської та продовольчої
продукції риби і ракоподібних була досить ста-
більною та знаходилася в межах від 7,9 % до 9,9
%, то частки м'яса та їстівних субпродуктів
(4,6—11,5 %), а також їстівних плодів та горіхів
(7,2—15 %) протягом періоду дослідження
відзначаються досить значними амплітудами
коливань. При цьому загальне зростання част-
ки імпорту їстівних плодів та горіхів (на 7,8 в. п.)
відбувалося на тлі суттєвого скорочення валют-
них витрат на їх закупівлю за кордоном. Вказа-
на асортиментна позиція виділяється зменшен-
ням абсолютної вартості імпорту (на 806,9 млрд
дол. США або на 41,7 %), тоді як імпорт всіх
інших — зростає і по окремим із них формує
досить стійкий висхідний тренд.

Протягом періоду дослідження найвищі
темпи приросту імпортних витрат демонструє
овочева продукція. На їх купівлю за кордоном
валютні витрати у 2012 р. по відношенню до 2005
р. збільшилися в 12,4 рази або на 134,8 млн дол.
США. Вищий за середній рівень мав місце
приріст імпорту сільськогосподарської та про-
довольчої продукції на м'ясо та їстівні субпро-
дукти, валютні витрати яких на закупівлю зрос-
ли в 4,3 рази, а також на рибу і ракоподібні (в
3,1 рази), на молоко та молочні продукти, яйця
птиці (в 3,2 рази), на живі дерева та інші росли-
ни (в 4,5 рази), на каву і чай (в 2,9 рази), на зер-
нові культури (в 4,3 рази), на насіння і плоди
олійних рослин (в 4,9 рази), на рослинні матер-
іали для виготовлення (в 5,3 рази), на готові
продукти із зерна (в 3,2 рази), на алкогольні і
безалкогольні напої та оцет (в 4,3 рази). Вод-
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ночас, нижчий за середній рівень приросту з
імпорту сільськогосподарської та продоволь-
чої продукції мають такі асортиментні позиції,
як живі тварини; інші продукти тваринного по-
ходження; продукція борошномельно-кру-
п'яної промисловості; шелак природний; про-
дукти з м'яса, риби; цукор і кондитерські виро-
би з цукру; какао та продукти з нього; продук-
ти переробки овочів; різні харчові продукти;
залишки і відходи харчової промисловості;
тютюн і промислові замінники тютюну.

Найменшу імпортну вагомість при купівлі
сільськогосподарської та продовольчої про-
дукції за кордоном мають інші продукти тва-
ринного походження, продукція борошномель-
но-круп'яної промисловості, шелак природний,
рослинні матеріали для виготовлення. Питома
вага цих асортиментних позицій в загальному
обсязі імпортних витрат протягом періоду дос-
лідження не перевищувала 1 %.

Значні в абсолютних величинах витрати ва-
лютних коштів на імпорт їстівних плодів та
горіхів, м'яса та їстівних субпродуктів, риби і
ракоподібних, а також приріст вартості імпор-
ту овочевих продукція, молока та молочних про-
дуктів, яєць птиці, живих дерев та інших рослин,
зернових культур, насіння і плодів олійних рос-
лин, живих тварин, інших продуктів тваринного
походження, тютюну і промислових замінників
тютюну вказують на відтік валюти за межі краї-
ни та заохочують до їх виробництва зарубіжних
товаровиробників, аграрних зокрема. Водночас,
ці кошти можуть бути орієнтовані на стимулю-
вання вітчизняного сільського господарства, бо
вказані товари мають в країні сприятливі умови
для виробництва.

Зростання витрат на імпорт рослинних ма-
теріалів для виготовлення, готових продуктів
із зерна, алкогольних і безалкогольних напоїв
та оцту, продукції борошномельно-круп'яної
промисловості, шелаку природного, продуктів
з м'яса і риби, цукру і кондитерських виробів з
цукру, продуктів переробки овочів, різних хар-
чових продуктів, залишків і відходів харчової
промисловості вказує на потребу прискорено-
го розвитку національної промислової пере-
робки сільськогосподарської продукції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведені дослідження динаміки експорту
та імпорту сільськогосподарської та продо-
вольчої продукції в умовах домінування в аг-
рарному секторі приватної форми власності,
дають підстави для наступних узагальнюючих
висновків.

1. Україна стабільно нарощує валютні над-
ходження до країни за рахунок збільшення
продажу за кордон агропродовольчої про-
дукції. Більшість асортиментних позицій
сільськогосподарської та продовольчої про-
дукції, експорт яких скорочується або має
низький темп приросту належить до групи то-
варів масового споживання, нарощування ви-
робництва якої забезпечує: збільшення інвес-
тиційних та валютних надходжень в економіку
країни, прискорення інтеграції вітчизняного
сільського господарства у світовий економіч-
ний простір, зниження гостроти соціально-еко-
номічної проблеми щодо зайнятості сільсько-
го населення, підвищення рівня добробуту
мешканців села, удосконалення соціально та
виробничої інфраструктури сільських тери-
торій, посилення експортного потенціалу на-
ціонального господарського комплексу, впро-
вадження досягнень науково-технічного про-
гресу у виробничо-господарську діяльність
господарюючих суб'єктів агропромислового
комплексу, зміцнення позитивного іміджу ук-
раїнської нації.

2. Експорт сільськогосподарської та продо-
вольчої продукції характеризується широким
асортиментом товарів, доходи від продажу
яких суттєво різняться між собою за масшта-
бами, вагомістю, темпами приросту та спряму-
ванням трендів. В експортній виручці агропро-
довольчої продукції України домінують про-
дукти, що мають сировинне призначення та
низьку додаткову вартість, водночас, готові
харчові продукти та продукція тваринного по-
ходження демонструють низькі темпи прирос-
ту та зменшують свою експортну вагомість.

3. Зовнішньоекономічна діяльність потре-
бує суттєвого корегування на предмет форму-
вання збалансованої імпортної політики щодо
сільськогосподарської продукції в інтересах
соціально-економічного зростання вітчизняно-
го аграрного сектора. Заміна імпорту на вироб-
лену в країні аналогічну продукцію має еконо-
мічну доцільність, бо дозволяє ефективно ви-
користовувати ресурсний потенціал національ-
ного аграрного сектора, економно витрачати
валютні кошти, вирішувати низку соціально-
економічних проблем, що пов'язані з порефор-
меним розвитком відносин власності в сільсь-
кому господарстві.

4. Для виробництва готових харчових про-
дуктів, що імпортуються в значних масштабах
в країну, існує досить надійна сировинна база
та має місце відповідне сучасним вимогам ви-
робничо-технологічне та кадрово-управлінсь-
ке забезпечення. Тому важливо збалансувати
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економічні інтереси виробників сільськогоспо-
дарської продукції та учасників її промисло-
вої переробки і продавців з тим, щоб заохочу-
вати їх до ефективної взаємодії як у внутріш-
ній, так і у зовнішній торгівлі.

5. Високоефективна участь України в проце-
сах економічної глобалізації потребує систем-
ного удосконалення національної аграрної пол-
ітики щодо розвитку відносин власності та зов-
нішньоекономічної діяльності стосовно
сільськогосподарської та продовольчої про-
дукції за рахунок: створення рівних та сприят-
ливих умов для реалізації економічних інтересів
суб'єктів господарювання, незалежно від їх
форм власності, розмірів та належності до сфе-
ри виробництва, переробки чи збуту продукції;
виведення відносин власності в частині реалі-
зації прав володіння, користування і розпоряд-
ження засобами виробництва та виготовленою
продукцією на якісно новий рівень, що відпові-
дає аналогам високорозвинених країн; нарощу-
вання експортного потенціалу аграрного секто-
ра на основі існуючих сприятливих для вироб-
ничо-господарської діяльності природно-гео-
графічних умов, використання сучасних науко-
во-інформаційних, техніко-технологічних,
організаційно-економічних та соціально-пол-
ітичних здобутків; раціоналізації структури ек-
спорту в розрізі товарного асортименту на ко-
ристь продукції з високим рівнем доданої вар-
тості; здійснення імпортозаміщення товарів, що
завозяться із-за кордону, за наявності вітчиз-
няних товарів-аналогів, які за своїми властиво-
стями та ринковими характеристиками не посту-
паються виробам інших країн походження;
удосконалення імпортної структури, що поси-
лює інноваційно-інвестиційну складову вироб-
ництва сільськогосподарської та продовольчої
продукції та її збут на світовому ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Україна — це аграрна країна. Саме галузь
сільського господарства є однією з візитних
карток нашої держави. Для розвитку сільсько-
господарського виробництва необхідні кошти
для закупівлі більш нової сучасної техніки (ос-
новних засобів), сировини для вирощення про-
дукції (оборотні активи). Без цих двох компо-
нентів не можливе існування ефективного та
прибуткового підприємства галузі сільського
виробництва. В зв'язку з тим, що сільськогос-
подарські підприємства не отримують необхі-
дної допомоги з боку держави, більшість
підприємств є приватними, тому самостійно
формують оборотні активи (оборотний капі-
тал), через що можливе їх недостатня кількість
на підприємстві. З цього боку також є певні
недоліки, а саме проблеми в політиці управлін-
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ням оборотними активами сільськогосподарсь-
ких підприємств. Тому важливим завданням є
дослідження стану оборотних активів та аналіз
показників ефективності управління оборотни-
ми активами сільськогосподарських підпри-
ємств для визначення та розгляду найбільш вда-
лих рішень щодо покращення управління обо-
ротними активами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням управління оборотних активів
сільськогосподарських підприємств останнім
часом займались такі вчені та економісти: М. Бі-
лик, І. Бланк, Р. Бредлі, Ф. Горбонос, Н. Ізмай-
лова, Н. Ковальчук, Л. Мельник, Р. Мертон,
Г. Нашкерська, Н. Окселенко. На сьогодні
безліч теоретичних та практичних питань щодо
управління оборотними активами на сільсько-
господарських підприємствах не є розглянути-
ми та повністю вивченими, а тому новизною да-
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ного матеріалу є дослідження структури обо-
ротних активів України за останні 5 років та
степової зони України за 2012 рік та аналіз по-
казників управління оборотними активами
сільськогосподарських підприємств Дніпро-
петровської області.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження стану оборот-

них активів України та показників управління
оборотними активами сільськогосподарських
підприємств Дніпропетровської області задля
пошуку головних проблем в управлінні оборот-
ними активами підприємств сільського госпо-
дарства та їх усунення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно з П(С)БО № 2 "Баланс" оборотні ак-
тиви — це кошти та їх еквіваленти, що не обме-
жені у використанні, а також інші активи при-
значені для реалізації чи споживання протягом

одного операційного циклу чи протягом 12 мі-
сяців з дати балансу. Натомість, Г.В. Нашкерсь-
ка вважає, що оборотні активи — це грошові
кошти, що вкладені для створення оборотних
виробничих фондів та фондів в обігу з метою
забезпечення безперервного процесу вироб-
ництва [3, с. 317]. Більш повне та ширше понят-
тя оборотних активів наводить М.Д. Білик:
"Оборотні активи — це група мобільних засобів
із періодом використанні до одного року, що
безпосередньо обслуговують операційну
діяльність підприємства і внаслідок високого
рівня їх ліквідності мають забезпечувати його
платоспроможність за поточними фінансови-
ми зобов'язаннями" [2, с. 161].

Безумовно, автори наводять конструктивні
та правильні пояснення щодо поняття "обо-
ротні активи". В сільському господарстві обо-
ротні активи — це засоби, що використовують-
ся протягом одного операційного циклу або не
більше одного року. Основна частина оборот-
них активів припадає на вирощування про-

Рис. 1. Динаміка структури балансу сільськогосподарських підприємств України
в 2007—2012 рр., %

Джерело: [12].

Рис. 2. Динаміка питомої ваги оборотних активів підприємств України за видами економічної
діяльності в 2008—2012 рр., %

Джерело: [12].
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дукції рослинництва або тваринництва, при
цьому оскільки виробництво сільськогоспо-
дарської продукції є сезонним, то характерною
рисою оборотних активів в сільському госпо-
дарстві є тривалий виробничий цикл.

Разом з тим, оборотні активи в галузі сіль-
ського господарства завжди перевищували
необоротні. Дані управління статистики Украї-
ни за 2007—2012 роки підтверджують це. Ди-
наміка балансу сільськогосподарських під-
приємств України наведена на рисунку 1.

 Перевищення оборотних активів над нео-
боротними у галузі сільського господарства го-
ворить про те, що або виробництво було роз-
ширене в результаті збільшення посівних площ,
кількості сільськогосподарських підприємств,
або на обсяг оборотних активів вплинула ін-
фляція, або відбулося зменшення коефіцієнта
оборотності оборотних активів.

Окрім сільського господарства, в Україні
розвивається безліч інших галузей. Станом на
2012 рік (рис. 2) питома вага оборотних активів в
сільському господарстві становить близько 6 %
(четверта позиція в галузях економічної діяль-
ності після промисловості, торгівлі, фінансової
діяльності).

До категорії "Інше" віднесено наступні види
економічної діяльності: будівництво, харчова
діяльність, зв'язок, освіта, охорона праці, мис-
тецтво, наукова діяльність тощо.

На сьогоднішній день в Україні найбільш
розвинутими областями в галузі сільського гос-
подарства є області степової зони України, до

складу якої входять Дніпропетровська, До-
нецька, Запорізька, Херсонська, Луганська,
Одеська, Миколаївська, Кіровоградська об-
ласті.

Провівши аналіз динаміки питомої ваги
оборотних активів підприємств степової зони
України (рис. 3), видно, що найбільше оборот-
них активів у галузі сільського виробництва зо-
середжено в таких областях, як Херсонська,
Миколаївська та Кіровоградська, а найменше
— в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській
областях. До категорії "Інше" було віднесено
такі види економічної діяльності, як будівниц-
тво, транспорт, харчування, наукова діяльність,
освіта, охорона здоров'я, зв'язок.

Натомість, вартість оборотних активів ре-
гіонів степової зони та аналіз показників інтен-
сивності (табл. 1) показала, що найбільше обо-
ротних активів сільськогосподарських під-
приємств зосереджено в Дніпропетровській,
Кіровоградській та Донецькій областях, анало-
гічно з показниками інтенсивності: на 1 га угідь
в даних областях припадає 4,58 тис. грн., 4,19
тис. грн. та 4,33 тис. грн. відповідно (дана тен-
денція спостерігалась серед вартості оборот-
них активів на одне сільськогосподарське
підприємство).

Це пояснює, що такі області, як Дніпропет-
ровська та Донецька — економічно розвинуті
регіони, а ось Кіровоградська область основ-
ний прибуток приносить в результаті вирощу-
вання сільської продукції (разом з галуззю про-
мисловості).

Рис. 3. Динаміка питомої ваги оборотних активів підприємств степової зони за видами
економічної діяльності в 2012 рр., %

Джерело: [3—12].
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Отже, Дніпропетровська область є най-
більш розвинутою областю в Україні. За випус-
ком валової продукції сільського господарства
в сільськогосподарських підприємствах Дніп-
ропетровська область у 2012 році зайняла п'я-
те місце по Україні (6644,4 млн грн.) після
Вінницької, Київської, Полтавської та Черкась-
кої областей, що свідчить про лідерство регіо-
ну серед областей степової зони. На сьогодні в
регіоні функціонує 43083 підприємства, з них
3797 сільськогосподарських. Дніпропетровсь-
ка область розташована в степовій зоні Украї-
ни, де знаходяться найбільш родючі землі —
чорноземи. Оборотні активи відіграють одну з
важливих ролей в фінансовому житті підприє-
мства.

Станом на 2012 рік, найбільшу частку се-
ред оборотних активів сільськогосподарсь-
ких підприємств Дніпропетровщини займа-
ють запаси та (або) дебіторська заборго-
ваність (рис. 4).

Для визначення ефективності використан-
ня оборотних активів розраховано показники
в таблиці 2. Згідно з отриманими даними, най-
більш ефективне управління оборотними акти-
вами спостерігається на ПрАТ "Агро-Союз" та
ПСП "АФ "Перше травня".

До найважливіших показників управління
оборотними активами відносять період оборо-
ту запасів, дебіторської заборгованості, грошо-
вих коштів та операційний цикл. На всіх під-
приємствах, окрім "Агро-Союз" та "Перше
травня", показники значно погіршились.

Коефіцієнт оборотності обігових коштів,
наприклад, показує, що виручка на підприєм-
ствах була значно нижчою за обсяги оборот-
них активів, що негативно вплинуло на роботу
підприємств. Період операційного циклу пока-
зує нам, наскільки швидко запаси перетворять-
ся у гроші (принесуть прибуток). Знову спос-
терігається негативна тенденція до зростання
майже на всіх підприємствах, окрім ПрАТ

Таблиця 1. Показники рівня інтенсивності сільськогосподарських підприємств степової зони
України в 2012 р.

Джерело: [3—12].

Рис. 4. Структура оборотних активів підприємств Дніпропетровської області в 2012 р., %

Джерело: за даними бухгалтерської звітності підприємств.
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"Агро-Союз" та ПСП "АФ "Перше травня".
Незначне збільшення даного показника
відбулось в ТОВ "Маяк" та ТОВ "Альфа-
Агро" (на 11,39 та 17,39 %, відповідно). Застій
оборотних активів, їх нераціональне викори-
стання призводить, в свою чергу, до збіль-
шення виробничого циклу і, як наслідок,
зменшення прибутку підприємства (або отри-
мання збитку).

Для покращення управління оборотними
активами сільськогосподарських підприємств
необхідно запровадити облік та нормування
всіх складових оборотних активів, аналіз основ-
них тенденцій показників ефективності вико-
ристання оборотних активів, оцінку короткос-
трокових потреб в готівкових засобах і управ-
ління запасами.

ВИСНОВКИ
Дослідивши стан оборотних активів Украї-

ни та окремих її регіонів, спостерігалось зрос-
тання оборотних активів сільськогосподарсь-
ких підприємств з кожним роком та збільшен-
ня оборотних активів в структурі балансу по
Україні серед сільськогосподарських підпри-
ємств. Разом з тим, щодо конкретної пробле-
матики управління оборотними активами в
Дніпропетровській області, то для його покра-
щення необхідно застосовувати більш повний
аспект рішень даної проблеми, а саме: раціо-
нальний розподіл оборотних активів на протязі
операційного циклу задля максимізації прибут-
ку, поліпшення управлінської структури на
підприємствах в результаті постійного контро-
лю за формуванням, розподілом та викорис-

Показник Назва підприємства 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Відхилення 

2012 р. до 
2009 р., % 

Коефіцієнт 

оборотності 
обігових 

коштів 

ТОВ "Зоря Нив" 1,93 1,20 0,61 1,16 -39,83 

ТОВ "АФ ім. Горького" 1,59 1,07 1,37 0,91 -42,64 

ТОВ "Маяк" 0,94 1,04 0,63 0,78 -17,46 

АВ ТОВ "Агроцентр К" 1,27 1,24 1,45 1,15 -8,96 

ПрАТ "Агро-Союз" 0,92 0,78 1,19 1,52 65,70 

ПСП "АФ "Перше травня" 1,98 1,64 1,77 3,02 52,59 

ТОВ "Альфа-Агро" 1,65 0,84 1,39 1,33 -19,77 

Період одного 

обороту 

обігових 

коштів 

ТОВ "Зоря Нив" 187 301 588 310 66,19 

ТОВ "АФ ім. Горького" 227 336 263 395 74,32 

ТОВ "Маяк" 383 347 572 464 21,15 

АВ ТОВ "Агроцентр К" 284 290 248 312 9,84 

ПрАТ "Агро-Союз" 392 460 303 237 -39,65 

ПСП "АФ "Перше травня" 182 220 203 119 -34,46 

ТОВ "Альфа-Агро" 218 427 258 271 24,64 

Період одного 

обороту запасів 

ТОВ "Зоря Нив" 48 181 517 112 134,81 

ТОВ "АФ ім. Горького" 141 240 236 232 64,14 

ТОВ "Маяк" 408 372 742 471 15,61 

АВ ТОВ "Агроцентр К" 198 132 124 217 9,60 

ПрАТ "Агро-Союз" 132 129 85 48 -63,60 

ПСП "АФ "Перше травня" 160 220 190 101 -36,82 

ТОВ "Альфа-Агро" 80 314 201 135 67,97 

Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

ТОВ "Зоря Нив" 9,25 1,90 20,91 3,88 -58,04 

ТОВ "АФ ім. Горького" 5,64 3,48 12,70 5,92 4,90 

ТОВ "Маяк" 11,65 4,23 6,38 20,90 79,40 

АВ ТОВ "Агроцентр К" 4,88 2,93 2,80 2,24 -54,06 

ПрАТ "Агро-Союз" 4,55 3,60 4,35 2,81 -38,23 

ПСП "АФ "Перше травня" 29,65 15,02 14,03 49,15 65,77 

ТОВ "Альфа-Агро" 2,42 1,71 3,22 2,68 10,96 

Коефіцієнт 

оборотності 
готової 
продукції 

ТОВ "Зоря Нив" 96,91 6,73 1,06 18,72 -80,68 

ТОВ "АФ ім. Горького" 6,94 3,65 3,80 2,22 -68,01 

ТОВ "Маяк" 4,22 25,58 3,75 5,11 20,99 

АВ ТОВ "Агроцентр К" 2,92 6,43 8,12 3,16 8,11 

ПрАТ "Агро-Союз" 5,15 4,51 6,89 14,47 180,75 

ПСП "АФ "Перше травня" 53,67 104,84 179,52 360,77 572,24 

ТОВ "Альфа-Агро" 10,72 2,35 4,10 4,48 -58,18 

Період 

операційного 

циклу 

ТОВ "Зоря Нив" 87 370 534 205 136,39 

ТОВ "АФ ім. Горького" 205 344 265 293 42,73 

ТОВ "Маяк" 439 457 798 489 11,39 

АВ ТОВ "Агроцентр К" 272 255 253 378 38,89 

ПрАТ "Агро-Союз" 211 229 168 176 -16,48 

ПСП "АФ "Перше травня" 172 244 216 108 -37,02 

ТОВ "Альфа-Агро" 229 525 313 269 17,39 

 
Джерело: за даними бухгалтерської звітності підприємств.

Таблиця 2. Показники ефективності управління оборотними активами сільськогосподарських
підприємств Дніпропетровщини в 2009—2012 рр.
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танням оборотних активів, досягнення високих
показників рентабельності оборотних активів
шляхом оптимізації структури оборотних ак-
тивів та отриманого прибутку в результаті їх
використання.

Отже, внаслідок впровадження ефективної
політики управління оборотними засобами
сільськогосподарських підприємств в регіонах
відбувається забезпечення безперебійної робо-
ти підприємства, зниження обсягів вільних по-
точних активів (зниження витрат на їх фінан-
сування), прискорення обороту оборотних за-
собів, максимізація прибутку підприємства при
збереженні ліквідності та платоспроможності.

Література:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку № 2 "Баланс" від 21.06.99 №396/3689 //
Все про бухгалтерський облік. — 2000. — № 11.
— 158 c.

2. Білик М.Д. Управління фінансами дер-
жавних підприємств / М.Д. Білик. — К.: Знан-
ня, 1999. — 312 с.

3. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч.
посіб. / Г.В. Нашкерська. — К.: Кондор, 2005.
— 503 с.

4. Структура балансу підприємств за вида-
ми економічної діяльності в Дніпропетровській
області [Електронний ресурс]. — Режим дос-
тупу: http://www.dneprstat.gov.ua

5. Структура балансу підприємств за видами
економічної діяльності в Донецькій області [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
donetskstat.gov.ua/statinform/finansi7.php?dn=1212

6. Структура балансу підприємств за вида-
ми економічної діяльності в Запорізькій області
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.zp.ukrstat.gov.ua./images/stories/finans_-
7_2012.pdf

7. Структура балансу підприємств за вида-
ми економічної діяльності в Кіровоградській
області [Електронний ресурс]. — Режим дос-
тупу: http://www.kr.ukrstat.gov.ua./stat_inf_-
rik_finansy.htm

8. Структура балансу підприємств за видами
економічної діяльності в Луганській області
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.lugastat.lg.ua./sinf/finans/finans1013_8.php

9. Структура балансу підприємств за вида-
ми економічної діяльності в Миколаївській об-
ласті [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua

10. Структура балансу підприємств за вида-
ми економічної діяльності в Одеській області
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.od.ukrstat.gov.ua

11. Структура балансу підприємств за вида-
ми економічної діяльності в Херсонській об-
ласті [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-
informatsiya/729-finansi/2063-struktura-balansu-
pidpriemstv-za-vidami.html

12. Структура балансу підприємств за вида-
ми економічної діяльності в Україні [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: www.ukr-
stat.gov.ua

References:
1."Provision (standard) of accounting 2 "Ba-

lance" from 21.06.99" (2000), Vse pro bukhhal-
ters'kyj oblik, vol. № 11. p. 158.

2. Bilyk, M. D. (1999), Upravlinnya finansamy
derzhavnykh pidpryiemstv [Financial Manage-
ment of state enterprises], Znannia, Kyiv, Ukraine.

3. Naskerka, G.V. (2005), Finansovyj oblik
[Century Financial accounting], Condor, Kyiv,
Ukraine.

4. "Balance sheet structure of enterprises by kinds
of economic activities in the Dnipropetrovsk region"
(2013), available at: http://www.dneprstat.gov.ua

5. "Balance sheet structure of enterprises by
kinds of economic activities in the Donetsk region"
(2013) available at: http://donetskstat.gov.ua/
statinform/finansi7.php?dn=1212

6."Balance sheet structure of enterprises by
kinds of economic activities in the Zaporizhzhya
region" (2013), available at: http://www.zp.ukr-
stat.gov.ua./images/stories/finans_7_2012.pdf

7. "Balance sheet structure of enterprises by
kinds of economic activities in the Kirovohrad
region"(2013), available at: http://www.kr.ukr-
stat.gov.ua./stat_inf_rik_finansy.htm#7

8. "Balance sheet structure of enterprises by
kinds of economic activities in the Lugansk re-
gion"(2013), available at: http://www.luga-
stat.lg.ua./sinf/finans/finans1013_8.php

9."Balance sheet structure of enterprises by
kinds of economic activities in the Mykolaiv
region" (2013), available at: http://www.mk.ukr-
stat.gov.ua

10."Balance sheet structure of enterprises by
kinds of economic activities in the Odessa region"
(2013), available at: http://www.od.ukrstat.gov.ua

11."Balance sheet structure of enterprises by
kinds of economic activities in the Kherson region"
(2013), available at: http://www.ks.ukrstat.gov.-
ua/statistichna-informatsiya/729-finansi/2063-
struktura-balansu-pidpriemstv-za-vidami.html

12."Balance sheet structure of enterprises by
kinds of economic activities in Ukraine" (2013)
available at: http://www.ukrstat.gov.ua
Стаття надійшла до редакції 25.03.2014 р.



30
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2014

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою складовою ефективності соці-

ально-економічної політики будь-якої країни є
дієвий фінансовий ринок, який формує умови і
можливості для залучення інвестицій у її еконо-
міку. Функціонування фінансового ринку прохо-
дить у відповідності до чинного законодавства та
інструктивно-методичних актів органів виконав-
чої влади, тому актуальним є дослідження сис-
теми державних регуляторів на рівень його роз-
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У статті наводиться визначення системи державного регулювання фінансового ринку як складної сукупності
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хуванням їх інтересів і вимог законодавства. Запропонована методика визначення оцінки ефективності і результа-
тивності діяльності суб'єктів державного регулювання фінансового ринку, що включає ряд етапів, зокрема, розра-
хунок часткових інтегрованих показників ефективності за допомогою операції згортання за кожним критерієм, виз-
начення вагової оцінки кожного критерію ефективності за правилом Фішберна, і забезпечує визначення ефектив-
ності діяльності органів державного регулювання фінансового ринку на основі інтегрального показника, який вра-
ховує різні критерії ефективності.

In the article determination of the system of government control of financial market is pointed as a difficult aggregate
of the system of organs of state and public administration for realization of adjusting; normatively legal base of regulation
of process of appeal of financial instruments, activity of regulation organs and institutes of financial market; forms,
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витку. Зростання економіки України неможли-
ве без існування фінансового ринку, який відпо-
відає сучасним світовим стандартам, сприяє роз-
ширенню обсягів інвестицій і гарантує права
інвесторів. Для цього необхідно формувати сис-
тему державного регулювання фінансового рин-
ку із врахуванням досвіду розвинених країн, яка
забезпечить ефективний розподіл фінансових
ресурсів між галузями економіки і регіонами
країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, методологічні і практичні аспек-
ти форм і методів державного регулювання діяль-
ності фінансового ринку висвітлювались у працях
зарубіжних і вітчизняних вчених: М. Алєксєєва,
О. Барановського, М. Бурмаки, В. Воротіна, В. Гей-
ця, А. Дьоміна, О. Жука, Т. Кембелла, М. Круп-
ки, Н. Кузнєцової, Г. Марковіца, В. Мельника,
С. Міщенко, О. Мозгового, Г. Назарової, Е. Нік-
бахта, І. Пилипенка, Д. Стеченка, Дж. Стігліца,
О. Ромашка, В. Унинець-Ходаківської, О. Хари-
тонової, У. Шарпа та ін. Проте, регулярні зміни і
уточнення законодавчих актів і структури дер-
жавного регулювання умов функціонування
фінансового ринку вимагають проведення по-
дальших досліджень, особливо щодо визначення
якості впливу державного регулювання на його
розвиток.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є вивчення процесу ста-

новлення, структури та особливостей функціону-
вання системи державного регулювання фінансо-
вого ринку України, визначення проблем, не-
доліків і шляхів їх подолання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Український фінансовий ринок представляє
собою складну систему учасників, органів дер-
жавного регулювання і саморегулювання, взаємо-
пов'язаних між собою, яка здійснює торгівлю
фінансовими інструментами на основі норматив-
но-правового законодавства і правил ділової взає-
модії.

Фінансовий інструмент (financial instrument)
— будь-який контракт, який одночасно призво-
дить до виникнення (збільшення) фінансового
активу в одного суб'єкта господарювання і фі-
нансового зобов'язання або інструмента власно-
го капіталу в іншого. Відповідно до Стандарту
бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інстру-
менти", фінансові інструменти поділяють на
фінансові активи, фінансові зобов'язання,
інструменти власного капіталу та похідні. У За-
коні України "Про цінні папери та фондовий ри-
нок" виділено такі фінансові інструменти: цінні
папери; строкові контракти (ф'ючерси); інстру-
менти грошового обігу; відсоткові строкові кон-
тракти (форварди); строкові контракти на обмін
(на певну дату в майбутньому) в разі залежності
ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або
фондового індексу (відсоткові, курсові або
індексні свопи); опціони, що дають право на ку-
півлю або продаж будь-якого із зазначених
фінансових інструментів, у т.ч. тих, що передба-
чають грошову форму оплати (курсові та відсот-
кові опціони) [7].

Професійна діяльність учасників фінансово-
го ринку (інституціональних інвесторів, опера-
торів ринку, інфраструктурних інститутів) поля-
гає у забезпеченні випуску та обігу фінансових
інструментів, і є основним предметом впливу сис-
теми державного регулювання.

На основі проведеного дослідження наукових
джерел, можна зробити висновок, що формуван-
ня дієвої системи державного регулювання фінан-
сового ринку є важливою умовою ефективності
виконання покладених на нього макроекономіч-
них завдань. Система державного регулювання
фінансового ринку представляє собою складну
сукупність, що включає:

— систему органів державного і громадсько-
го управління для здійснення регулювання;

— нормативно-правову базу регламентуван-
ня процесу обігу фінансових інструментів, діяль-
ності регулюючих органів та інститутів фінан-
сового ринку;

— форми, методи та інструменти взаємодії
між органами регулювання та учасниками фінан-
сового ринку з врахуванням їх інтересів і вимог
законодавства.

Основна мета діяльності системи державного
регулювання фінансового ринку полягає у забез-
печенні сприятливих умов для його функціону-
вання та розвитку, нагляду за фінансовим станом
учасників і додержання ними законодавства, за-
хисту інтересів споживачів фінансових послуг.

Для реалізації даної мети система державно-
го регулювання фінансового ринку має викону-
вати комплекс функцій, а саме:

— інституційну — забезпечення розвитку кон-
курентного середовища на ринку фінансових по-
слуг, рівноправності учасників ринку, вільного
входження та виходу з нього;

— регулюючу — здійснення регулювання про-
цесу організації фінансового ринку і діяльності
його сегментів;

— захисну — забезпечення захисту від
внутрішніх та зовнішніх загроз як фінансового
ринку в цілому, так і захисту прав споживачів
фінансових послуг зокрема;

— контрольну — виявлення порушень чинно-
го законодавства і застосування заходів впливу до
порушників;

— координаційну — налагодження взаємодії
між регулюючими органами державної влади;

— інтеграційну — сприяння входженню у
світовий фінансовий ринок [1].

Чинним законодавством визначено форми
здійснення державного регулювання фінансово-
го ринку:

— ведення державних реєстрів фінансових ус-
танов та ліцензування діяльності з надання фінан-
сових послуг;

— нормативно-правового регулювання діяль-
ності фінансових установ;
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— нагляду за діяльністю фінансових установ;
— застосування уповноваженими державни-

ми органами заходів впливу;
— проведення інших заходів з державного ре-

гулювання фінансового ринку [10].
У науковій літературі розрізняють дві групи

інструментів державного регулювання фінан-
сового ринку — прямого і непрямого впливу.
Інструменти першої групи представляють систему
встановлених норм поведінки для учасників фінан-
сового ринку, порядок їх застосування і притяг-
нення до відповідальності учасників, що порушу-
ють ці норми. Другу групу складає сукупність
інструментів непрямого економічного впливу, на-
правлених на формування окремих умов ринку
(ціни, обсяги попиту та пропозиції окремих сег-
ментів фінансового ринку, рівень конкурентної
боротьби між учасниками ринку) [2, с. 52].

Ефективна структура системи державного ре-
гулювання має відповідати ряду умов: чіткі цілі
діяльності і функції; незалежність і підзвітність
регулятора; достатність ресурсної бази для ефек-
тивного виконання регулюючих функцій; відпов-
ідне (гармонійне) законодавче середовище, дос-
татність повноважень для застосування санкцій;
можливість кількісної оцінки ефективності регу-
лювання [16, с. 75].

Проведене дослідження наукових джерел дає
можливість зробити висновок, що процес станов-
лення системи державного регулювання діяль-
ності фінансового ринку в Україні включає ряд ос-
новних етапів (табл. 1).

Ми погоджуємося з думкою І. Школьник, що
в Україні фінансовий ринок функціонує в умовах
високого рівня державного регулювання, який
відповідає сучасному стану його розвитку і фінан-
сової системи країни [18]. Згідно з чинним зако-

нодавством основним державним регулюючим ор-
ганом є Національний банк України, який
здійснює банківське регулювання і нагляд, веден-
ня Державного реєстру банків, ліцензування бан-
ківської діяльності та операцій у передбачених
законом випадках.

Указом Президента України №1063/2011 від
23.11.2011 р. з метою комплексного правового ре-
гулювання відносин, що виникають на ринку
цінних паперів, забезпечення захисту інтересів
громадян України та держави, запобігання зло-
вживанням та порушенням створені Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку і На-
ціональна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг.

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є
державним колегіальним органом, підпоряд-
кованим Президенту України, підзвітним Вер-
ховній Раді України і призначеним для формуван-
ня та забезпечення реалізації політики державно-
го регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(крім ринку банківських послуг і ринків цінних
паперів та похідних цінних паперів) [10].

Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку призначена для забезпечення, шля-
хом виконання регуляторних і наглядових
функцій, умов для належного та ефективного
функціонування ринку цінних паперів, забезпе-
чення грошовим капіталом потреб економіки
країни шляхом створення механізму акумулюван-
ня, розподілу та перерозподілу фондів коштів від
особи, яка володіє вільними інвестиційними ре-
сурсами до особи, якій необхідні такі ресурси для
розвитку, створення умов для становлення по-
тужних внутрішніх інвесторів та забезпечення
захисту прав інвесторів [11].

Таблиця 1. Основні етапи становлення системи державного регулювання розвитку
фінансового ринку

Джерело: складено автором за [5; 8; 14; 17].

Етап Особливості етапу Органи регулювання 

І етап 

(1991–1994 рр.) 

Період створення самостійної банківської та 

грошової системи України, організація 

внутрішньодержавних і міждержавних розрахунків 

Регулювання здійснювалося рядом державних органів, 

використовувались нормативно-правові документи 

Держбанку СРСР, розроблення перших законодавчих 
актів України 

ІІ етап 

(1995–1999 рр.) 

Поява значної кількості фінансових посередників, 

запровадження державних цінних паперів, 

формування вторинного ринку цінних паперів, 

підрозділів інфраструктури фінансового ринку  

Створено Державну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку, прийнято комплекс законодавчого 

регулювання фінансового ринку, у якому визначено 

принципи і шляхи його розвитку, створення ряду 

фондових бірж 

ІІІ етап 

(2000–2005 рр.) 

Розробка інформаційної бази суб’єктів фінансового 

ринку, використання диференційованого підходу 

до емітентів з метою отримання від них інформації, 
визначення напрямів розвитку корпоративного 

управління в акціонерних товариствах 

Прийнято ряд нормативних і законодавчих актів з 
регулювання фінансового ринку, зокрема Закон України 

«Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)», створення 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України 

ІV етап 

(2006 р. і по 

теперішній час) 

Запровадження комплексного підходу щодо 

управління фінансовим ринком, удосконалення 
напрямів і механізмів роботи банківських установ 

на грошовому ринку, формування єдиної системи 

збору, обробки та аналізу інформації, системи 

нагляду за дотриманням законодавства на 

фінансовому ринку 

Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку і Кабінетом Міністрів України розроблено заходи 
прискорення розвитку фінансового ринку України, 

підвищення капіталізації економіки, запровадження 

ефективної системи захисту прав інвесторів, прозорих 

правил і процедури діяльності учасників фінансового 

ринку, використання надійних та ліквідних інструментів 

ринку цінних паперів 
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Результативність регуляторної діяльності
Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку підтверджується статистичними да-
ними. У 2012 р. Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку здійснювалась роз-
робка 117 регуляторних актів, які на даний час
перебувають у відповідних стадіях проходжен-
ня процедури розробки у відповідності до вимог
Закону України "Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяль-
ності", а саме:

— у стадії розробки — 7;
— оприлюднено відповідно до чинного зако-

нодавства — 18;
— направлено на погодження до Державного

комітету України з питань регуляторної політи-
ки та підприємництва і Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України — 6;

— погоджено з Державним комітетом Украї-
ни з питань регуляторної політики та підприєм-
ництва і Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України — 7;

— рішення які скасовано — 3;
— знаходиться на реєстрації у Міністерстві

юстиції України — 15;
— зареєстровано у Міністерстві юстиції Ук-

раїни — 57;
— подано на розгляд Кабінету Міністрів Ук-

раїни — 3;
— внесено у Верховну Раду Україну — 1.
Основними завданнями, на виконання яких

концентрувалася робота з розробки зазначених
регуляторних актів є:

— зменшення негативного впливу світової
фінансової кризи на розвиток інститутів спіль-
ного інвестування та створення сприятливих умов
для їх посткризового розвитку;

— приведення у відповідність до законодавчої
бази;

— запобігання порушенням законодавства на
ринку цінних паперів;

— забезпечення захисту прав та інтересів інве-
сторів інститутів спільного інвестування;

— створення сучасної моделі документообігу
між професійними учасниками фондового ринку
та Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку з метою забезпечення швидкості
та надійності документообігу;

— удосконалення та спрощення порядку по-
дання інформації щодо фінансового стану показ-
ників діяльності осіб, які здійснюють управління
активами;

— підвищення прозорості діяльності інсти-
тутів спільного інвестування та недержавних пен-
сійних фондів [4].

Відповідно до положень Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" Національний банк
України, Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг і Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку для забезпечення належної
співпраці і координованості дій зобов'язані про-
водити оперативні наради у визначені терміни, за
результатами яких складаються відповідні прото-
коли або міжвідомчі угоди [12].

Проте, на нашу думку, відмінності правового
статусу суб'єктів державного регулювання (На-
ціональний банк України є особливим, економіч-
но самостійним органом державного управління;
Національна комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг і
Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку — державні колегіальні органи, підпо-
рядковані Президенту України, підзвітні Вер-
ховній Раді України) зумовлюють необхідність
проведення уніфікації форм, методів та інстру-
ментів державного регулювання.

Таблиця 2. Особливості моделі державного регулювання фінансового ринку в Україні

Джерело: [18].

Критерій Модель Характерні ознаки 

Суб’єкт 

регулювання 

Змішане 

регулювання 

Регулювання розділено між державою та саморегулівними організаціями. Функції 
управління покладено на Національний банк України, Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, Національну 
комісію з цінних паперів та фондового ринку та саморегулівні організації 

Об’єкт 

регулювання 

Функціональне 

(цільове) 

регулювання 

Об’єктом регулювання є діяльність на ринку цінних паперів та похідних фінансових 
інструментів (покладено на Національну комісію з цінних паперів та фондового 

ринку); діяльність на грошово-кредитному ринку (компетенція Національного банку 

України) 

Рівень 

жорсткості 
регулювання 

Достатньо жорсткий 

Заснований на достатньо жорстких, детально розписаних правилах та процедурах, 

контролем за їх дотриманням у певних сегментах. Національний банк України – 

банківське регулювання та банківський нагляд; Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг – державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг; Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку – державне регулювання та контроль за випуском і обігом цінних паперів та їх 

похідних 

Рівень 

інтервенції 
держави 

Інтервенціоністський 
підхід 

Рівень державного втручання є високим і передбачає формування зверху масиву 

правил, норм ділової практики, стандартів та вимог щодо розкриття інформації тощо 

Рівень 
розкриття 

інформації 

Державне 

регулювання 

Створюються законодавчі та нормативні документи, що регламентують рівень 
розкриття інформації 
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У проекті Стратегії розвитку фінансового сек-
тора України до 2015 року зазначено, що існуюча
в Україні система державного регулювання у
фінансовому секторі є розпорошеною, витратною
та малоефективною і тому потребує удосконален-
ня на основі врахування світового досвіду у та-
ких напрямах:

— уніфікація норм і правил державного регу-
лювання на фінансовому ринку з поступовою кон-
центрацією регуляторних функцій в одному дер-
жавному органі, тобто формування нормативної
бази, що встановлюватиме єдині стандарти інвес-
тиційної діяльності відносно різних учасників
фінансового ринку, які діють у сфері колектив-
ного інвестування з урахуванням специфіки
їхньої діяльності;

— відокремлення наглядових функцій від ре-
гуляторних та впровадження системи пруденцій-
ного нагляду в усіх основних сегментах фінансо-
вого ринку з метою оцінки ризику ліквідності, вла-
стивого фінансовій установі, для попередження
можливих наслідків неплатоспроможності, а та-
кож зменшення операційного ризику шляхом
впровадження ефективних процедур контролю за
проведенням операцій;

— підвищення ролі саморегулівних органі-
зацій професійних учасників і встановленням їх
більш тісного зв'язку регуляторними органами
для чого необхідно розробити та прийняти
відповідні законодавчі акти, в яких мають бути
закріплені принципи та стандарти діяльності са-
морегулівних організацій, визначити процеду-
ру делегування саморегулівним організаціям
повноважень щодо нагляду за добросовісністю
конкуренції на фінансових ринках, у тому числі
шляхом розробки та впровадження кодексів
професійної етики, права на застосування за-
ходів впливу, аж до заборони на здійснення
діяльності;

— суттєве поліпшення фінансування держав-
них регуляторів, у тому числі з ринкових джерел
[15, с. 28].

Реалізація заходів, передбачених Стратегією
розвитку фінансового сектора України до 2015
року, сприятиме:

— доступу до ринку капіталу більшості віт-
чизняних компаній, зростанню кількості первин-
них розміщень акцій цих компаній на ринку
цінних паперів;

— розширенню асортименту інструментів
фінансового ринку і послуг, що надаються фі-
нансовими установами громадянам і підприєм-
ницьким структурам;

— створенню зручних умов для проведення
операцій з цінними паперами, у тому числі фізич-
ними особами, надійного обліку активів та їх збе-
рігання;

— впровадження єдиного державного регуля-
тора, наглядові функції будуть відокремлені від

регуляторних та буде запроваджена система пру-
денційного нагляду в усіх ринкових сегментах.

Очікується, що в 2015 р. залучення фінансо-
вих коштів за допомогою розміщення вітчизняни-
ми компаніями акцій і облігацій на внутрішньому
фінансовому ринку складе не менше 25% загаль-
ного обсягу інвестицій в основний капітал вели-
ких і середніх підприємств. З урахуванням залу-
чення кредитів і позик у вітчизняних банків і на
міжнародному ринку капіталу цей показник до-
сягне 40% [15, с. 32—33].

На нашу думку, для удосконалення системи
державного регулювання фінансового ринку не-
обхідно сформувати методику оцінки ефектив-
ності діяльності регулятивних органів, як цент-
ральних, так і територіальних відділень, що дасть
можливість відслідковувати стан системи держав-
ного регулювання як за окремими регіонами, так
і в цілому по Україні з урахуванням дотримання
інтересів всіх суб'єктів.

Поняття економічної ефективності і відповідні
критерії її оцінки детально розглянуто багатьма
вченими-економістами. М. Прідачук вважає, що
ефективність представляє собою ступінь досяг-
нення поставлених цілей. Для оцінки ефективності
доцільно використовувати індекс ефективності,
який відображає фактичний рівень аналізовано-
го показника порівняно з потенційним [9].

А. Маркіна залежно від мети управління виді-
ляє такі види ефективності: ефективність потреб
як відношення цілей до потреб, ідеалів і норм; ре-
зультативну як відношення досягнутого резуль-
тату до намічених цілей; витратну як відношення
досягнутих результатів до витрат [6].

Ми підтримуємо думку Н. Звягінцевої, що оц-
інка ефективності виконання функцій державних
органів регулювання фінансового ринку, має про-
водитись за допомогою наступних критеріїв:

— технологічних (сумарні обороти ринку,
стабільність оборотів, сумарна капіталізація рин-
ку, стабільність капіталізації, кількість ліквідних
цінних паперів на ринку, ступінь демонополізації
ринку тощо);

— соціально-економічних (питома вага до-
ходів від цінних паперів у сукупному доході насе-
лення, ступінь рівномірності розподілу цих до-
ходів серед населення, частка цінних паперів у за-
ощадженнях населення, ступінь рівномірності
розподілу цієї частки серед населення, питома
вага власників цінних паперів серед населення
тощо) [3].

Ми вважаємо, що критерії ефективності по-
винні бути єдиними для всіх рівнів органів держав-
ного регулювання фінансового ринку, а системи
показників оцінки ефективності діяльності регу-
лятивних органів мають враховувати особливості
відповідного ієрархічного рівня управління.

Оцінка ефективності діяльності системи дер-
жавного регулювання фінансового ринку має
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проводитись з дотриманням таких принципів:
організаційна і функціональна незалежність су-
б'єктів державного регулювання від об'єктів; сис-
темність; комплексний підхід, орієнтований на
кінцевий результат; функціональність (відпові-
дальність за конкретний процес і результат); об-
'єктивність, неупередженість, формування вис-
новків і рекомендацій на основі достовірних да-
них; відповідність чинному законодавству; безпе-
рервність регулювання; гласність, доступність та
оперативність інформації про результати регуля-
торної діяльності [6].

На нашу думку, методика визначення оцінки
ефективності і результативності діяльності су-
б'єктів державного регулювання фінансового
ринку має включати такі етапи:

— визначення критеріїв оцінки ефективності;
— розробка системи показників за визначени-

ми критеріями оцінки ефективності;
— формування інформаційної бази для роз-

рахунку системи показників;
— проведення розрахунку числових значень

показників;
— розрахунок часткових інтегрованих показ-

ників ефективності за допомогою операції згор-
тання за кожним критерієм;

— визначення вагової оцінки кожного крите-
рію ефективності за правилом Фішберна;

— визначення інтегрованого показника ефек-
тивності;

— оцінка рівня ефективності і результатив-
ності діяльності суб'єктів державного регулюван-
ня фінансового ринку за шкалою Харрінгтона;

— формування висновків за результатами оц-
інки рівня ефективності і результативності діяль-
ності суб'єктів державного регулювання фінансо-
вого ринку;

— розробка рекомендацій щодо підвищення
ефективності і результативності діяльності су-
б'єктів державного регулювання фінансового
ринку.

Запропонована методика забезпечує визна-
чення ефективності діяльності органів державно-
го регулювання фінансового ринку на основі
інтегрального показника, який враховує різні кри-
терії ефективності.

ВИСНОВКИ
Система державного регулювання розвит-

ку фінансового ринку має забезпечувати на-
лежні умови його функціонування, що потре-
бує постійного удосконалення нормативно-
методичної бази створення, реєстрації, ліцен-
зування, умов надання послуг, складання та
подання звітності, прозорості діяльності фі-
нансових установ та їх взаємодії зі спожива-
чами фінансових послуг.

Запропонована методика оцінки ефективності
діяльності органів державного регулювання має

універсальний характер і може бути використана
на різних рівнях управління. Впровадження такої
методики сприятиме підвищенню ефективності
функціонування системи державного регулюван-
ня фінансового ринку і, як наслідок, покращен-
ню інвестиційного середовища, захисту інтересів
учасників фінансового ринку, зменшенню систем-
них ризиків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з напрямів діяльності держави, в

особі уповноважених органів,  в умовах
складної екологічної ситуації є діяльність з
переробки або утилізації відходів. Оскільки
розміщення відпрацьованих екологічно не-
безпечних товарів, які містять такі небезпечні
речовини, як ртуть, свинець, цинк тощо, у на-
вколишньому природному середовищу чи-
нить негативний вплив як на стан екології, так
і на стан здоров'я населення. В результаті
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держава отримує економічні збитки від впли-
ву екологічного фактору, які за період з 2003
по 2012 рік в середньому склали 11,6 % ВВП,
в той час, як у країнах з високим рівнем роз-
витку економіки він складає 1—5 % ВВП, у
країнах з перехідною економікою — 8 % ВВП
[1, с. 215]. Отже, перед державою постає
важливе завдання у вигляді виявлення еколо-
гічно небезпечних товарів та забезпечення
обов'язкової утилізації або переробки їх від-
ходів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням рівня екологічності товарів
займаються багато вітчизняних науковців, се-
ред яких Бєлякова О., Горєлова А., Должансь-
кий І., Дьоміна Т., Ілляшенко С., Литвинов О.,
Прокопенко О. Але на сьогоднішній день від-
сутній єдиний підхід щодо визначення рівня
екологічності товарів.

Екологічний податок є об'єктом досліджен-
ня багатьох науковців, серед яких Боронос В.,
Веклич О., Данилишина Б., Маслюківска О. та
інші. Але впровадження утилізаційного збору
на всі неекологічні товари в межах екологічно-
го податку не знайшло відображення у працях
науковців.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування необ-

хідності введення в межах екологічного подат-
ку утилізаційного збору на всі неекологічні
товари, що сприятиме формуванню необхідно-
го фонду грошових коштів, за допомогою яких
можливо здійснення фінансування заходів
щодо утилізації небезпечних товарів з метою
запобігання їх негативного впливу на навко-
лишнє природне середовище та здоров'я насе-
лення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковці Горєлова А., Дьоміна Т. та Лит-
винов О. головними складовими екологічно
чистого товару визначають відсутність негатив-
ного впливу при його споживанні на здоров'я
людини та навколишнє природне середовище.
Науковці Должанський І., Бєлякова О. також
називають головними складовими екологічно
чистого товару відсутність негативного впли-
ву на навколишнє природне середовище та здо-
ров'я людини, але додають ще одну складову, а
саме процес виробництва, який повинен бути
екоорієнтованим [2, с. 309].

Науковці Ілляшенко С., Прокопенко О.
більш широко розглядають екологічно чистий
товар, визначаючи такі важливі складові, як
процес виробництва, споживання та утилізацію
[2, с. 309].

Науковець Овєчкіна О. вважає екологічно
чистим товар, який негативно не впливає на на-
вколишнє природне середовище та здоров'я
населення, а також якщо в процесі його вироб-
ництва та утилізації відсутня шкода довкіллю
[2, с. 309].

На основі проведеного аналізу визначень
дефініції "екологічно чистий товар", на наш по-
гляд, екологічно чистим є товар, кожна стадія

життєвого циклу якого є нешкідливою та без-
печною для навколишнього природного сере-
довища та здоров'я населення.

Визначити рівень екологічності товарів
можливо шляхом дослідження всіх стадій жит-
тєвого циклу товару, визначаючи вплив всіх дій
на кожній стадії на навколишнє природне се-
редовище та здоров'я населення. Існує методи-
ка експертної оцінки рівня екологічності то-
варів, в основі якої є оцінка кожної стадії жит-
тєвого циклу товарів за певними критеріями [3,
с. 28], а саме хімічний, біологічний, механічний,
фізичний та радіаційний вплив. Використову-
ючи дану методику, експерти оцінюють вплив
товару на реципієнтів за показниками від "-5"
до "+5" [3, с. 28]. За результатами проведеного
аналізу виставляється загальна оцінка впливу
товару на стан довкілля, яка буде характери-
зувати рівень екологічності товарів: негативний
вплив: "-5" — "-1"; позитивний вплив — "0" —
"+5". Якщо товар чинить негативний вплив на
навколишнє природне середовище та здоров'я
населення, він є неекологічним товаром, що в
свою чергу може бути екологічно небезпечним
або екологічно прийнятним товаром [2, с. 310],
що залежить від того, чи знаходиться негатив-
ний вплив в межах асиміляційних можливостей
навколишнього природного середовища чи пе-
ревищує їх.

Якщо товари чинять позитивний вплив на
навколишнє природне середовище та здоров'я
населення, вони є екологічними товарами та
поділяються на екологічно нейтральні та еко-
логічно спрямовані. Це розмежування пов'яза-
но з відсутністю негативного впливу або наяв-
ністю позитивного впливу на навколишнє при-
родне середовище.

Вважаємо, що визначення рівня екологіч-
ності товарів є важливим завданням держави,
в особі уповноважених органів, що може забез-
печити зменшення негативного впливу на на-
вколишнє природне середовище та здоров'я
населення шляхом запровадження запобіжних
заходів. Оцінити рівень екологічності товарів
можливо шляхом проведення екологічної екс-
пертизи, яка відповідно до Закону України
"Про екологічну експертизу" представляє со-
бою "вид науково-практичної діяльності спе-
ціально уповноважених державних органів,
еколого-експертних формувань та об'єднань
громадян, що базується на міжгалузевому еко-
логічному дослідженні, аналізі та оцінці пере-
дпроектних, проектних та інших матеріалів чи
об'єктів, реалізація і дія яких може негативно
впливати або впливає на стан навколишнього
природного середовища та здоров'я людей, і
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спрямована на підготовку висновків про від-
повідність запланованої чи здійснюваної діяль-
ності нормам і вимогам законодавства про охо-
рону навколишнього природного середовища,
раціональне використання і відтворення при-
родних ресурсів, забезпечення екологічної без-
пеки [4]".

Серед завдань екологічної експертизи є [4]:
1) визначення ступеня екологічного ризику

і безпеки запланованої чи здійснюваної діяль-
ності;

2) організація комплексної, науково об-
грунтованої оцінки об'єктів екологічної екс-
пертизи;

3) встановлення відповідності об'єктів екс-
пертизи вимогам екологічного законодавства,
санітарних норм, будівельних норм і правил;

4) оцінка впливу діяльності об'єктів еколо-
гічної експертизи на стан навколишнього при-
родного середовища, здоров'я людей і якість
природних ресурсів;

5) оцінка ефективності, повноти, обгрунто-
ваності та достатності заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища і здо-
ров'я людей;

6) підготовка об'єктивних, всебічно обгрун-
тованих висновків екологічної експертизи.

Відповідно до закону України "Про еколо-
гічну експертизу" може проводитися держав-
на, громадська та інші форми екологічної екс-
пертизи. На наш погляд, державна екологічна
експертиза повинна бути обов'язковою не лише
для видів діяльності та об'єктів, які визначено
як ті, що становлять екологічну небезпеку [5],
але й для всіх інших, що надасть змогу підви-
щити екологічний контроль та зменшити нега-
тивний вплив на навколишнє природне середо-
вище та здоров'я населення. Оскільки саме вис-
новки державної екологічної експертизи є обо-
в'язковими для виконання.

Серед екологічно небезпечних товарів в
Україні визнано антипригарний посуд, бата-
рейки, енергозберігаючі лампи, пластикові

пляшки, пакети тощо. Розглянемо вплив дея-
ких з визнаних екологічно небезпечних товарів,
а саме батарейки та лампи, що містять ртуть,
на стан екології. Це ті товари, з якими щоден-
но зіштовхується майже кожна людина.

Використання батарейок завдає екологічну
небезпеку, оскільки викидання відпрацьованих
батарейок призводить до забруднення навко-
лишнього природного середовища у значних
розмірах (1 батарейка призводить до забруд-
нення 400 літрів води або 20 квадратних метрів
грунту) [6], в той час, як щодня на український
ринок потрапляє 12 тонн батарейок. Викорис-
тані батарейки містять такі небезпечні речови-
ни як ртуть, свинець, нікель, цинк, олово тощо.
Отже, перед державою стає важливе завдання
у вигляді обов'язкової утилізації використаних
батарейок з метою запобігання негативного
впливу на навколишнє природне середовище та
здоров'я населення. В Україні у місті Львів існує
ДП "Аргентум", яке займається більше 20 років
переробкою вторинної сировини, що містить
кольорові та дорогоцінні метали. А з 2006 року
даний завод почав здійснювати діяльність з пе-
реробки батарейок, створення з її елементів
розподілених хімічних елементів та сортованих
відходів з упаковки.

Вартість утилізації батарейок на ДП "Ар-
гентум" для стандартних циліндричних та пря-
мокутних батарейок становить 0,07 грн. з ПДВ
за штуку або 3,4 грн. з ПДВ за один кілограм,
для стандартних батарейок у металевому кор-
пусі у вигляді "монеток" та "таблеток" — 0,03
грн. з ПДВ за штуку або 1,3 грн. з ПДВ за один
кілограм [7].

Дослідивши ринок батарейок, можна визна-
чити, що ціна за стандартні циліндричні та пря-
мокутні батарейки коливається від 2,24 до 28,5
грн. за штуку, ціна за батарейку у металевому
корпусі — від 2,92 грн. до 96,41 грн. за штуку.
Отже, можна розрахувати вартість утилізації
відпрацьованих батарейок у відсотках до їх
ціни (табл. 1).

Таблиця 1. Питома вага вартості утилізації відпрацьованих батарейок у їх ціні, %

№ Назва 

Вартість 

утилізації, 
грн./шт. 

Мінімальна 

вартість утилізації 
відпрацьованих 

батарейок, у 

відсотках до ціни 

Максимальна 

вартість утилізації 
відпрацьованих 

батарейок, у 

відсотках до ціни 

1 
Стандартні циліндричні та 

прямокутні батарейки 
0,07 0,24 3,13 

2 

Стандартні в металевому 

корпусі ("таблетки" і 
"монетки") 

0,03 1,03 0,03 

3 

Середня вартість утилізації 
відпрацьованих батарейок 

у відсотках до ціни , % 

- 0,64 1,58 

 Джерело: розроблено автором на основі [7].
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Аналізуючи дані таблиці, вартість утилізації
батарейок коливається від 0,24 % від вартості
батарейок до 3,13 % від вартості батарейок.

Але, незважаючи на існування ДП "Арген-
тум", потужності якого дозволяють перероб-
ляти 1 тонну батарейок у день, на сьогоднішній
день проблема забруднення навколишнього
природного середовища елементами відпраць-
ованих батарейок, залишається невирішеною.
Це пов'язано з:

1) відсутністю налагодженої системи збо-
ру відпрацьованих батарейок;

2) відсутністю налагодженої системи дос-
тавки їх до заводу;

3) недостатнім фінансуванням даних за-
ходів.

Більша частина населення викидає від-
працьовані батарейки у смітник, що призво-
дить до їх потрапляння на звалища та роз-
повсюдження їх елементів у повітрі та грун-
ті. На сьогоднішній день почали з'являтися
мережі магазинів, що допомагають у зборі
відпрацьованих батарейок, але цього недо-
статньо.

Використання енергозберігаючих та люмі-
несцентних ламп на сьогодні є однією з найго-

ловніших екологічних проблем, оскільки ртуть,
що міститься у них, повинна підлягати обов'яз-
ковій утилізації з метою зменшення негативно-
го впливу на навколишнє природне середови-
ще та здоров'я людини. Кандидат технічних
наук Кожушко Г.М. у своїх дослідженнях виз-
начив, що щорічно в Україні використовують
близько 35—39 млн ламп, що містять ртуть, а
кількість ртуті, що щорічно потрапляє у навко-
лишнє природне середовище разом з відхода-
ми від цих ламп, складає близько 300 кг [8, с.
39]. З метою запобігання негативного впливу
відходів у вигляді енергозберігаючих ламп на
навколишнє природне середовище та здоров'я
населення, необхідно забезпечити обов'яз-
ковість утилізації даних ламп, що вимагає:

1) збір енергозберігаючих ламп після вико-
ристання;

2) видалення ртуті;
3) утилізацію або повторну переробку да-

них відходів.
На сьогоднішній день в Україні існують

підприємства, які здійснюють утилізацію ламп,
що містять ртуть. Вартість утилізації ламп ко-
ливається в межах від 0,99 до 5,5 грн. за одну
лампу (табл. 2).

№ Назва підприємства Місто 
Вартість, 

грн./шт. 

1 

 

ТОВ НВП «Еко-Світ» 
 

м. Київ 

1,00 

1,05 
4,80 

2 ТОВ «Utilis innoteh» м. Київ 4,80 

3 ТОВ «Днепрпромэкология» м. Дніпрпетровськ 5 

4 ТОВ «Єдині екологічні системи» м. Дніпродзержинськ 4,60 

5 ТОВ «Добробут еко Україна» м. Черкаси 0,99 

6 ДП «Центр поводження з відходами» м. Київ 5,50 

Таблиця 2. Вартість утилізації відпрацьованих ламп, що містять ртуть, спеціалізованими
підприємствами України

*розроблено автором на основі даних джерела: [9].

№ Назва підприємства 

Вартість 

утилізації, 
грн./шт. 

Вартість 

утилізації 
відпрацьованих 

енергозберігаючих 

ламп, у відсотках 

до їх ціни 

Вартість утилізації 
відпрацьованих 

люмінесцентних 

ламп, у відсотках до 

їх ціни 

1 
ТОВ НВП «Еко-Світ» 

 

1,00 

1,05 

4,80 

0,86 

0,91 

4,14 

4,25 

4,47 

20,43 

2 ТОВ «Utilis innoteh» 4,80 4,14 20,43 

3 ТОВ «Днепрпромэкология» 5 4,31 21,28 

4 ТОВ «Єдині екологічні системи» 4,60 3,97 19,59 

5 ТОВ «Добробут еко Україна» 0,99 0,85 4,21 

6 ДП «Центр поводження з відходами» 5,50 4,74 23,41 

7 
Середня вартість утилізації відпрацьованих 

енергозберігаючих ламп, у відсотках до їх ціни, % 
- 2,99 14,75 

 

Таблиця 3. Питома вага вартості утилізації відпрацьованих ламп,
що містять ртуть, у їх ціні, %

Джерело: розроблено автором на основі [9].
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Дослідивши ринок енергозберігаючих та
люмінесцентних ламп, визначено, що ціна на
енергозберігаючі лампи коливається від 10,99
до 220,99 грн. за штуку, отже, середня ціна
складає 115,99 грн. А ціна за люмінесцентні
лапи коливається від 6,99 до 39,99 грн. за шту-
ку, середня ціна — 23,49 грн. Отже вартість
утилізації відпрацьованих ламп, що містять
ртуть у відсотках до ціни лампи складає (табл.
3).

Аналізуючи дані таблиці, виявлено, що
вартість утилізації ламп, які містять ртуть, ко-
ливається від 0,86 % від вартості ламп до 23,41
%.

Проблему відсутності налагодженої сис-
тему збору відпрацьованих відходів можли-
во вирішити шляхом запровадження системи
розподільного викиду сміття, а проблему
фінансування заходів зі збору та переробки
відпрацьованих товарів, а саме батарейок,
ламп, що містять ртуть, та інших — шляхом
запровадження утилізаційного збору за ре-
зультатами проведення екологічної експер-
тизи.

Отже, ми вважаємо за доцільне ввести для
товарів, що становлять небезпеку для екології,
утилізаційний збір в межах екологічного подат-
ку, оскільки податковим законодавством Ук-
раїни передбачено впровадження лише еколо-
гічного податку за утилізацію знятих з експлу-
атації транспортних засобів. Даний збір буде
цільовим, а саме:

1) надходитиме до спеціального фонду міс-
цевих бюджетів;

2) кошти від даного збору будуть спря-
мовані на фінансування заходів щодо утилі-

зації небезпечних товарів з метою запобіган-
ня їх негативного впливу на навколишнє при-
родне середовище та здоров'я населення.

Для зменшення недоліків в процесі вста-
новлення даного збору, а саме визначення спо-
чатку рівня екологічності товарів органами,
що здійснюють державну екологічну експер-
тизу, потім подання даними органами інфор-
мації органам Державної податкової служби
інформації щодо цих товарів, і, як наслідок,
внесення змін до Податкового кодексу. Ми
пропонуємо автоматичне введення даного
збору для таких товарів. Це можливо реалі-
зувати шляхом введення нового принципу по-
будови податкового законодавства, а саме
принципу автоматизму (рис. 1). Сутність дано-
го принципу полягає у наступному: у разі виз-
нання уповноваженими органами Міністер-
ством екології та природних ресурсів, які про-
водять державну екологічну експертизу, то-
вару як неекологічного, що призводить до не-
гативного впливу на навколишнє природне се-
редовище та здоров'я населення, автоматич-
но застосовується утилізаційний збір до таких
товарів.

Запровадження принципу автоматизму
сприятиме зменшенню витраченого часу та
грошових коштів на запровадження даного
збору.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження вар-

тості утилізації відпрацьованих батарейок та
ламп, що містять ртуть, визначено, що вартість
утилізації для ламп коливається в межах від
0,86 до 23,41 % від вартості товарів, а вартість

Джерело: розроблено автором.

Міністерство екології та 

природних ресурсів 

Державна податкова служба 

 

Оцінка рівня 

екологічності 
товарів 

Надання 

інформації 
Державній 

податковій 

службі 

Визначення 

розміру 

утилізаційного 

збору 

Внесення змін 

до 

Податкового 

Кодексу 

України 

   Принцип автоматизму 

Екологічний 

товар 

Неекологічний 

товар 

Рис. 1. Механізм введення утилізаційного збору
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утилізації батарейок — від 0,24 до 3,13 % від
вартості батарейок. Застосування утилізацій-
ного збору для неекологічних товарів повинно
стати ефективним фіскальним та регулюючим
інструментом, що сприятиме формування дос-
татньої кількості коштів, необхідних для фінан-
сування процесу їх утилізації або повторної
переробки. Застосування ставки утилізаційно-
го збору на рівні 23,41% на наш погляд, буде
неефективним, оскільки зростання ціни това-
ру на такий відсоток зменшить попит на нього
та введений утилізаційний збір не виконувати-
ме своїх функцій. 0,24% також занадто незнач-
ний та не створить достатнього фінансового ре-
сурсу для покриття загальної кількості витрат
на утилізацію або повторну переробку. В серед-
ньому відсоток вартості утилізації від вартості
розглянутих нами батарейок та ламп, що
містять ртуть, складає майже 7%. Отже, вва-
жаємо, що встановлення утилізаційного збору
в розмірі 7% надасть змогу виконувати як
фіскальну, так і регулюючу функцію даним збо-
ром.
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Функціонування підприємства — це складний
динамічний процес, що є результатом неперерв-
ного циклічного руху грошових коштів. Однією
із проблем, що виникають перед підприємствами
в сучасних умовах, є відновлення і збереження
динаміки циклів операційної, інвестиційної і
фінансової діяльності, що є запорукою необхід-
ної ліквідної позиції підприємства і реалізації
його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми
неможливе без глибоких досліджень економіч-
них механізмів, що визначають грошові потоки
кожного окремого суб'єкта господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальна мета управління грошовими кошта-
ми — забезпечення збалансованості їх потоків, що
надає можливість підтримувати достатній рівень
платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства. Планування грошових потоків ос-
таннім часом набуває все більшої актуальності.
Серед дослідників, які намагалися розв'язувати
проблеми управління грошовими потоками, слід
виділити праці І.А. Бланка, О.О. Орлова,
М.Ю. Горохова, А.М. Поддєрьогіна, В.В. Бочаро-
ва, А.Д. Шеремета та ін. Разом із тим, необхідно
відзначити, що методику управління грошовими

УДК 658.14.17

Л. С. Крючко,
к. е. н., доцент кафедри фінансів,
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ
ПОТОКАМИ ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Krjuchko,
Ph.D., Associate Professor of Finance, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University

CREATING A SYSTEM OF CASH FLOWS MANAGEMENT BUSINESSES, AS A GUARANTEE
OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY

У статті розглянуто сучасні напрями вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємств Ук-
раїни, виділено основні недоліки. Запропоновано теоретичні положення щодо оптимізації системи управління гро-
шовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.

Modern directions of perfection of the control system by the monies streamsof enterprises of Ukraine are considered
in the article, selected the main failings. Theoretical positions are offered in relation to optimization of the control system
by monies streams asone of elements in estimation of the financial state of enterprise.

Ключові слова: грошові кошти, грошовий потік, управління грошовими потоками, плану-
вання грошових потоків, ліквідність та платоспроможність підприємства, фінансовий стан
підприємства.

Key words: cash facilities, cash flow, cash flow management, planning of cash flow, liquidity and
solvency of enterprise, financial state of enterprise.

потоками як самостійним фінансовим об'єктом
розроблено ще недостатньо. Зокрема відсутній
комплексний інструментарій щодо їх оптимізації,
який би зміг охопити всю сукупність грошових
потоків підприємства, реально вплинути на пол-
іпшення його фінансового стану.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунту-

вання сутності управління грошовими потока-
ми підприємства, визначення ролі системи уп-
равління грошовими потоками та напрямів пол-
іпшення фінансового стану суб'єкта господарю-
вання на базі узагальнення існуючих концепцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління грошовими потоками являє со-

бою систему принципів і методів розробки й
реалізації управлінських рішень, пов'язаних з
формуванням, розподілом і використанням
коштів підприємства й організацією їхнього
обороту [1]. Ефективним управлінням можна
досягти фінансової рівноваги, отримання при-
бутку та підтримати платоспроможність, що
забезпечить виживання, стабільне функціону-
вання та процвітання будь-якого з суб'єктів
господарювання в жорстких умовах ринку.
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Серед економістів існують різні тлумачення
визначення терміна "грошовий потік". Загалом,
грошовий потік, по-перше, це сукупність розпо-
ділених у часі надходжень і виплат коштів у ході
фінансово-господарської діяльності. По-друге,
це вимірник здатності підприємства покривати
свої витрати, погашати зобов'язання своїми ре-
сурсами та ефективно розміщувати кошти для
їхнього примноження [2]. З точки зору управл-
іння, грошові кошти — це мобільний актив, що
швидко змінюється, тому планові показники
навіть на невеликий період часу можуть зовсім
не відповідати реальному стану справ [3].

Потреба в створенні ефективної системи
управління грошовими потоками підприємства
незаперечна, як і важливість усвідомлення не-
обхідності розробки теоретичних аспектів її
функціонування для апарату фінансового ме-
неджменту підприємств.

Фінансова стабільність передбачає, що гро-
шові надходження підприємства дорівнюють,
або перевищують потребу в капіталі для вико-
нання поточних платіжних зобов'язань [2].
Отже, основною метою управління грошовими
потоками повинно бути — забезпечення фінан-
сової стабільності підприємства, шляхом зба-
лансування обсягів надходжень і витрат коштів
і їхньої синхронізації в часі.

Розгляд фінансової стабільності з позицій
управління грошовими потоками має важливе
значення для прийняття ефективних управлі-
нських рішень.

Система управління рухом грошових коштів
суб'єкта господарювання є індивідуальною для
кожного підприємства, оскільки необхідно врахо-
вувати особливості його фінансово-господарської
діяльності та специфічні умов зовнішнього і внут-
рішнього середовища її реалізації. Але у більшості
починаючих вітчизняних підприємств відсутня
належна організація фінансової системи, немає
взаємозв'язку між структурними підрозділами, не
встановлені і не розмежовані їх функції, відсутні
кваліфіковані фахівці; що перешкоджає створен-
ню системи управління грошовими потоками.

У зв'язку з цими факторами, особливої акту-
альності набуває підвищення якості управління
грошовими потоками підприємства, шляхом роз-
робки нових форм та методів управління, з оріє-
нтацією на специфіку діяльності підприємства.

Ефективна система управління грошовими по-
токами охоплює такі елементи: облік грошових
коштів, фінансовий аналіз, планування надходжень
та виплатів, прогнозування стратегії використан-
ня грошових коштів, прийняття управлінського
рішення з метою оптимізації потоку, контроль за
раціональністю використання грошових коштів.

Як кожна сукупність взаємопов'язаних еле-
ментів, система управління грошовими потоками
має свої об'єкт і суб'єкт. Якщо об'єктом управлін-
ня в ній виступають грошові потоки підприємства,
пов'язані здійсненням різноманітних господарсь-
ких та фінансових операцій, то суб'єктом є фінан-
сова служба, склад та чисельність якої залежать
від розміру, організаційної структури підприєм-
ства, кількості операцій, напрямів та видів діяль-
ності. Ефективна система управління грошовими
потоками повинна охоплювати такі елементи:
фінансовий, стратегічний аналіз; контроль; плану-
вання та прогнозування [4].

Необхідно виділити такі напрями аналізу
грошових потоків: оцінка ліквідності і платос-
проможності в коротко і довгостроковій перс-
пективах; визначення різниці між кредиторсь-
кою і поточною дебіторською заборгованістю;
розрахунок чистого оборотного капіталу; оці-
нка раціональності управління грошовими кош-
тами та формування грошового потоку; фор-
мування вихідної бази для прийняття управлі-
нських рішень; прогнозний аналіз грошових
потоків підприємства. Оцінка ефективності
управління грошовими коштами на підприєм-
стві стає вихідною інформацією для подальших
управлінських рішень, а саме: для прогнозуван-
ня майбутніх грошових потоків. Тож аналіз
грошових потоків, що характеризує причини
зміни ліквідності і фінансової стійкості під-
приємства, необхідно проводити в ході загаль-
ного фінансового аналізу. Оперативна, повна і
достовірна інформація про рух грошових
коштів повинна сприяти підвищенню якості
управлінських рішень, які безпосередньо в по-
дальшому впливають на фінансовий стан
підприємства. Тому необхідно розробити ком-
плексну методику аналізу грошових потоків,
яка б дозволила охопити максимальний обсяг
бухгалтерської та аналітичної інформації [5].

Грошові кошти відіграють важливу роль для
нормального існування підприємства, тому не-
обхідно визначати стратегію й тактику управлі-
ння їхнім формуванням і використанням. З ме-
тою ефективного управління грошовими пото-
ками та фінансовою діяльністю підприємства в
цілому доцільно вводити в практику розрахунок
системи показників грошових потоків як вимір-
ників фінансової стійкості, платіжної стабіль-
ності та нормальної платоспроможності [2].

Планування грошових потоків — важливий
етап управління фінансовою діяльністю під-
приємств. Шляхом ефективного впровадження
системи планування й прогнозування досягаєть-
ся раціональне використання грошових потоків:
операційна, інвестиційна та фінансова діяльність
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забезпечуються необхідними грошовими ресур-
сами [5]. До основних методів необхідно віднес-
ти наступні: техніко-економічні розрахунки,
економіко-статистичні, порівняння, балансовий
метод, факторний аналіз [3]. Управління рухом
грошових коштів стає одним із першочергових
завдань, бо керівники підприємств щодня сти-
каються з прогнозуванням і управлінням грошо-
вими потоками. Вони вирішують, як уберегти
гроші від інфляції, як забезпечити нормальну
поточну діяльність, підтримати репутацію
підприємства як надійного фінансового партне-
ра. Але при цьому необхідно уникати надлиш-
кових грошей, бо їх можна використати для ко-
роткострокових укладень, що в подальшому
призведе до отримання додаткового доходу.

Сучасна система принципів планування гро-
шових потоків дозволяє підвищити точність про-
гнозів, спростити систему управління [4]. Голов-
ними серед них виступають: 1. Принцип обгрун-
тованості мінімально необхідного обсягу грошо-
вих коштів, який повинен бути в підприємства для
забезпечення його платоспроможності. 2. Прин-
цип пропорційності розподілу грошових коштів
між складовими виробничого процесу. 3. Прин-
цип гнучкості планування грошових коштів. 4.
Принцип оцінювання ефективності використан-
ня грошових коштів. 5. Принцип адекватності
часових інтервалів та способів планування. Згідно
з вищезазначеними принципами можна виділити
такі види планування грошових потоків: довгос-
трокове планування (від 1 до 5 років); середньос-
трокове планування (до 1 року); (короткостро-
кове планування (місяць, квартал). Актуальні
питання розвитку фінансів, обліку і аудиту є важ-
ливим елементом комплексного плану розвитку
підприємства і має специфічні особливості орга-
нізації планового процесу [3].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З розглянутих аспектів управління грошови-
ми потоками можна зробити висновок, що уп-
равління, як важлива складова планування — це
дуже складна і трудомістка робота кожного ке-
рівника підприємства, бо йому щодня необхід-
но приймати безліч управлінських рішень щодо
розподілу і використання грошових коштів,а
також ефективно направляти грошові потоки.
Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищен-
ня ефективності управління грошовими потока-
ми вітчизняних підприємств необхідно: залуча-
ти в практику розрахунок системи показників
грошових потоків як вимірників фінансової
стійкості, платіжної стабільності та нормальної
платоспроможності; досліджувати галузеві за-

кономірності грошових потоків; визначати по-
токи в обліковій, у тому числі оперативній,
інформації для формування своєчасного та по-
вного інформаційного забезпечення аналізу
руху грошових коштів підприємств; удоскона-
лити методику аналізу грошових потоків, ура-
ховувати фактори руху коштів вітчизняних гос-
подарчих суб'єктів в умовах невизначеності та
ризику [5]. Таким чином, інтегруючи оператив-
не, поточне і стратегічне планування грошових
потоків в єдиний процес, можна досягти узгод-
женості руху грошових коштів із тактичними і
стратегічними завданнями підприємства в часі і
просторі. Такий підхід до концепції планування
грошових потоків дозволить спрямувати
діяльність підприємства на досягнення фінансо-
вої стійкості та платоспроможності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У будь-якому механізмі управління грун-

тується на використанні відповідних важелів.
Вплив на дію механізму управління, а через ньо-
го на різні сторони соціально-економічного
розвитку, досягається встановленням і зміною
положення того чи іншого важеля.

Розвиток промисловості в першу чергу за-
лежить від наявності фінансових ресурсів, що
спрямовуються на технологічну модернізацію
виробництв, оновлення основних фондів, підго-
товку і стимулювання кадрового складу під-
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певні інструменти погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти можна
називати важелями механізму управління. У статті проаналізовано економічну сутність та складову фінансових ва-
желів. Розроблено механізм використання фінансових важелів у системі управління промислових підприємств.

The transformation taking place in the economy need to address important issues in the field of enterprise
management, which requires a combination of financial, institutional, social, economic management methods, new
approaches to the identification and use of the potential enterprises. Feasibility management mechanism functions by
using leverage. Put in place an organized system to get the desired result, it is possible only through the influence of the
control body or person. It should be agreed certain tools of influence that and achieve their goals. These tools can be
called leverage management mechanism. The article analyzes the economic substance of the component of financial
leverage. The mechanism of financial instruments in the management of industrial enterprises.
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приємств та інші заходи, які в перспективі під-
вищать конкурентоспроможність продукції.
Управління фінансовими ресурсами здійс-
нюється за допомогою фінансових важелів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми використання впливу фінансових
важелів на економічний розвиток досліджува-
ли багато вітчизняних науковців, серед них зок-
рема І.І. Чуницька, Н.І. Рубан, О.М. Ковалюк,
М.В. Болдуєв. Як складову фінансового меха-
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нізму фінансові важелі розглядали С.О. Смир-
нов, М.В. Корнєв, О.В. Бречко, А.І. Даниленко
та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на численні дослідження

цих питань, можна відзначити, що досі немає
однозначного визначення складових фінан-
сових важелів, їх місця у структурі фінан-
сового механізму, відсутня єдина думка, які
саме засоби впливу на економічні процеси
входять до системи фінансових важелів. Та-
ким чином, актуальною науковою задачею,
вирішенню якої присвячена дана стаття, є
розроблення механізму використання фі-
нансових важелів в системі управління під-
приємством.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розкриємо сутність та значення фінансових

важелів, що впливають на розвиток підпри-
ємств промислового комплексу. До складу фі-
нансових важелів входять: податки, ціна, при-
буток, амортизаційні відрахування, кредити,
інвестиції, страхові платежі, фінансові стиму-
ли, пільги,санкції.

1. Реалізація взаємовідносин промислових
підприємств з державою відбувається через по-
датковий механізм, який включає в себе су-
купність форм, методів, способів організації і
регулювання податкових відносин, відповідає
історично сформованим цілям і завданням по-
даткової політики держави і закріплена в по-
датковому законодавстві.

Удосконаленню інформаційної бази сто-
совно платника податків сприяло б заповнен-
ня так званого "Податкового паспорта промис-
лового підприємства", що містив би комплекс-
ну характеристику виробничого потенціалу та
податкового навантаження промислового
підприємства.

 Для формування податкового паспорта
повинні в першу чергу зараховуватись наступні
показники:

— спеціалізація підприємства згідно з галу-
зями господарювання;

— особливості розміщення та функціону-
вання виробничих потужностей;

— чисельність робітників;
— обсяг випуску промислової продукції в

фізичному та грошовому вираженні;
— фінансово-економічний стан промисло-

вого підприємства;
— рівень і динаміка заробітної платні;
— обсяги експортних поставок (для прогно-

зу сум відшкодування ПДВ).

2. Значимість показника прибутку визначає
її роль в системі управління підприємством.
Будь-які рішення в сфері організації виробни-
чого процесу, матеріально-технічного розвит-
ку підприємства, маркетингу, розширення і ди-
версифікації діяльності, управління персона-
лом, логістики та матеріально-технічного за-
безпечення, структури та реорганізації підпри-
ємства, фінансового управління та вирішення
поточних завдань у кінцевому рахунку знахо-
дять відображення у зміні розміру прибутку.

Система управління прибутком є одною із
підсистем управління підприємством, функ-
ціями якої є виявлення та аналіз факторів, що
впливають на розмір прибутку, визначення ре-
зервів її підвищення та формування стратегії
її використання для досягнення певного рівня
конкурентоспроможності та іміджу підприєм-
ства з урахуванням його потенційних можли-
востей і обмежень зовнішнього середовища.
Стратегічна орієнтація системи управління
прибутком полягає у визначенні перспективних
орієнтирів діяльності підприємства на основі
аналізу, оцінки та прогнозування стану ринко-
вого середовища, визначення рівня одержува-
ного прибутку і можливостей управління нею
з метою її оптимізації [5, c. 176].

3. Цінова політика є не тільки однією зі скла-
дових системи управління доходами підприєм-
ства, а й найважливішим механізмом, що забез-
печує багато пріоритети його економічного
розвитку. Вона суттєво впливає на обсяг діяль-
ності підприємства, формування його іміджу у
покупців. Цінова політика — це дієвий інстру-
мент конкурентної боротьби на товарному рин-
ку. Конкретний рівень цін на товари, встанов-
лений в процесі формування цінової політики,
прямо впливає на суму прибутку від продажів
[2, c. 9—31].

У процесі формування цінової політики
підприємству необхідно дотримання основно-
го принципу — забезпечення її зв'язка із за-
гальною політикою управління прибутком і
пріоритетними цілями здійснення діяльності.
Отже, цінова політика повинна розглядатися
як найважливіша частина загальної політики
управління підприємством на окремих етапах
її реалізації, а її цілі повинні строго кореспон-
дувати з обраними пріоритетними цілями роз-
витку діяльності підприємства.

4. Амортизація є однією з найважливіших
економічних категорій, правильне використан-
ня якої може сприяти поліпшенню фінансово-
го стану та підвищення ефективності діяльності
підприємства. На сьогодні існує велика кіль-
кість методів нарахування амортизації: метод
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рівномірного нарахування амортизації (ліній-
ний); методи прискореної амортизації; метод
нарахування зносу в залежності від обсягу ви-
пущеної продукції. Амортизація розглядаєть-
ся як засіб розподілу вартості основного засо-
бу протягом певного періоду, в якому його ек-
сплуатація є вигідною для підприємства (строк
корисного використання). Згідно з національ-
ними стандартами, підприємство самостійно
визначає строк корисного використання основ-
ного засобу , який може відрізнятися від фізич-
ного терміну служби об'єкта та вносити зміни
в нарахування амортизації, у зв'язку з отриман-
ням нової інформації або істотною зміною умов
своєї діяльності, які можуть вплинути на отри-
мання економічних вигод від експлуатованого
об'єкта основних засобів [4, c. 9—17].

5. Роль банківського кредитування незнач-
на: у 2012 р. на частку кредитних ресурсів у
джерелах інвестицій в основний капітал про-
мислових підприємств припадало всього 15,5 %
[3, c. 123—130]. Слід зазначити, що протягом
останніх років простежується позитивна дина-
міка щодо даного джерела фінансування інве-
стиційної діяльності підприємств, але вона не
настільки значна як динаміка власних джерел
підприємств.

До факторів, що стримує надання українсь-
кими банками довго-строкових кредитів, що
спрямовуються на розвиток виробничих по-
тужностей підприємств промислового комп-
лексу, відносяться: перевага короткострокових
пасивів при необхідності довгострокових ак-
тивів; віднесення кредитів, що надаються для
фінансування розвитку виробництва до групи
кредитів з підвищеним ризиком; відсутність у
комерційних банках фахівців, здатних дати об-
грунтовану оцінку ризиків по пропонованих
підприємствами проектам і управляти їх фінан-
суванням.

6. Процес інвестування на промисловому
підприємстві — це складний багатогранний
процес, на який впливає безліч факторів, що
мають важливе наукове і практичне значення.
З практичної точки зору знання таких факто-
рів, механізму їх впливу на інвестиційну діяль-
ність та ефективність інвестицій у промислове
підприємство є основою для розробки науко-
во обгрунтованої інвестиційної політики більш
ефективного у промислове підприємство заз-
вичай розуміється отримання економічного чи
соціального результату на одну гривню інвес-
тицій [1, c. 133—138].

Залежно від спрямованості впливу на ефек-
тивність інвестицій всі фактори можна розді-
лити на дві умовні групи: позитивні та негативні.

Наприклад, до позитивних факторів можна
віднести зниження рівня інфляції, податково-
го тягаря, ставки рефінансування ЦП та ін., а
до негативних — загострення економічної кри-
зи в країні, нестабільну соціальну і політичну
обстановку в країні, підвищення рівня інфляції.

Формування інвестиційної політики про-
мислового підприємства включає:

— вибір напрямів вкладень інвестицій;
— вибір критеріїв ефективності інвестуван-

ня з урахуванням завдань диверсифікації і мак-
симізації прибутку;

— вибір джерел та інструментів інвестуван-
ня. Залучення зовнішніх інвесторів до процесу
фінансування інвестиційної діяльності;

— формування збалансованого інвестицій-
ного портфеля. Забезпечення пріоритетного
напряму зовнішніх ресурсів в інвестиційні на-
прями, що мають більш високу внутрішню нор-
му прибутковості;

— формування інвестиційних проектів;
— управління реалізацією інвестиційних

проектів та мінімізація сумарних власних ри-
зиків інвестиційного портфеля;

— перехід до політики довгострокового ін-
вестування перспективних напрямів бізнесу;

На підставі вищесказаного нами запропо-
нована структурологічна модель механізму ви-
користання фінансових важелів в господар-
ській діяльності. Механізм використання фі-
нансових важелів у господарській діяльності
представляється складовою частиною загаль-
ного механізму управління підприємством.

Розробка механізму, обгрунтування його
структури і взаємодії елементів і підсистем за-
безпечення на практиці в значній мірі підсилить
результативність діяльності машинобудівних
підприємств і дозволить поліпшити загальні
показники його роботи.

Механізм використання фінансових ва-
желів повинен базуватися на основних еконо-
мічних законах, враховувати вплив і стан зов-
нішнього і внутрішнього середовища, включа-
ти основні методи, принципи, завдання, функції
і важелі управління, за допомогою яких під-
приємство може впливати на стратегію фінан-
сування діяльності з метою підвищення конку-
рентоспроможності, як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках (рисунок 1).

Розроблений механізм використання фінан-
сових важелів дає можливість комплексно по-
єднати необхідність організації управління
економічними процесами, які відбуваються під
впливом мікроекономічних і макроекономічних
факторів і дозволяє розглянути основні фак-
тори зовнішнього і внутрішнього середовища,
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Рис. 1. Структурологічна модель механізму ефективності використання фінансових важелів на промислових підприємствах
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які впливають на забезпечення фінансовими
ресурсами господарської діяльності підпри-
ємств, іі сприяють підвищенню її ефективності
за рахунок забезпечення оптимальної структу-
ри фінансових ресурсів.

Головним завданням механізму є прийнят-
тя ефективних управлінських рішень у сфері
залучення, розміщення та використання фінан-
сових ресурсів, яке сприятиме формуванню
оптимальної структури фінансових ресурсів та
забезпечення їх достатнього обсягу для мак-
симізації прибутку.

Таким чином, застосування запропонова-
ного механізму використання фінансових ва-
желів в господарській діяльності підприємств
дозволить забезпечити:

— фінансову незалежність і самостійність,
яка проявляється в можливості здійснення кон-
тролю над власними фінансовими ресурсами і
можливості їх залучення;

— фінансову стабільність і стійкість, які пе-
редбачають надійність всіх елементів фінансо-
вої системи, створення гарантій їх підприєм-
ницької діяльності заради стримування впли-
ву дестабілізуючих факторів;

— дисципліну при виконанні господарських
угод і грошових зобов'язань у відповідній формі
та у встановлені терміни на основі дотримання
діючих норм національного законодавства та
міжнародних банківських правил і звичаїв;

— здатність до розвитку на основі іннова-
ційних стратегій, здійсненню постійної модер-
нізації виробництва, ефективної інвестиційної
та інноваційної політики, що особливо актуаль-
но для промислових підприємств.

ВИСНОВКИ
Дослідження порядку формування і реалі-

зації фінансових важелів промислових під-
приємств дало змогу оцінити і розкрити сут-
ність механізму використання фінансових ва-
желів, який розглядається як сукупність форм,
інструментів, способів організації фінансових
відносин з формування достатніх обсягів
фінансових ресурсів та їх ефективного розпо-
ділу для забезпечення реалізації господарської
діяльності, а також досягнення кількісних і
якісних параметрів структуризації грошових
потоків, які відповідають умовам оцінки її
ефективності. Механізм використання фінан-
сових важелів виступає як сукупність заходів,
які спрямовані на реалізацію операційної та
стратегічної діяльності підприємства шляхом
ефективного залучення, розміщення, викори-
стання фінансових ресурсів і оптимізації їх
структури. Іншими словами — це особливий си-

стемний процес формування фінансових ре-
сурсів підприємства на основі достатності та
оптимального складу і структури їх викорис-
тання з урахуванням критерію ефективності на
всіх етапах функціонування і розвитку процесів
діяльності підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день сільське господарство

України має один із найвищих потенціалів розвит-
ку у світі. Так, урожай зернових у 2013 році склав
63 млн тонн. Але потенціал нашого сільського гос-
подарства ще далеко не вичерпаний. За умови про-
ведення чіткої та продуманої аграрної й експорт-
ної політики наш АПК не тільки забезпечить
внутрішні потреби країни в продуктах та сировині
для легкої промисловості, а з кожним роком
відіграватиме все помітнішу роль у подоланні
світової продовольчої кризи. Уже зараз Україна
входить до числа країн — найбільших експортерів
зерна, олії та інших продовольчих товарів.

Проте Україна поки що не повністю забезпе-
чує себе м'ясо-молочною продукцією, а тому час-
тину її приходиться імпортувати. Правда, у 2013
році імпорт м'яса і субпродуктів знизився у по-
рівнянні з 2012 роком на 13% у вартісному та на
25% в натуральному вираженні [8].
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На відміну від інших галузей економіки,
сільське господарство України відновило рівень
виробництва продукції рослинництва, що був у
1990 році. Він й надалі успішно збільшується. Але
у тваринництві цей показник рівня 1990 року ще
не досяг. Правда, структура виробництва про-
дукції рослинництва суттєво змінилася. Зараз вона
відповідає потребам зовнішнього ринку, тому що
велика її частина спрямовується на експорт. Тому
проблема забезпечення внутрішніх та експортних
потреб країни у продукції тваринницького поход-
ження вимагає свого дослідження для визначення
шляхів її вирішення.

Успішний розвиток тваринництва вимагає за-
безпечення його належною кормовою базою. За-
раз сільськогосподарські товаровиробники,
особливо домашні господарства селян, часто
тваринам згодовують зерно, а тому корми дорогі
і не збалансовані за корисними елементами і до-
рогі.
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Проте давно відомо, що ефективніше годува-
ти тварин комбікормами. Однак у період великої
руїни сільського господарства, яка охопила краї-
ну в перші роки її державної незалежності, комб-
ікормова промисловість майже повністю була зни-
щена і лише тепер відроджується, особливо при
птахофабриках та великих тваринницьких комп-
лексах. Але навіть існуючі комбікормові заводи
часто працюють не на повну потужність, хоча
впродовж останніх років тваринництво в Україні
почало інтенсивніше розвиватися. Тому не-
обхідність переробки зерна на комбікорми зрос-
тає. Очевидно, кормове зерно слід насамперед ви-
користовувати не для експорту, а для переробки
його на комбікорми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні науковці В.Я. Амбросов [1], А. Гетя,
М. Бащенко, С. Рубан, О. Костенко [2], А.В. Ма-
каринська [7], Л.А. Тригуб [10] надають великого
значення розвитку тваринництва та забезпечення
населення продуктами тваринницького походжен-
ня. Також науковці не оминають вивчення тен-
денцій зовнішньої торгівлі продукцією сільського
господарства, зокрема О.С. Головачова [3]. Важ-
ливим і актуальним залишається питання забезпе-
чення тваринництва якісними кормами та ефек-
тивність використання зерна у вигляді комбікормів
у тваринництві. Проте йому вченими ще не на-
дається належної уваги.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування економ-

ічної ефективності переробки зерна на ком-
бікорми за рахунок зменшення його експорту з
тим, щоб значно збільшити виробництво м'ясо-
молочної продукції, і внаслідок цього не тільки
різко зменшити її імпорт, але значно збільшити
її експорт.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За роки державної незалежності поголів'я
ВРХ до 2013 року скоротилося у 5,5 разу. Майже
така ж сама ситуація була і з поголів'ям свиней,
яке зменшилося у 2,5 разу. Звичайно, внаслідок
цього впали обсяги виробництва м'яса і молока.
Єдиною підгалуззю, якій вдалося відновити по-
казники 1990 року, є птахівництво. Поголів'я
птиці зменшувалося до 2001 року та, починаючи
з 2002 року, за рахунок великих птахофабрик, що
перейшли у приватну власність. Птахівництво
швидко відновилося і з кожним роком нарощує
свої потужності.

Міністерством охорони здоров'я встановлені
нормативи споживання продуктів тваринного
походження населенням України. Ними передба-
чено, що кожна особа має споживати в середньо-
му 80,0 кг м'яса (різних видів), 380 кг молока та 290
шт. яєць на рік. Із усіх цих позицій нормі відпові-

дає лише споживання яєць. Фактичне споживан-
ня м'яса у 2012 році становило 54,4 кг, що дещо
більше, ніж у 2011 році — 51,1 кг, проте це значно
менше від норми.

Необхідний рівень виробництва м'яса, у гос-
подарствах усіх категорій в Україні має станови-
ти 3,68 млн тонн на рік (у розрахунок взято 46 млн
осіб). Фактичне виробництво м'яса у 2012 році
становило 2,2 млн тонн, тобто дефіцит виробниц-
тва м'яса становив майже 1,5 млн тонн. Особливо
скоротилося виробництво м'яса і молока домаш-
німи господарствами. Це пояснюється постарін-
ням жителів сіл та недоступністю кормів через
господарювання у більшості сіл агрохолдингів та
орендарів, які не турбуються долею українсько-
го села.

У результаті, в нашій країні, яка має величез-
ний потенціал у галузі тваринництва, склалися
обставини, що призвели до імпорту значної
кількості м'яса для задоволення потреб внутріш-
нього ринку. Дуже часто, м'ясо, яке потрапляє в
Україну має сумнівну якість. За словами началь-
ника головного управління ветеринарної медици-
ни в Черкаській області Людмили Рядняної, із 600
проб імпортованого м'яса 100 не придатні до вжи-
вання [6, с. 19]. Тому це ще одна з причина, яка
спонукає нарощувати темпи виробництва власної
тваринницької продукції та зробити кроки на шля-
ху до насичення нею внутрішнього ринку, а зго-
дом нарощувати її експорт.

Знаковою для стимулювання розвитку тварин-
ництва є прийняття Державної цільової програми
розвитку українського села на період до 2015 року
та постанови Кабінету міністрів України від 20 сер-
пня 2008 року № 729 "Про заходи щодо активізації
розвитку тваринництва" [6, с. 5]. На виконання цих
рішень за останні роки у багатьох селах відрод-
жуються тваринницькі ферми, а подекуди створю-
ються, в тому числі з допомогою держави, великі
тваринницькі комплекси.

Відповідно до програми активізації розвитку
економіки на 2013—2014 роки в країні слід звес-
ти і реконструювати 153 тваринницькі комплек-
си. До реалізації цієї програми передбачено ши-
роко залучити комерційні банки, які візьмуть
участь у кредитуванні інвестиційних проектів, а
тому отримають певні преференції (державні га-
рантії щодо погашення відсотків за наданими кре-
дитами, рефінансування НБУ, кредити створюва-
ного Українського банку реконструкції та роз-
витку тощо).

Ефективність тваринництва у значній мірі за-
безпечується годівлею тварин збалансованими за
поживними речовинами кормами, серед яких най-
важливішими є комбікорми (головною складовою
яких є зерно).

Ринок комбікормів за роки незалежності заз-
нав суттєвих змін. У 1990 році виробництво ком-
бікормів було на рівні 16,4 млн тонн, а уже через
10 років Україна виробляла їх лише 1 млн тонн.
Правда, з 2000 року виробництво комбікормів
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почило поступово зростати. За останні роки об-
сяг виробництва комбікормів становить 5—6 млн
тонн на рік.

За підрахунками провідного вченого в га-
лузі технології виробництва комбікормів Б.В.
Єгорова, в Україні щорічно має вироблятися не
менше ніж 10 млн тонн. повнораціонних комбі-
кормів. Але, як видно із зазначеного вище, навіть
цього рівня сучасне комбікормове виробництво
так і не досягло. А це ставить під загрозу виконан-
ня намічених планів виробництва тваринницької
продукції.

Аналіз виробничих потужностей діючих ком-
бікормових заводів України та заводів, що буду-
ються, свідчить про спроможність у повному об-
сязі задовольнити потреби тваринницької галузі.
А при впроваджені та реалізації програми роз-
витку комбікормової галузі, тваринництва та
підтримки аграрного сектора на загальнодержав-
ному рівні, прийняття Закону України "Про кор-
ми" можна впевнено стверджувати, що сьогодні
Україна має усі можливості для забезпечення на-
селення якісною вітчизняною тваринницькою
продукцією та значно збільшити її експорт [7, с.
38].

Національним проектом відродження скотар-
ства передбачено розробити і реалізувати галузе-
ву програму виробництва комбікормів на період
2011—2015 років із урахуванням необхідності
зменшення в них зернових компонентів.

Такий напрям, як показав досвід роботи
підприємств Донецької, Дніпропетровської, Лу-
ганської областей, є реальним шляхом зміцнення
повноцінності кормової бази. Саме за рахунок
придбання готових комбікормів та виготовлення
їх на місці із власного зерна й придбаних білково-
вітамінно-мінеральних добавок і преміксів можна
забезпечити підвищення ефективності викорис-
тання кормів і виробництва тваринницької про-
дукції на сучасних підприємствах. Підвищення
питомої ваги комбікормів у складі концентрованих
кормів до 90 % допоможе скоротити витрати
кормів на 1 ц продукції на 34 % та підвищити про-
дуктивність тварин на 53 %. При цьому зросте
вартість раціонів, але за рахунок підвищення про-
дуктивності та ефективного використання кормів
вихід, наприклад, отримуваного від корів молока
в натуральному і вартісному вигляді підвищиться
в 1,5 разу [1, с. 39].

Використання зерна, наприклад, для вироб-
ництва і реалізації молока для господарств вдвічі,
а для виробництва свинини — в 1,7 разу ефектив-
ніше, ніж просто його продати. Але, на жаль, по-
тужності комбікормових заводів поки що заван-
тажені лише на 30 % [10, с. 7], а кормове зерно йде
на експорт.

Ще більший ефект отримують ті господарства,
які не тільки виробляють сільськогосподарську
продукцію, але й організували її переробку та са-
мостійну реалізацію. В такому випадку їм не при-
ходиться ділитися доходами з посередниками, які

стараються за безцінь скупити цю продукцію та
добре нажитися на цьому (закупівельна ціна од-
ного літра молока, яку сплачують посередники
виробникам, наприклад, дешевша від такої ж
кількості води). Так, наприклад, діють у СФГ
"Дружба ", що у селі Павлівка Тульчинського рай-
ону на Вінничині. Тут діє власний ковбасний цех,
який виробляє смачні, високоякісні, екологічно
чисті, без хімічних добавок ковбаси та сосиски, що
користуються високим попитом покупців. Значна
частина цієї продукції господарство реалізує че-
рез свій магазин, який облаштували біля згадано-
го цеху. Така схема виробництва, переробки та
реалізації продукції дала можливість створити в
селі додаткові робочі місця та забезпечити працю-
ючих пристойними заробітками. Господарство
надає допомогу облаштуванню села, надає значну
допомогу школі та дитячому садку тощо.

Таких прикладів у країні немало. Проте впро-
довж усіх років державної незалежності Украї-
ни існує диспаритет цін на сільськогосподарську
продукцію і промислову продукцію для села (тех-
ніку, мінеральні добрива і засоби захисту рослин.
В той же час державне регулювання закупівель-
них цін на зерно часто робить невигідним наро-
щування виробництва тваринницької продукції
через високі ціни на зерно. Проте досвід Украї-
нської корпорації з виробництва м'яса на промис-
ловій основі ("Тваринпром") показав, що
збільшення питомої ваги комбікормів у структурі
використання кормів призвело до суттєвого зни-
ження витрат на виробництво 1 ц свинини. Од-
нак навіть за таких умов за високих цін на зерно і
відсоткових ставок за банківський кредит навіть
у великих тваринницьких комплексах вирощуван-
ня свиней не завжди приносить прибуток. Оче-
видно проблему потрібно вирішувати комплекс-
но, щоб для усіх учасників виробництва і реалі-
зації продовольства їх діяльність була б ефектив-
ною. Адже попит на українську свинину за рубе-
жом досить високий.

Дані про обсяги зовнішньої торгівлі свідчать,
що Україна є великим експортером зернових куль-
тур, тобто сировини для майбутньої переробки
(табл. 1). За останні два роки (2012 та 2013) пози-
тивне сальдо зовнішньої торгівлі зерном становить
близько 6 млрд дол. США. А у порівнянні з 2011 ро-
ком цей показник зріс майже вдвічі. Що ж сто-
сується таких продуктів переробки рослинниць-
кої продукції, як борошно та крупи, солод, крох-
маль, інулін, то сальдо зовнішньої торгівлі також
позитивне і зросло за останні три роки в 1,8 разу.
Якщо в 2011 році воно становило 62 млн дол. США,
то у 2013 році уже 111 млн дол. США.

Сальдо зовнішньої торгівлі м'ясом та їстівними
субпродуктами й іншими продуктами тварин-
ницького походження залишається негативним і не
має тенденції до покращення. Правда, у 2013 році
його вдалося значно зменшити за рахунок скоро-
чення імпорту цієї продукції. Очевидно, ситуацію
можна змінити лише за рахунок нарощування
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виробництва яловичини та свинини для задоволен-
ня потреб внутрішнього ринку, а в майбутньому
— і для експорту. Щорічно значним є позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі за статтею "Молоко та
молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед".

Усі наведені показники свідчать про необ-
хідність збільшення в країні виробництва тварин-
ницької продукції насамперед за рахунок змен-
шення експорту кормового зерна і спрямування
його на виробництво комбікормів, необхідних для
годівлі сільськогосподарських тварин. Адже краї-
ни Перської затоки, які майже не мають природ-
них пасовищ, в основному виробляють тварин-
ницьку продукцію з допомогою комбікормів, які
виготовляють з імпортного зерна, в тому числі ук-
раїнського. В Україні ж, окрім зерна, є природні
пасовища та можливість вирощувати сільськогос-
подарські культури на зелений корм і пашу для
тварин, а тому тваринницька продукція обійдеть-
ся дешевше і може успішно конкурувати на бага-
тьох зарубіжних ринках.

У зв'язку з тим, що поголів'я тварин в Україні
починає збільшуватися, потрібно збільшувати й
виробництво комбікормів за рахунок кращого ви-
користання виробничих потужностей діючих ком-
бікормових заводів та випереджаючого будівниц-
тва нових комбікормових заводів при тваринниць-
ких комплексах і зернових елеваторах, а також в
кожному районі на кооперативних, акціонерних чи
приватних засадах. При цьому для створення но-
вих виробничих потужностей міг би надавати се-
редньо- чи довгостроковий кредит Державний зе-
мельний банк, створений у 2013 році.

Заводи можуть виробляти комбікорми як з
покупної сировини, так і з отриманої на даваль-
ницьких засадах. Реалізувати комбікорми ці заво-
ди можуть не тільки сільськогосподарським
підприємствам, але й індивідуальним селянським

господарствам. Це сприятиме збільшенню вироб-
ництва тваринницької продукції, підвищенню рен-
табельності виробництва зерна, збільшенню екс-
портного потенціалу держави за рахунок цієї про-
дукції.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для того щоб забезпечити можливість комбі-
кормовим заводам безперебійний доступ до сиро-
вини для виробництва комбікормів, необхідно за-
лучати кошти їх покупців на пайових та акціонер-
них засадах, шляхом отримання авансів покупців,
а також залучення кредитних ресурсів підприєм-
ствами комбікормової галузі, що могло б стати
можливим за умов їх співпраці з Державним зе-
мельним банком, який міг би надавати кредити на
пільгових засадах, а саме: із застосуванням нор-
мальних процентних ставок. Комбікормовим
підприємствам не слід ігнорувати й виготовленням
продукції із давальницької сировини.

Ще однією умовою для нормальної роботи
комбікормових підприємств є розробка механіз-
му зменшення продажу зерна виробниками різним
посередникам під час жнив. Цим зерном можуть
забезпечуватися комбікормові заводи чи на да-
вальницьких засадах, чи шляхом продажу їм зер-
на власниками за адекватними цінами.

Щоб забезпечити виробників рослинницької
продукції обіговими коштами, на нашу думку, до-
цільно використовувати механізм залучення кре-
дитів під заставу зерна. Адже Законом України
"Про сертифіковані товарні склади і прості і
подвійні складські свідоцтва" передбачено, що то-
вар, прийнятий на зберігання за подвійним
складським свідоцтвом, може бути предметом за-
стави протягом строку зберігання товару на
підставі застави цього свідоцтва [5].

Таблиця 1. Динаміка зовнішньої торгівлі України деякими видами рослинницької
і тваринницької продукції

Джерело: [9].
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В єдиній системі з використанням аграрних
розписок, виконання обов'язків за якими допус-
кається у формі заміни аграрної розписки складсь-
ким документом на зерно, можливе збільшення
строків кредитування сільгоспвиробників, з одно-
го до двох років на основі забезпечення повернен-
ня позичок виключно зерном. Уже у 2012 році Дер-
жавна інспекція сільського господарства України
сертифікувала 714 зернових складів, загальна
місткість яких складає 30,77 млн тонн, що убезпе-
чить власників зерна від зловживань з ним з боку
зберігачів. Окрім цього, зараз будуються нові еле-
ватори та склади для зберігання зерна, що ство-
рює додаткові можливості для банківського кре-
дитування під його заставу.

У свою чергу, ріст обсягів кредитування аг-
раріїв призведе до збільшення виробництва зерна
і дасть можливість зерновим складам отримати
більше прибутку за рахунок росту обороту.

Найкраще для аграріїв у системі кредитуван-
ня з використанням складських документів, було
б працювати з Державним земельним банком. На
нашу думку, він має кредитувати виробників
сільськогосподарської продукції за пільговими
кредитними ставками, щоб забезпечити належ-
ний рівень кредитування даного сектору еконо-
міки.

Спрямування частину зерна, яке експортуєть-
ся в чистому вигляді, на переробку, наприклад на
виробництво якісного комбікорму, забезпечить
комбікормові заводи сировиною, збільшить вироб-
ництво комбікормів, що зумовить насичення внут-
рішнього ринку даною продукцією, а також
збільшить експортні можливості даної галузі.

У свою чергу використання якісних комбі-
кормів у тваринництві підвищить продуктивність
тварин, і, як наслідок, зросте рентабельність га-
лузі. А це дасть позитивний як економічний, так і
соціальний ефект, а також гарантуватиме забез-
печення продовольчої безпеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна сільськогосподарська діяльність ха-

рактеризується значними економічними, еколо-
гічними та технологічними змінами, що призве-
ло до ряду негативних наслідків. Досягнення ста-
лого економічного розвитку є пріоритетним зав-
данням економіки України, оскільки маємо вели-
ку залежність від поставок енергоносіїв, сирови-
ни, інвестицій та інших ресурсів. Визначаємо, що
розвиток підприємницької діяльності в аграрній
сфері можливий лише за умови економічної сво-
боди, зацікавленості, відповідальності, економії
витрат, новаторства, конкуренції, досягнення
внутрішньогосподарської синергії, регулювання
та контролю. У цих умовах потрібно створити
таку структуру, яка дозволить Україні перейти
до сталого економічного розвитку аграрної
підприємницької діяльності.
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THEORETICAL BASES OF STABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
IN UKRAINE

У даній роботі узагальнено наявний доробок вітчизняних авторів та досліджено проблеми ефективного розвит-
ку аграрного підприємництва на засадах сталості в Україні. Встановлено, що сучасна сільськогосподарська діяльність
характеризується значними економічними, екологічними та технологічними змінами, що призвело до ряду негатив-
них наслідків. У кризових умовах, що склалися в усьому світі та в Україні зокрема, дуже важливим є визначення
сталості вітчизняної економіки та її впливу на сталий розвиток нашої країни. Саме завдяки переходу до концепції
сталого розвитку починають реформуватися всі сектори економіки, але найбільшого реформування потребує
сільськогосподарський сектор, який на цьому етапі ще в занепаді. Подальші наукові дослідження доцільно спрямо-
вувати на пошуки нових моделей сталого економічного розвитку аграрного підприємництва із використанням еко-
номіко-математичного моделювання.

In this paper summarized the existing heritage and local authors studied the problem of efficient agricultural enterprise
on the basis of sustainability in Ukraine. Established that current agricultural activity is characterized by significant
economic, environmental and technological change , which led to a number of negative consequences. In crisis conditions
prevailing in the world and in Ukraine in particular, is very important to determine the sustainability of the national
economy and its impact on sustainable development of our country. This is due to the transition to the concept of
sustainable development are beginning to reform all sectors of the economy, but most require reforming the agricultural
sector, which at this stage still in the doldrums. Further research is expedient to direct the search for new models of
sustainable economic development of the agricultural business , using economic and mathematical modeling.

Ключові слова: сталий розвиток сільського господарства, економічний механізм, фінансо-
ва стабільність.

Key words: sustainable agriculture, economic mechanism, financial stability.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Оскільки концепція сталого розвитку
відносно молода, то вона не встигла зайняти
належного місця серед проведених дослід-
ницьких робіт економічної науки. Різним пи-
танням щодо сталого економічного розвитку
підприємницької діяльності присвячені нау-
кові праці таких вчених, як О.Ф. Балацького,
Б.В. Буркінського, М.І. Долішнього, О.Ю.
Єрмакова, І.М. Сотника. Але економічна си-
туація, що склалася нині не лише в Україні, а
й у цілому світі, вимагає невідкладних дій щодо
здійснення реформуванням економіки, фор-
мування нових господарських структур, що в
свою чергу дасть змогу відкрити широкі мож-
ливості підприємницької діяльності [1, с. 12—
19; 2, с. 120].
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є узагальнення про-

блем ефективного розвитку аграрного підприє-
мництва на засадах сталості шляхом комплек-
сного аналізу економічного механізму його
ставлення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Антропогенний вплив на навколишнє природ-

не середовище в аграрному секторі позначився,
перш за все, на нераціональному використанні
водних, земельних, енергетичних, трудових, ма-
теріально-технічних ресурсів. Існування приро-
домістких галузей, недоліки в соціальній сфері,
ігнорування ряду економічних та екологічних
законів призвели до занепаду аграрної галузі.
Лише еколого-економічна реструктуризація
сільського господарства, його трансформація на
засади сталого розвитку, вирішення пріоритет-
них завдань допоможе підвищити рівень продо-
вольчої та екологічної безпеки держави.

Сталий розвиток — загальна концепція сто-
совно необхідності встановлення балансу між
задоволенням сучасних потреб і захистом інте-
ресів майбутніх поколінь, включаючи потреби
в безпечному довкіллі. На конференції органі-
зації ООН щодо питань навколишнього сере-
довища та розвитку, яка відбулася в 1992 році,
було одностайно ухвалено "Декларацію Ріо",
яка визнала концепцію сталого розвитку домі-
нантною ідеологією функціонування земної
цивілізації у ХХІ ст. [5; 6].

Проголошення концепції сталого розвитку
у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро стало першочерго-
вим завданням, яке вимагає негайного вирішен-
ня. Насамперед, це стосується трансформації
економічного зростання в економічний розви-
ток, тобто сталість у економічній, соціальній та
екологічній сферах. Науковці визначають
сталість суспільного розвитку як "…стан еко-
логічної, економічної і соціальної систем, при
якому їх цілі співпадають". Економічна скла-
дова сталого розвитку означає структурну пе-
ребудову всієї економіки, спрямовану на при-
пинення виснаження природних ресурсів та
зменшення забруднення довкілля. Соціальний
фактор передбачає подолання голоду і злиднів,
боротьбу з бідністю, турботу про пенсіонерів,
створення належних умов для підростаючого
покоління. Економічні та соціальні чинники
мають зумовлювати такий стан суспільства і
природи, при якому відбувається гармонійний
розвиток в усіх сферах життя при збереженні
цілісності навколишнього середовища [8, с. 37].

Метою політики сталого розвитку в аграр-
ному секторі є досягнення балансу між затра-

тами соціальними, тобто необхідними для до-
сягнення певних матеріальних благ, і затрата-
ми екологічними, які б сприяли недопущенню
забруднення довкілля, що вимагає поступово-
го переходу від невідновлювальних до віднов-
лювальних ресурсів, запровадження таких тех-
нологічних процесів, які б чинили мінімальний
вплив на навколишнє природне середовище.

Головним важелем сталого розвитку аграр-
ного сектору є його конкурентоспроможність,
а це передбачає створення системи стандартів
якості продуктів харчування. Відсутність рин-
ку сільськогосподарської продукції веде до
дисбалансу між попитом та пропозицією, а та-
кож нестійкості цін. Підприємства, що випус-
кають неконкурентоспроможну продукцію, ви-
користовують застарілі (енергомісткі) техно-
логічні процеси, тому їх слід перепрофільову-
вати у підприємства з використанням новітніх
технологій, надавати інвестиційну підтримку,
а також розвивати систему страхування та за-
проваджувати стимулювання випуску еколо-
гічно безпечної сертифікованої продукції, яка
б відповідала світовим стандартам. Адже го-
ловним ресурсо-екологічним пріоритетом в аг-
рарній галузі є раціональне та екологічно без-
печне землекористування, що охоплює охоро-
ну та відтворення родючості, збільшення гуму-
су, дотримання технологічних особливостей
обробітку землі, зниження забруднення нітра-
тами, пестицидами, важкими металами та інши-
ми шкідливими речовинами, які потрапляють у
грунт через біологічні ланцюги.

Світова економічна криза призвела до зни-
ження темпів зростання ринку органічної про-
дукції у світі. В Україні органічний ринок силь-
но відстає від світового, але в останні роки спо-
стерігається тенденція зростання попиту на
органічну продукцію, що перш за все залежить
від рівня життя суспільства. Державна фінан-
сова підтримка, інвестування в органічне ви-
робництво, розширення асортименту органіч-
ної продукції, сертифікація продуктів харчу-
вання, а також підвищення фінансової спро-
можності споживача — це заходи, необхідні
для підвищення конкурентоспроможності Ук-
раїни в умовах сталого розвитку.

Чи не найголовнішою проблемою є форму-
вання у населення високого духовного потен-
ціалу, сприяння розвитку особистості, розвит-
ку пізнавального інтересу, екологічної свідо-
мості у кожного члена суспільства. Лише ви-
ховання екологічно свідомої, освіченої, куль-
турної, високоморальної людини, яка в процесі
своєї життєдіяльності керується лише високи-
ми цілями, пріоритетами та цінностями — це
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фундамент сталого розвитку суспільства і пла-
нети в цілому.

Фінансування екологічно спрямованої гос-
подарської діяльності в умовах переходу до
ринкової економіки має бути більш гнучким і
пропонувати суб'єктам господарювання свобо-
ду вибору найбільш ефективної для них схеми
фінансування. Це можливо здійснити, спира-
ючись на зарубіжний досвід, наприклад, у га-
лузі застосування податкових методів фінан-
сового регулювання природокористування та
діяльності екофондів.

Перехід до сталого розвитку розглядають як
досить складний та різносторонній процес сусп-
ільного розвитку, що сприяє економічному зро-
станню, справедливо розподіляє його результа-
ти, обгрунтовує раціоналізацію природокористу-
вання, що забезпечить сучасне та майбутнє по-
коління здоровим навколишнім середовищем та
достатньою кількістю природних ресурсів.

У своїх працях О.В. Шубравська (2005) ствер-
джує, що всі чинники: суспільство, економіка та
природа є надзвичайно важливими, проте еко-
номіка є найважливішою, оскільки саме вона
створює умови для того, що решта елементів
системи могли нормально функціонувати. З роз-
витком економіки і переходом її на вищі рівні
зростає техногенний вплив на навколишнє сере-
довище, що є з одного боку негативним, але з
іншого можна помітити такі позитивні сторони:
завдяки науково-технічному прогресу людства
має можливість попереджати екологічні катас-
трофи, удосконалюється система контролю,
населення стає більш екологічно обізнаним. У
свою чергу необхідні також своєчасні соціальні
перетворення, що дасть змогу швидше і краще
підвищити якість навколишнього природного
середовища [8, с. 40].

За даними У. Джексона, існує дві концепції
сучасної сільськогосподарської діяльності —
виробнича і продуктивна. Перша досягається
високими показниками сільськогосподарсько-
го виробництва без урахування майбутніх по-
треб. Сталий розвиток сільського господарства
досягається шляхом взаємодії між ресурсами,
технологіями і менеджментом, де ресурс вико-
ристовується в певному соціально-економічно-
му контексті.

Зазначимо, що Концепція сталого розвит-
ку була прийнята Україною ще в 2001 році. Її
основною метою стала реалізація права люди-
ни на сприятливе для її здоров'я та добробуту
довкілля через формування відкритого грома-
дянського суспільства, створення правової дер-
жави забезпечення збалансованого соціально-
економічного розвитку, збереження якості

довкілля і невиснажливе використання природ-
но-ресурсного потенціалу.

Ринкові умови господарювання гостро по-
ставили перед регіонами України проблему ви-
бору необхідних напрямів та інструментів за-
безпечення сталого розвитку. У багатьох краї-
нах світу виробляють довгострокові програми
сталого розвитку. Україна тільки починає цей
процес. В Україні існує своя концепція сталого
розвитку, однак у ній відсутні, особливо для
сільських територій, чіткі принципи і методи
регулювання і організації цих процесів, зокре-
ма на рівні сільських територій. Заходи щодо
сталого розвитку

Сільські території у даний час формуються
як самостійний напрям української економіч-
ної політики. Функції щодо її здійснення по-
кладені на Міністерство аграрної політики та
продовольства України, яке має в цьому на-
прямі працювати в тісній взаємодії з іншими
державними відомствами і органами управлін-
ня суб'єктів України. Фахівці називають низку
причин, які впливають на проблеми сталого
розвитку сільських територій. Це історично
сформовані проблеми: неефективність аграр-
ної політики, недостатність в бюджеті країни
соціальних видатків аграрного сектора, відом-
ча роз'єднаність управління в сільській місце-
вості, вузькогалузевий підхід функціонування
села, обмеженість доступу сільського населен-
ня до ринків продукції, матеріально-технічних,
фінансових та інформаційних ресурсів. У су-
часний період одним з напрямів регулювання
сільської економіки з метою забезпечення ста-
лого розвитку є стратегічне планування. З його
допомогою на основі програмно-цільового
підходу йде пошук механізмів забезпечення
сталого розвитку сільських територій.

Надзвичайно важливим заходом щодо вирі-
шення проблеми розвитку сіл в Україні стало
також схвалення Концепції "Державної цільо-
вої програми розвитку сільських територій на
період до 2020 року". У даній концепції було виз-
нано, що в сільських територіях все ще немає
змоги вирішити в повній мірі проблеми соціаль-
но-економічного розвитку. Такими проблемами
є: безробіття, трудова міграція селян, руйнуван-
ня соціальної інфраструктури в сільській місце-
вості [3, с. 16]. Системні кризові явища та зане-
пад сільських територій призводять до поступо-
вого зниження рівня життя сільського населен-
ня та зменшення обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції, що в свою чергу заг-
рожує продовольчій безпеці держави.

Сталий розвиток аграрного підприємництва
повною мірою залежить від кількісного та якіс-
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ного збільшення позитивного економічного,
екологічного та соціального ефекту з розрахун-
ку на кожну витрачену в процесі виробництва
одиницю ресурсів. Сталість розвитку має забез-
печувати поліпшення умов праці та добробуту
працівників підприємства та вплив його діяль-
ності на навколишнє середовище [7, с. 350].

До основних проблем забезпечення стало-
го розвитку аграрного підприємництва можна
віднести дефіцит коштів на соціальні витрати,
низька ефективність аграрної політики, відда-
леність селян від ринків збуту сільськогоспо-
дарської продукції, обмеженість доступу до
матеріально-технічних, фінансових та інфор-
маційних ресурсів.

На нашу думку, для подолання негативних
процесів необхідно визначити стратегію стало-
го розвитку аграрного підприємництва на ос-
нові оптимізації їх соціальної та виробничої
інфраструктур. Важливою умовою є підвищен-
ня рівня зайнятості сільського населення,
здійснення оновлення матеріально-технічної
бази, також необхідно підвищувати родючість
грунтів та конкурентоспроможність сільсько-
го виробництва. Отже, нарощування обсягів
сількосподарської продукції, покращення її
якості і безпеки, охорон довкілля та відтворен-
ня природних ресурсів є запорукою розвитку
аграрного підприємництва.

ВИСНОВКИ
У кризових умовах, що склалися в усьому

світі та в Україні зокрема, дуже важливим є
визначення того, на скільки сталою є наша еко-
номіка, і як вона впливає на сталий розвиток
нашої країни. Саме завдяки переходу до кон-
цепції сталого розвитку починають реформу-
тися всі сектори економіки, але найбільшого
реформування потребує сільськогосподарсь-
кий сектор, який на цьому етапі ще в занепаді.
Подальші наукові дослідження доцільно спря-
мовувати на пошуки нових моделей сталого
економічного розвитку аграрного підприєм-
ництва із використанням економіко-матема-
тичного моделювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансова діяльність підприємства має бути

спрямована на забезпечення систематичного
надходження та ефективного використання
фінансових ресурсів, додержання розрахунко-
вої та кредитної дисципліни, досягнення раці-
онального співвідношення власних та запози-
чених коштів з метою ефективного функціону-
вання підприємства. Неефективність викорис-
тання позикового капіталу призводить до зни-
ження рівня платоспроможності, фінансової
стійкості підприємства, що в подальшому може
вплинути на його рентабельність. Це обумов-
лює необхідність і практичну значимість сис-
тематичного аналізу зобов'язань підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням аналізу зобов'язань присвятили
свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіж-
них вчених: І.Д. Фаріон, Т.Д. Захарків, В.В. Бо-
чаров, Н.П. Шморгун, І.В. Головко, Д.В. Шиян,
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THEORETICAL BASIS OF THE ANALYSIS OBLIGATIONS OF BUSINESS ENTITIES

У статті розглянуто сутність та важливість аналітичної оцінки зобов'язань підприємств. Акцентовано увагу на
змінах, регламентованих НП(С)БО 1, які відбулися в структурі балансу та усунули труднощі користувачам фінансо-
вої звітності під час оцінки фінансового стану підприємств. Висвітлено підходи вчених щодо аналізу зобов'язань та
окреслено послідовність здійснення аналізу даного об'єкта дослідження.

The article summarizes with the essence and importance of analytical value of enterprises' obligations. The attention
is focused on the changes which are regulated by National Provisions (Standard) Accounting 1, which occurred in the
structure of the balance and eliminated the difficulties for users of financial reporting during the assessment of the
enterprise's financial condition. Scientific approaches related to the analysis of obligations separated sequence of analysis
of the object of study is described.

Ключові слова: зобов'язання, позиковий капітал, аналіз, прибутковість, ефективність,
платоспроможність, фінансова стійкість.
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О.О. Шеремет, С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Ко-
рецька, К.С. Салига, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Соб-
ко, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул,
Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Бара-
баш та інші. Разом з тим, у вітчизняній еко-
номічній літературі відсутні комплексні дослі-
дження з питань фінансового аналізу зобов'я-
зань суб'єктів підприємництва.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретичних

положень аналізу зобов'язань суб'єктів госпо-
дарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Й ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для здійснення господарської діяльності

суб'єкти підприємництва, крім джерел власно-
го капіталу, використовують позикові засоби.
За даними статистичних щорічників України
питома вага довгострокових зобов'язань у дже-
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релах формування майна вітчизняних під-
приємств протягом 2009—2012 р.р. становила
~ 17 %, а відповідно поточних зобов'язань ~
46%. На кінець 2012 р. значку частку позиково-
го капіталу мали підприємства, що працюють у
сфері оптової та роздрібної торгівлі (13,7% —
довгострокові зобов'язання; 75,5% — поточні
зобов'язання); будівництва (25,0%; 56,8%); про-
мисловості (17,2%; 41,1%). Найменша питома
вага зобов'язань в структурі пасивів спостері-
галась на підприємствах, що здійснюють
діяльність у сфері адміністративного та допо-
міжного обслуговування (6,5% — довгостро-
кові зобов'язання; 16,9% — поточні зобов'язан-
ня); освіти (4,3%; 25,3%) [1, с. 63—64; 2, с. 62—
63]. Як бачимо, в структурі фінансових ре-
сурсів, якими володіють господарюючі суб'єкти
переважають позикові засоби, які в сукупності
характеризують обсяг їх зобов'язань.

За НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінан-
сової звітності", зобов'язання — це заборго-
ваність підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої в майбутньо-
му, як очікується, призведе до зменшення ре-
сурсів підприємства, що втілюють у собі еко-
номічні вигоди [3].

У сучасній господарській практиці зобов'я-
зання (позиковий капітал) класифікують на
довгострокові (довгострокові кредити банків,
інші довгострокові зобов'язання, відстрочені
податкові зобов'язання) та короткострокові
(короткострокові кредити банків, поточна кре-
диторська заборгованість, інші поточні зобо-
в'язання).

Метою проведення аналізу позикового ка-
піталу є виявлення обсягу, складу та форм за-
лучення позикових засобів підприємством та
оцінка ефективності їх використання.

Для проведення об'єктивної та неупередже-
ної аналітичної оцінки зобов'язань важливе
значення має інформаційне забезпечення ана-
лізу. Дані оперативного, бухгалтерського, ста-
тистичного обліку та звітності є основними
джерелами інформації при здійснення аналізу
даного об'єкта дослідження. Основою інфор-
маційного забезпечення при здійсненні аналі-
зу зобов'язань підприємства є бухгалтерський
баланс.

У 2013 році відбулося реформування систе-
ми бухгалтерського обліку з метою її набли-
ження до МСФЗ. Наслідком цих змін є поява
оновлених форм фінансової звітності. Склад та

Рис. 1. Взаємозв'язок розділів форми № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
до прийняття і після прийняття проекту змін до фінансової звітності
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структуру оновленої фінансової звітності виз-
начає НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінан-
сової звітності" [3], відповідно до якого Поло-
ження (стандарти) бухгалтерського обліку
втратили чинність. Нові форми фінансової
звітності вітчизняні підприємства застосову-
ють починаючи зі звітності за І квартал 2013
року. Нововведення, які торкнулися методики
складання балансу вплинули на відображення
зобов'язань в даній формі звітності (рис. 1).

Таким чином, нині до зобов'язань відносять
довгострокові (II р. пасиву), поточні (III р. па-
сиву) зобов'язання та зобов'язання пов'язані з
необоротними активами, утриманими для про-
дажу та групами вибуття (IV р. пасиву). Дохо-
ди майбутніх періодів включено окремою стат-
тею до розділу "Поточні зобов'язання і забез-
печення". Забезпечення наступних витрат і пла-
тежів розподілено на довгострокові й поточні
забезпечення з відображенням відповідно у II
та III розділах пасиву Балансу.

Кардинальні зміни, які відбулися в струк-
турі балансу, з точки зору аналітика, можна
оцінити позитивно. Так, чинний бухгалтерсь-
кий баланс забезпечив чіткий поділ активів і зо-
бов'язань на поточні й довгострокові, що усу-
не труднощі користувачам фінансової звітності
під час оцінки фінансового стану підприємств,
зокрема їх позикового капіталу. Дана форма
звітності стала повною мірою відповідати по-
требам контролю за дотриманням прийнятого
у фінансовому менеджменті "золотого прави-
ла ліквідності".

Аналітичне дослідження зобов'язань під-
приємства передбачає використання певної ме-
тодики як сукупності правил, прийомів та методів
вивчення та опрацювання фінансової інформації.
Основними методами аналізу зобов'язань
підприємства є горизонтальний, вертикальний,
трендовий, коефіцієнтний та факторний.

Провівши аналіз навчально-методичної
літератури (табл. 1) в частині питання аналітич-
ної оцінки зобов'язань виявили, що зазвичай
автори аналіз даного об'єкта дослідження зво-
дять до оцінки складу позикового капіталу та
його структури, фінансової стійкості та пла-
тоспроможності підприємства.

Найбільш послідовний та аналітично ціліс-
ний методичний підхід до аналізу позикового
капіталу представлено в роботах українського
дослідника професора Г.В. Митрофанова.
Щодо дослідження наукових статей у періо-
дичних виданнях, то вчені приділяють значну
увагу аналізу кредиторської заборгованості,
яка займає значну питому вагу в поточних зо-
бов'язаннях підприємства.

Систематизуємо напрямки аналізу зобо-
в'язань, що розроблені вченими та розглянемо
детальніше кожен з них.

Аналіз зобов'язань починають з проведен-
ня загального аналізу, який грунтується на ви-
користанні методів вертикального і горизон-
тального аналізу. Горизонтальний аналіз доз-
воляє переглянути позиковий капітал за гори-
зонтальною динамікою, оцінити тенденції змін
окремих елементів джерел залучених фінансо-
вих ресурсів, визначити, як вони змінюються в
абсолютному і відносному значеннях. Верти-
кальний аналіз забезпечує дослідження зобо-
в'язань за структурою окремих розділів і ста-
тей пасиву балансу. За допомогою цього мето-
ду досліджуються зміни в якості залученого
капіталу щодо співвідношення його елементів
[11, 260]. На відміну від горизонтального, що
показує динаміку статей зобов'язань за ряд
років, вертикальний аналіз є аналізом внутрі-
шньої структури зобов'язань.

На наступному етапі обчислюються показ-
ники, що характеризують рух позикового ка-
піталу за допомогою балансового методу на
основі моделі:

 Зп + Н = П + Зк  (1),
де Зп, Зк — залишки позикового капіталу в

цілому або за видами, відповідно, на початок і
кінець звітного періоду;

Н — надходження позикових коштів (ви-
никнення зобов'язань) протягом звітного пері-
оду;

П — повернення позикових коштів (пога-
шення зобов'язань перед кредиторами) пози-
чальнику протягом звітного періоду.

На основі балансової моделі обчислюють-
ся такі показники як:

— рівень надходження позикових коштів —
відношення величини надходження позикових
коштів до суми залишків на початок періоду і
надходження позикового капіталу за період;

— рівень погашення боргових зобов'язань
— відношення обороту з погашення боргових
зобов'язань до суми залишків на початок пері-
оду і надходження позикових коштів за період;

— коефіцієнт співвідношення оборотів з
надходження позикового капіталу і погашен-
ня боргових зобов'язань [10, с. 198—199].

Аналіз ефективності використання позико-
вого капіталу суб'єкта господарювання грун-
тується на застосуванні коефіцієнтного аналі-
зу та передбачає обчислення показників рен-
табельності та оборотності [10, с. 201]. Рента-
бельність позикового капіталу характеризує
рівень його прибутковості, а показники обо-
ротності (оборотність позикового капіталу,
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оборотність поточних зобов'язань, оборотність
кредиторської заборгованості) показують
кількість оборотів, що роблять за період, який
аналізується, зобов'язання підприємства та їх
складові.

Наступним етапом аналізу позикового ка-
піталу підприємств є аналіз фінансової стій-
кості та платоспроможності підприємства. За
його результатами приймаються рішення про
надання кредитів, особливо короткострокових
(при обгрунтуванні можливості довгостроко-
вого кредитування поряд з аналізом плато-
спроможності і фінансової стійкості потенційно-
го позичальника на всіх етапах кредитування
проводиться глибоке дослідження виробничих,
технологічних, маркетингових і фінансових
аспектів наміченого до реалізації інвестиційно-
го проекту). Аналіз ліквідності та фінансової
стійкості грунтується на обчисленні абсолют-
них та відносних показників.

В основу методики розрахунку рівня пла-
тоспроможності суб'єкта господарювання по-
кладено співвідношення фінансових ресурсів,

розміщених, відповідно, в абсолютно-, швидко-
і повільноліквідні об'єкти платіжних засобів до
поточних зобов'язань. Важливим показником
при аналізі зобов'язань є платоспроможність
щодо всіх зовнішніх зобов'язань [12, с. 82]. Ко-
ефіцієнти ліквідності характеризують ступінь
спроможності суб'єктів господарювання вико-
нати свої платіжні зобов'язання, що мають
певні терміни сплати.

Абсолютними показниками ліквідності є
показники, що характеризують міру забезпе-
ченості зобов'язань наявними грошовими кош-
тами. Для цього наявні кошти за активом гру-
пують за ступенем зниження їх ліквідності, а
зобов'язання за пасивом — по термінах їх по-
гашення, що дозволяє визначити тип ліквід-
ності балансу та тенденції зміни у його струк-
турі (рис. 2).

Однією з найвагоміших характеристик фі-
нансового стану є фінансова стабільність, яка
характеризується співвідношенням власних і
залучених коштів. До відносних показників
фінансової стійкості належать: коефіцієнт

Таблиця 1. Основні напрями аналізу зобов'язань підприємств, що виділяються авторами
навчально-методичної літератури

№ 

п/п 
Автори Виділені напрями аналізу зобов’язань 

1 2 3 

 

1 

 

І. Д. Фаріон 

Т. Д. Захарків [4, с. 243–258] 

1. Співвідношення фінансових коефіцієнтів та індексів зобов’язань; 

2. Зіставлення показників зобов’язань теперішнього і минулого періоду; 

3. Аналіз коефіцієнтів рентабельності позикового капіталу, ліквідності та 
платоспроможності 

2  В. В. Бочаров [5, с. 75–79 ] 

1. Аналіз фінансової стійкості: аналіз абсолютних та відносних 
показників. 

2. Аналіз платоспроможності: 
- відсутність простроченої заборгованості; 
- аналіз кредитоспроможності 

3 
Н. П. Шморгун  

І. В. Головко [ 6, с. 52–56] 

1. Аналіз динаміки складу і структури зобов’язань підприємств. 

2. Аналіз платоспроможності. 
3. Аналіз ліквідності. 
4. Аналіз фінансової незалежності підприємства 

4 
Д. В. Шиян, 

Н. І. Строченко [7, с. 65–69] 

1. Аналіз забезпеченості відповідних активів відповідними джерелами 

фінансування. 

2. Аналіз ліквідності і платоспроможності 

5  
О. О. Шеремет  

[8, с. 33–39] 

1. Аналіз структури джерел фінансування. 

2. Аналіз динаміки і структури позикового капіталу. 
3. Аналіз складу і структури  кредиторської заборгованості, частоти 

створення простроченої кредиторської заборгованості. 
4. Аналіз «ціни» позикового капіталу: 

- загальна рентабельність залученого капіталу; 

- розрахунок ефекту фінансового важеля 

 

6  

С. Я. Салига 

Н. В. Дацій 

С. О. Корецька 

Н. В. Нестеренко 

К. С. Салига  [9, с. 65–75] 

1. Аналіз вартості позикового капіталу. 

2. Аналіз складу і структури позикового капіталу. 

7 

Г. В. Митрофанов,   

Г. О. Кравченко  

Н. С. Барабаш     [10, с. 196] 

1. Загальний аналіз позикового капіталу. 

2. Аналіз руху позикового капіталу. 

3. Аналіз ефективності використання позикового капіталу. 
4. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 

8  
Ю.С. Цал-Цалко 

[ 11, с. 258–272,  366–400] 

1. Аналіз структури і динаміки джерел капіталу підприємства. 

2. Аналіз стану і ефективності формування джерел 
капіталу підприємства. 

3. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 

4. Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів при 

кредитних операціях 
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фінансового ризику, коефіцієнт концентрації
позикового капіталу, коефіцієнт фінансової
стабільності, коефіцієнт довгострокової забор-
гованості та інші. Абсолютними показниками
є показники, що характеризують міру забезпе-
ченості запасів джерелами їх формування.
Зіставленні величини запасів господарюючого
суб'єкта з джерелами їхнього фінансування
дозволяє визначити тип фінансового стану.

Аналіз фінансової стійкості на певну дату
дозволяє встановити, на скільки раціонально
підприємство керує власними та запозиченими
коштами протягом періоду, який передував цій
даті. Важливо, щоб стан джерел власних та по-
зикових засобів відповідав стратегічним цілям

розвитку підприємства, бо
недостатня фінансова
стійкість може призвести до
його неплатоспроможності,
тобто відсутності грошових
коштів, що необхідні для
розрахунків з внутрішніми
та зовнішніми партнерами
[11, с. 328].

Результати досліджень
підтверджують, що ефектив-
не функціонування підпри-
ємств грунтується на пра-
вильно обраній та сформо-
ваній структурі капіталу.
Зниження частки власного
капіталу спричинює по-
гіршення кредитоспромож-
ності підприємства і негатив-
но впливає на ринкову вар-
тість суб'єкта господарю-
вання. Так, І. О. Бланк заз-
начає, що оптимальна струк-
тура капіталу — це таке

співвідношення використання власних і залу-
чених джерел, за якого забезпечується най-
більш ефективна пропорційність між коефіці-
єнтом фінансової рентабельності та коефіціє-
нтом фінансової стійкості, тобто максимізуєть-
ся його ринкова вартість [13].

Більшість літературних джерел вказують на
те, що, з метою забезпечення фінансової
стійкості, частка позикового капіталу повинна
бути менша, ніж 50%. Водночас, якщо засоби
підприємства створені в основному за рахунок
короткострокових зобов'язань, то його фінан-
совий стан буде нестійким, тому що з капіта-
лом короткострокового використання необхі-
дна постійна оперативна робота, спрямована на

Назва показника Формула для розрахунку 

1 2 

1. Рентабель-

ність 

позикового 

капіталу 

( )

1
2

4)1700.1695.1595.(3)1700.1695.1595.(

22350.

ПК

ЧП

Ф№
грррргрррр

Ф№р
+++++

=  

 ЧП – чистий прибуток 

ПК  − середні залишки позикового капіталу 

2. Коефіцієнт 

оборотності 
позикового 

капіталу 

( )

1
2

4)1700.1695.1595.(3)1700.1695.1595.(

22000.

ПК

Д

Ф№
грррргрррр

Ф№р
+++++

=  

   Д – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

ПК  − середні залишки позикового капіталу 

3. Коефіцієнт 

оборотності 
поточних 

зобов’язань 

 

( )

1
2

4)1700.1695.(3)1700.1695.(

22000.

ПЗ

Д

Ф№
гррргррр

Ф№р
+++

=  

  Д – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

ПЗ  − середні залишки поточних зобов’язань 

4. Коефіцієнт 

оборотності 
кредиторської 
заборгованості 
за товари, 

роботи, послуги 

( )

1
2

41615.31615.

22000.

ПЗ

Д

Ф№
грргрр

Ф№р
+

=  

  Д – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

КЗ  − середні залишки кредиторської заборгованості 

 

Таблиця 2. Алгоритм розрахунку показників ефективності
використання позикового капіталу

 

Найліквідніші активи 

А1 = (р.1160 + р.1165)Ф№1 
 

Активи, що швидко реалізують  

А2 = (р.1115 +…+  р.1155)Ф№1 

Порівняння 

Активи, що повільно реалізуються 

А3 = (р.1100 + р.1110 + р.1170 + р.1180 

+ р.1190 + р.1200)Ф№1 
 

Активи, що важко реалізуються 

А2 = (р.1095)Ф№1 

Термінові (негайні)  пасиви 

П1 = (р.1615 + …+ р.1650)Ф№1 

Короткострокові пасиви 

П2 = (р.1600 + р.1605 + р.1610 +  

+ (р.1660 +…+ р.1690 ) + р.1700)Ф№1 

Довгострокові пасиви 

П3 = (р.1595)Ф№1 

Постійні (стійкі) пасиви 

П4 = (р.1495)Ф№1 

Рис. 2. Групування активів балансу за їх ліквідністю та зобов'язань за їх терміновістю
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контроль за своєчасним їх поверненням і на
залучення в оборот на нетривалий час інших
капіталів.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження показало, по-пер-

ше, відсутність єдності підходів щодо аналізу
зобов'язань підприємств у вітчизняній прак-
тиці. Насамперед, це пов'язано з тим, що немає
єдиного підходу до сутності поняття "зобов'я-
зання". Більшість вчених ототожнюють зобов-
'язання з позиковим капіталом та відхиляють
різницю їх функціонального та смислового
значення, проте є й такі, які проводять межу
між даними поняттями. По-друге, позиковий
капітал, який нині переважає в структурі дже-
рел фінансування, здійснює негативний вплив
на фінансову стабільність та платоспро-
можність суб'єкта господарювання, хоча залу-
чаючи позикові засоби, підприємство може
розширити масштаби своєї діяльності та підви-
щити рентабельність власного капіталу. Тому
здійснення аналізу позикового капіталу за ви-
щенаведеними напрямами дозволить охаракте-
ризувати його складники, структуру та ефек-
тивність його використання, оцінити показни-
ки фінансової стійкості підприємства в управ-
лінні капіталом. А отримані результати в про-
цесі такого ретроспективного аналітичного
дослідження стануть надійною базою для об-
грунтування оперативних і стратегічних управ-
лінських рішень щодо доцільності залучення та
використання позикових засобів у сформова-
них обсягах та формах у майбутньому, що
сприятиме досягненню високих кінцевих ре-
зультатів господарської діяльності підприєм-
ства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время общепризнанным является

мнение, что программно-целевой метод служит
важнейшим инструментом осуществления госу-
дарственной социальной и экономической поли-
тики развития страны и ее отдельных регионов
наряду с методами прогнозирования и планиро-
вания.

Социальные целевые программы, особенно про-
граммы борьбы с бедностью, тесно связаны с поня-
тием "потребительская корзина". Вопрос опреде-
ления рационального состава потребительской
корзины является актуальным при разработке со-
циальной целевой программы. Это особенно важ-
но при ограниченных ресурсах государства, что
характерно для Украины.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Многие специалисты посвятили анализу, реко-
мендациям и методике определения уровня жиз-
ни и выбору потребительской корзины большое
количество работ. В том числе В.А. Беляков в сво-
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ
КАК МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

A. Teplitskaya,
postgraduate, Crimea Humanitarian University, Yalta

OPTIMIZATION OF THE CONSUMER BASKET AS A MECHANISM TO OVERCOME POVERTY

Данная статья посвящена вопросам оптимизации потребительской корзины. Учитывая тот факт, что социальные
целевые программы, особенно программы борьбы с бедностью, тесно связаны с понятием "потребительская корзи-
на" данный вопрос определения рационального состава потребительской корзины является актуальным при разра-
ботке любой социальной целевой программы.

В статье глубоко изучен опыт зарубежных стран в составлении корзины потребления, описаны методики ее со-
ставления. Рассмотрен состав корзины потребления как в Украине, так и в других странах. Определен новый подход
к оптимизации потребительской корзины как по составу, так и по используемым ресурсам для потребительской кор-
зины. В данной статье проанализирована потребительская корзина с помощью теории полезности и оптимизирован
состав самой корзины по "кривым безразличия".

The article is devoted to the optimization of the consumption basket. Given the fact that social trust programs
especially the fight against poverty are closely linked to the concept of "consumer basket" the issue of determining the
rational consumer basket is relevant for the development of any social trust program.

In the article the experience of foreign countries in drawing up a basket of goods for consumers is studied and methods
of its preparation are described. The contents of the basket in Ukraine and in other countries is considered. A new approach
to optimization of the consumer basket is defined, both in contents and resources.

This article analyzes the consumer basket using utility theory. The contents of the basket is optimized according to
"curves of indifference".

Ключевые слова: корзина потребления, целевая программа, теория полезности, кривые без-
различия, планирование.

Key words: basket of consumption, trust program, utility theory, curves of indifference, planning.

ей диссертации предлагает квалиметрический ме-
тод анализа потребительской корзины, М.А. Мо-
жина дает определение бедности и проводит ана-
лиз уровня жизни, Н.М. Римашевская проводит
социологические исследования населения России,
а также М.А. Липатов, Дж. Халил, Н. Кару и дру-
гие.

Теория полезности использовалась в исследо-
ваниях личного потребления населения такими
учеными, как А.Е. Суринов, Н.И. Голуб, М.Ф. Гусь-
кова.

Работы указанных ученых довольно полно
анализируют тему и дают много важных рекомен-
даций. Однако в Украине эта проблема остается
недостаточно изученной. Недостаточно исследо-
ваны методы оптимизации состава корзины по-
требления в нашей стране.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Настоящая статья ставит целью дать новый

подход к оптимизации потребительской корзины
как по составу, так и по используемым ресурсам
для потребительской корзины.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Потребительская корзина — расчетный набор, ас-
сортимент товаров, характеризующий типичный уро-
вень и структуру месячного (годового) потребления
человека или семьи. Такой набор используется для
расчета минимального потребительского бюджета
(Прожиточного минимума), исходя из стоимости по-
требительской корзины в действующих ценах. Потре-
бительская корзина служит также базой сравнения
расчетных и реальных уровней потребления [1].

По каждому виду потребностей в расчет
включается приобретение относительно менее
дорогих товаров. Если один и тот же продукт
продается по разным ценам, то в расчет прини-
мается наиболее низкая цена. Потребительская
корзина не учитывает продукты, которые отно-
сятся к деликатесам, предметам роскоши, а так-
же алкогольные напитки. Одежда, обувь, белье,
предметы длительного пользования включают-
ся в расчет, исходя из годовой потребности в них
и срока износа. Потребительская корзина слу-
жит также базой сравнения расчетных и реаль-
ных уровней потребления. Она определяется для
различных социальных и иных групп населения
с учетом его демографического и национально-
го состава, территориального размещения [2].

Не стоит забывать, что потребительскую кор-
зину в Украине составляли и составляют по мето-
дологии Ленинградского института гигиены тру-
да 1990 года.

Рациональный потребительский бюджет от-
ражает потребление товаров и услуг, обеспечен-
ность предметами культурно-бытового и хозяй-
ственного назначения в соответствии с научно
обоснованными нормами и нормативами удов-
летворения рациональных (разумных) потребно-
стей человека. Фактическая структура потреб-
ления населения далека от рациональной.

Потребительская корзина состоит из 335 ком-
понентов и не пересматривалась в Украине с 2000
года, в то время как законодательством предус-
матривается пересмотр каждые 5 лет [3].

Также надо отметить, что на недостаточном
уровне заложены такие траты, как оплата комму-
нальных услуг, платное лечение, платное образо-
вание, и никак не упомянуты потребности в лич-
ном развитии и отдыхе.

Зарубежный опыт. В США потребительские
корзины разрабатывают по бюджету Геллера, ко-
торый основан на наборе тех товаров и услуг, ко-
торые общество считает необходимыми для нор-
мальной жизни. По структуре бюджета Геллера
продукты питания не должны превышать 30% "кор-
зины", непродовольственные товары — 47%, дру-
гие товары и услуги — 23%, в украинской потреби-
тельской корзине продукты питания — более 50%.
Американская корзина предусматривает расходы
на табачные и алкогольные изделия, расходы на об-
разование, мобильную и компьютерную связь.

В Англии в корзину заложено шампанское и
пиво, а еще МР3-плеер с музыкальными запися-
ми, а также акустическая гитара и большой пере-
чень товаров для дома, включая дверные ручки и
расходы на садовника. Французы заложили в по-
требительскую корзину расходы на посещение
парикмахерской, покупку лаков для волос, гелей
для душа и прочих косметических средств. Кроме
этого предусмотрены аппараты для исправления
зубов, аренда автомобилей, проезд на такси, а так-
же питание для кошек и собак [4].

Постановлением № 656 КМУ установлены на-
бор продуктов питания, набор непродовольствен-
ных товаров и набор услуг для основных соци-
альных и демографических групп населения и ме-
тодика определения прожиточного минимума [5].

Продукты питания в корзине украинца состав-
ляют 53,5%, это достаточно высокий процент в
сравнении с другими странами мира.

Показатели, указанные на рисунке 1, требуют
более детального изучения методики составления
потребительской корзины в нашей стране.

В соответствии с законами экономики и ми-
ровой практикой расчет прожиточного миниму-
ма и далее минимальной зарплаты, минимальной
пенсии и т.д. проводится от исходной точки, ка-

Рис. 1. Продукты питания в общей корзине потребления
Источник: разработано автором.
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ковой является "корзина потребления", состав
которой научно обосновывается медиками и
другими специалистами.

Как можно понять из вышеописанного, кор-
зина потребления является "краеугольным ка-
мнем" при разработке целевых социальных про-
грамм, особенно программы борьбы с беднос-
тью. Разработку указанного вида программ
нужно начинать с разработки корзины потреб-
ления. Предлагается анализировать состав
"корзины потребления" с помощью теории по-
лезности. Это даст возможность оптимизиро-
вать состав "корзины".

Теория полезности — теоретическое направ-
ление в экономической науке, развитое предста-
вителями австрийской школы в XIX—XX вв., ос-
нованное на базисном объективном понятии по-
лезность, воспринимаемом как удовольствие,
удовлетворение, получаемое человеком в резуль-
тате потребления благ. Основной принцип теории
полезности — закон убывающей предельной по-
лезности, согласно которому приращение полез-
ности, получаемое от одной добавленной едини-
цы блага, непрерывно убывает.

Скорее, полезность является научной концеп-
цией, используемой экономистами для объяснения
процесса распределения рациональными потреби-
телями своих ограниченных ресурсов между то-
варами, приносящими удовлетворение [6].

Общая полезность есть совокупное удовлет-
ворение, получаемое в результате потребления
данного количества товара или услуг за данное
время. Совокупную полезность любого блага
можно определить путем суммирования пока-
зателей предельной полезности.

Кардиналисты считали, что полезность мож-
но измерить в условных единицах — ютилах. По-
зднее было доказано, что создать точный количе-
ственный измеритель полезности невозможно, и
возникла ординалистская (порядковая) теория
полезности, включившая в себя положения карди-
налистской теории как частный случай.

Закон убывающей полезности нередко назы-
вают первым законом Госсена (немецкий эконо-
мист ХIХ века), который заключает в себе два по-
ложения:

1) убывание полезности последующих единиц
блага в одном непрерывном акте потребления, так
что в пределе обеспечивается полное насыщение
данным благом;

2) убывание полезности каждой единицы бла-
га по сравнению с ее полезностью при первона-
чальном потреблении.

Второй закон Госсена формулирует условия
оптимума потребителя: при заданных ценах и
бюджете он максимизирует полезность, когда
отношение предельной полезности и цены
одинаково по всем потребляемым им благам. Из
закона следует, что рост цены блага при неиз-
менности цен на все прочие блага и том же до-
ходе вызывает снижение соотношения предель-

ной полезности его потребления и цены, то есть
более низкий спрос [7].

При росте потребления общая полезность,
получаемая от всего объема блага (TU — total
utility), растет, а предельная полезность (MU —
marginal utility — прирост полезности от потреб-
ления дополнительной единицы) падает.

Общую полезность можно определить как:
TUn = U1 + U2 + … + Un (1),
где Un — полезность последней единицы бла-

га, а n — номер конечного блага в его общем коли-
честве.

Соответственно, предельная полезность MUn
=TUn — TUn-1,

где MUn — приращение полезности, ТUn —
общая полезность при потреблении n-го количе-
ства блага, а TUn-1 — общая полезность при по-
треблении предыдущего количества блага.

При росте количества потребляемого товара
предельная полезность каждой дополнительной
единицы уменьшается — это закон убывающей
предельной полезности.

Предельные полезности товаров F, C:
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Следовательно, основное условие максимизации
удовлетворения или полезности звучит следующим
образом: при заданном доходе и рыночных ценах
благ потребитель получит максимальное удовлетво-
рение или полезность тогда, когда предельная по-
лезность, приносимая последней денежной едини-
цей, потраченной на одно благо, равна предельной
полезности, приносимой последней денежной еди-
ницей, потраченной на любое другое благо.

При комбинации, дающей максимальное удов-
летворение, предельные полезности на одну де-
нежную единицу, затраченную на последнюю еди-
ницу каждого товара, равны между собой:
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Если эти предельные полезности не равны, то

совокупное удовлетворение может быть увеличе-
но путем уменьшения расходов на товары с мень-
шей степенью полезности и увеличения затрат на
товары с большей степенью полезности [8].

Предполагается, что можно измерить точ-
ную величину полезности, которую потребитель
извлекает из потребления блага. Используя ко-
личественную теорию полезности, можно оха-
рактеризовать не только общую, но и предель-
ную полезность как дополнительное увеличение
уровня благосостояния, получаемого при по-
треблении дополнительного количества блага
данного вида и неизменных количествах потреб-
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ляемых благ всех остальных видов. Большинство
благ обладают свойством убывающей предель-
ной полезности, согласно которому чем больше
потребление некоторого блага, тем меньше при-
ращение полезности, получаемой от единично-
го приращения потребления данного блага [9].

Предлагается в процессе выбора состава кор-
зины проводить ранжирование по важности разде-
лов корзины. Ранжирование проводить с помощью
экспертной оценки с присвоением весовых коэф-
фициентов каждому из разделов. Критерием важ-
ности должен служить такой показатель как сте-
пень влияния рассматриваемого фактора на здоро-
вье и продолжительность жизни человека. Эти и
другие показатели характеризует интегральный
показатель качества жизни человека ИРЧП. ИРЧП
(индекс развития человеческого потенциала) — ин-
тегральный показатель, рассчитываемый ежегодно
для межстранового сравнения и измерения уровня
жизни, грамотности, образованности и долголетия
как основных характеристик человеческого потен-
циала исследуемой территории. Он является стан-
дартным инструментом при общем сравнении уров-
ня жизни различных стран и регионов.

Расчет весовых коэффициентов можно произ-
водить используя методику расчета ИРЧП [10].

Более важные разделы необходимо финан-
сировать в полном объеме. Для разделов менее
важных при ограниченных ресурсах возможно
некоторое уменьшение финансирования.

Ранжирование позволит при реализации
программы по борьбе с бедностью в условиях
ограниченности ресурсов, что присуще Украи-
не, наиболее рационально распределять выде-
ленную сумму на реализацию программы.

Необходимо все пункты корзины потребления,
имеющие альтернативу, выбирать с использовани-
ем теории полезности (продукты питания, пред-
меты гардероба, текстиль, медикаменты и меди-
цинское обслуживание, предметы культурно-бы-
тового и хозяйственного назначения и т.п.). При
сравнении альтернативных вариантов целесооб-
разно в качестве критерия полезности использо-
вать показатель: цена — Z/качество товара — K за
единицу товара (услуг),

Hi = Zi / Ki (4),
где Hi — принятый критерий полезности еди-

ницы товара (x или y);
Zi — цена единицы товара (x или y);
Ki — качество единицы товара (x или y);
Чем ниже величина показателя H, тем выше

полезность. За качество товара (услуги) принима-
ется степень соответствия товара (услуги) действу-
ющим стандартам. Сравнение осуществляется по
степени приближения показателя (в процентах),
характеризующего качество, к наилучшему уров-
ню по действующему стандарту. Для сравнения
выбираются основные показатели, характеризую-
щие качество.

По кривым полезности выполняется кванти-
фикация вариантов пунктов корзины.

Оптимизация состава корзины производится
по "кривым безразличия". В результате образует-
ся карта кривых безразличия, где участвуют аль-
тернативные варианты корзины. Затем проводит-
ся анализ и оптимизация состава корзины потреб-
ления.

Строится кривая U1 по точкам A,B,C,D, в ко-
торых выполняется условие
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Nx, Ny — количество товара (x или y)
Полученная кривая U1 объединяет точки с

одинаковой полезностью и называется "кривая
безразличия".

Кривая безразличия (рис. 2) показывает
различные комбинации двух экономических
благ, имеющих одинаковую полезность для
потребителя. Кривые безразличия широко ис-
пользуются неоклассической школой при ис-
следовании многих микроэкономических про-
цессов, связанных с проблемой выбора.

На графике на одной оси отложено число еди-
ниц товара X, на другой — число единиц товара Y.
Соединив точки А, В, С, D, получим кривую U1,
каждая точка которой показывает возможные
комбинации единиц товара X и товара Y, дающие
одинаковое удовлетворение (имеющие одинако-
вую полезность). Кривая U1 называется кривой
безразличия, которая указывает, что потребитель
безразличен к этим четырем наборам продуктов,
т.е. потребитель не чувствует себя ни лучше, ни
хуже, отказавшись от 4 единиц товара X и полу-
чив 1 единицу товара Y при перемещении от набо-
ра А к набору В или к набору С. Точно так же по-
требитель одинаково ранжирует А и D.

Кривые безразличия обладают следующими
свойствами:

1. Кривая безразличия, расположенная спра-
ва и выше другой кривой, является более предпоч-
тительной для потребителя.

2. Кривые безразличия всегда имеют отрица-
тельный наклон, ибо рационально действующие
потребители будут предпочитать большее количе-
ство любого набора меньшему.

3. Кривые безразличия имеют вогнутую фор-
му, обусловленную уменьшающимися предельны-
ми нормами замещения.

4. Кривые безразличия никогда не пересекают-
ся и обычно показывают уменьшающиеся предель-
ные нормы замещения одного блага на другое.

Наборы благ на кривых, более удаленных от
начала координат, предпочтительнее наборов
благ, расположенных на менее удаленных от на-
чала координат кривых.

Набор кривых безразличия образует карту кри-
вых безразличия, которая используется для описания
предпочтений человека по всем наборам товаров.

Карта кривых безразличия — способ графи-
ческого изображения функции полезности для
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некоторого конкретного потребителя по всем воз-
можным наборам благ (рис. 3).

На графике показаны четыре кривых безразли-
чия, образующие собой семейство — карту кривых
безразличия. Наборы на кривых безразличия, бо-
лее удаленных от начала координат, доставляют по-
требителю большую полезность, а поэтому пред-
почтительнее, чем наборы на менее удаленных кри-
вых.

U4 > U3 > U2 > U1
Когда речь идет о том, что известны вкусы

потребителей, то имеется в виду вся карта кри-
вых безразличия, а не текущее соотношение
единиц двух благ. На карте кривых безразли-
чия каждая кривая объединяет точки с одина-
ковой полезностью. Все случаи использования
блага, которые по важности стоят ниже ее, зап-
рещены, они не могут реализоваться, так как в
противном случае возникнут убытки. Все ва-
рианты использования, более важные или рав-
ные ей по важности, разрешены, они могут и
даже должны реализоваться, иначе не будет по-
лучена максимальная польза, которую можно
извлечь [11].

Оптимизация потребительского выбора заклю-
чается в совмещении "модели желаемого" и "модели
возможного", поиска оптимальной корзины, кото-
рая должна наиболее полно удовлетворять вкусам
потребителя, то есть достигать наивысшей из воз-
можных кривых безразличия. Такое сочетание по-
лучим, совместив карту безразличия с графиком
бюджетной линии, как показано на рисунке 4. Наи-
высшей из доступных потребителю кривых безраз-
личия является кривая, которая лишь касательная к
бюджетной линии. Оптимум находится в точке С.

ВЫВОДЫ
В Украине планируется изменение состава

"корзины потребления". Предлагается наряду с
этими изменениями законодательно установить
нижний допустимый предел полезности каждой
из составляющих "корзины", а также использо-
вать данные расчеты при разработке целевой
программы борьбы с бедностью.

Это позволит оптимизировать состав "кор-
зины потребления", отойти от манипуляций с
подгонкой состава корзины потребления к за-
ранее устанавливаемой сумме, позволит повы-

Рис. 2. Кривая безразличия

Рис. 3. Карта кривых безразличия
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сить социальные стандарты и, соответственно,
улучшит положение малоимущих граждан.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні розвиток господарської діяль-

ності характеризує підвищення інвестиційної
діяльності. Сучасна наукова думка виходить з
того, що саме інвестиції є джерелом розвитку
та є основою реалізації будь-яких новацій на
підприємстві як в сфері управління немате-
ріальними (організаційна структура, кадри,
маркетингове середовище), так і матеріальни-
ми (ресурси, фінанси, основні фонди) об'єкта-
ми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових джерел на предмет виок-
ремлення викладених у них методичних основ
управління інвестиційною привабливістю під-
приємств Дзеніс В.О., Тарасова О.В., Грузд М.В.,
Бурковець О.С., Кулініч Т.В. , Запорожан Д.В.,
Краснокутська Н.С. , Сігаєва Т.Є., Горощенко
В.В., Боліновська Н.Я., та інші. Авторами дос-
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СТРУКТУРА ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
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THE STRUCTURE OF THE SUBSYSTEM OF INVESTMENT OF ATTRACTIVENESS

У статті наведено результати узагальнюючого дослідження структури підсистеми управління інвестиційною
привабливістю підприємства у сучасних умовах. Визначено структуру та основні елементи підсистеми управління
інвестиційною привабливістю підприємства та здійснено схематичне конструювання підсистеми управління інвес-
тиційною привабливістю підприємства та визначити її місце в системі загального управління означеною господарсь-
кою структурою, а також встановити вплив зовнішніх факторів на аналізовану систему.

The results of research synthesis subsystem structure of investment attractiveness of companies in today's
environment. The structure and key elements of the subsystem of investment attractiveness of the company and made a
schematic design of a subsystem of investment attractiveness of the company and determine its place in the overall
management of a definite economic structure and to determine the effect of external factors on the analyzed system.

Ключові слова: підприємство, підсистема, інвестиційна привабливість, управління.
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татньо багато уваги приділено питанням орга-
нізації та управління інвестиційною привабли-
вістю підприємств в умовах економічної кри-
зи.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наведення результатів уза-

гальнюючого дослідження структури підсисте-
ми управління інвестиційною привабливістю
підприємства у сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи представлений у наукових пра-

цях інструментарій залучення інвестиційних
ресурсів слід відмітити, що означене питання є
досить важливим з погляду на існуючий стан
справ у цій сфері. Представлена у роботі Бур-
ковець О.С. [1, с. 42] статистика свідчить про
пасивність менеджменту підприємств в напрямі
здійснення дій, спрямованих на інвестиційне
забезпечення розвитку підприємств. Відсут-
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ність дій по залученню інвестицій є прямим
свідченням того, що питання управління інвес-
тиційною привабливістю (тим більш її підви-
щення) взагалі не розглядаються.

Спробу вирішити означене питання було
здійснено в праці Дзеніс В.О. В аналізованій
роботі процес залучення інвестицій було струк-
туровано виходячи із взаємодії трьох суб'єктів
інвестиційної діяльності: інвестора, підприєм-
ства-реципієнта інвестицій та держави. При
цьому в роботі пропонувалося розділити про-
цес залучення інвестицій на три базові підпро-
цеси. Перший — процес взаємодії суб'єктів
інвестиційної діяльності, було визначено як ре-
зультат реалізації норм та приписів, викладе-
них у законодавчих актах. Другий підпроцес —
поява та реалізація ризиків, що пов'зані із ста-
ном та динамікою зовнішніх факторів впливу
(переважно макроекономічних). Третій підпро-
цес — формування інвестиційної пропозиції,
що здійснюється шляхом визначення існуючих
можливостей, загроз та конкурентних переваг
підприємства та порівняння їх із інтересами та
очікуваннями інвесторів. Погоджуючись із зап-
ропонованою логікою міркувань відносно
організації процесу залучення інвестицій, що
представлені у праці [2, с. 84], відмітимо, що
складність та багатофакторність означеної
проблеми потребують застосування більш
грунтовного підходу до формування інвестиц-
ійно-привабливої пропозиції для потенційно-
го інвестора та вчасного залучення необхідно-
го обсягу інвестицій на підприємство.

Вважаємо слушним виокремлення потреби
вивчення ринку товарів на якому працює
підприємство. Оскільки, досить помилковим є
підхід, що використовується в ряді робіт, відпо-
відно до якого дослідники нехтують питання-
ми основної операційної діяльності підприєм-
ств,зосереджуючись на питаннях аналізу та
оцінки нових інвестиційних проектів. Необхід-
но враховувати те, що основним джерелом
формування грошових потоків підприємства є
його операційна діяльність, яка пов'язана із
функціонуванням підприємства на ринку то-
варів та послуг. Таким чином, будь-який про-
ект є лише певною новацією в операційній
діяльності. Більш того, інвестор, приймаючи
рішення про інвестування в той чи інший про-
ект підприємства,буде керуватися існуючою
ринковою коньюнктурою, моделями ринкової
поведінки підприємства у минулому та даним
ретроспективного аналізу його господарської
діяльності.

Врахування також потребують запропоно-
вані у роботі [3, с. 33] рекомендації відносно оп-

тимізації параметрів фінансування інвестицій-
них видатків. Основним критерієм такої опти-
мізації є мінімізація витрат на інвестиційні про-
екти із одночасною максимізацією фінансових
потоків на вкладений капітал. Обмежуючими
факторами при цьому були визначені наступні.
По-перше, інвестиційні витрати в періоді мають
не перевищувати обсяги накопиченого нероз-
поділеного прибутку у минулих періодах. По-
друге, інвестиційний проект має самостійно
покривати вартість його інвестиційних ви-
датків. По-третє, усі розрахунки мають бути
скорегованими на значення інфляції, середньої
ставки банків по депозитах та ін. параметри.
Позитивно оцінюючи спробу оптимізації пара-
метрів інвестиційного процесу та їх стимулю-
ючий вплив на підвищення рівня інвестиційної
привабливості підприємства, відмітимо, що в
представлених пропозиціях існує певна неуз-
годженість. Серед позитивних рис, запропоно-
ваного підходу в аналізованій праці виокрем-
люються чіткість формулювання цільової
функції, можливість врахування параметрів по-
зичкового фінансування, визначення шляхів
фінансового інвестування тимчасово-вільних
коштів підприємства. Відмітимо, що обмежен-
ня обсягів фінансування інвестиційних про-
ектів розмірами накопиченого нерозподілено-
го прибутку — завчасно виключає можливості
позичкового фінансування видатків. У той же
час, накопичення прибутку ставить питання
його використання в період, що передує стар-
ту інвестиційного проекту. І в даному випадку
мова йде не про тимчасово вільні кошти, що
можливо короткостроково інвестувати в
фінансові інструменти. Відмітити також слід і
те, що запропонована оптимізаційна модель
базується на корегуючих значеннях інфляції та
ставки депозитів в банках, що суттєво відриває
її від потреб забезпечення реальної доходності
в виробничому секторі. Загалом, враховуючи
викладені примітки, із певним удосконаленням
та переробкою, представлена у роботі [3, с. 33]
оптимізаційна модель є вартою для подальшо-
го використання в системі управління інвести-
ційною привабливістю підприємства.

Цілком логічною є ув'язка довго-, середньо-
та короткострокових цілей інвестиційної діяль-
ності підприємства із змістом його інвестицій-
них проектів, що здійснюється на основі роз-
рахунку параметрів потреби в інвестиціях, їх
джерел та структури.

Однак, дискусійним слід вважати положен-
ня відносно того, що подальший розвиток оз-
наченого процесу здійснюється виходячи із
реалізації окремих інвестиційних проектів.
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Реалізація третього блоку представленого ал-
горитму потребує здійснення системного мо-
ніторингу відповідності поточного стану клю-
чових параметрів імперативам досягнення дов-
го-, середньо- та короткострокових цілей в опе-
раційній, фінансовій та інвестиційній діяльності
підприємства.

Аналіз наукової літератури на предмет виз-
начення методичних основ управління потен-
ціалом підприємства та ключовими характери-
стиками його інвестиційної привабливості доз-
воляє стверджувати про недостатню опрацьо-
ваність означеного напрямку. В роботі Сігає-
вої Т.Є. [4, с. 20], стосовно цього питання ствер-
джується, що головними факторами, що завда-
ють вплив на процес інвестиційної діяльності
підприємств, а також організації їх відносин із
агентами інвестиційного ринку є: результати
господарської діяльності підприємства, що
обумовлюють його привабливість для інвесту-
вання; передбачувані до отримання результа-

ти інвестиційної діяльності, а також опосеред-
ковані різновиди ефекту від інвестицій (со-
ціальний, ринковий, екологічний, репутацій-
ний); алгоритми діяльності та цільові настано-
ви учасників інвестиційного ринку, їх очікуван-
ня та мотиваційні чинники; перспективи реалі-
зації інформаційної політики (рекламна ком-
панія, участь у спеціалізованих виставках, ін-
формаційна присутність у медіа) [4, с. 20]. По-
годжуючись із викладеною тезою, зроблено
висновик, що дієве інформування інвестиційної
спільноти про поточний стан і особливості по-
тенціалу підприємства потребують визначення
його структури, особливостей, індикаторів по-
точного стану та прогнозних даних його роз-
витку. З цієї точки зору, варто забезпечити про-
цеси ефективного діагностування та аналізу
потенціалу підприємства та ключових характе-
ристик його інвестиційної привабливості.

Результати аналізу наукових праць на пред-
мет визначення методичних основ управління
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Рис. 1. Структура підсистеми управління інвестиційною привабливістю підприємства
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інвестиційною привабливістю підприємств на-
дають можливість здійснити конструювання
структури підсистеми управління інвестицій-
ною привабливістю підприємства та визначити
її місце в системі загального управління озна-
ченою господарською структурою, а також
встановити вплив зовнішніх факторів на аналі-
зовану систему.

На рисунку 1 наведено схематичне зображен-
ня структури підсистеми управління інвестицій-
ною привабливістю підприємства. Представлена
схема показує, що процеси управління інвестиц-
ійною привабливістю підприємства є об'єктом
впливу акторів зовнішнього середовища до скла-
ду яких слід віднести стан та динаміку показників
функціонування фінансового, інвестиційного,
товарного та сировинного ринків, а також ринку
праці. Зовнішній вплив також завдає державна
економічна політика, зокрема такі її складові як
податково-бюджетна, грошово-кредитна, зовн-
ішньоекономічна та регуляторна політика.

Функціонування системи управління під-
приємством реалізується під впливом трьох
груп суб'єктів, якими є засновники (в залеж-
ності від організаційно-правової форми — ак-
ціонери чи співвласники), члени наглядової
ради (за наявності), групи зацікавлених сторін.

До складу груп зацікавлених сторін входять
кредитори, представники профспілкових орган-
ізацій, ключові постачальники, суб'єкти збуто-
вих мереж, стратегічні партнери тощо. В дано-
му випадку, об'єднуючою характеристикою усіх
означених груп суб'єктів є те, що усі вони заці-
кавлені у стабільному функціонуванні підприє-
мства, його розвитку та подальшому зростанню.
При цьому, означені суб'єкти зацікавлені у дов-
гострокових відносинах, у певних ситуаціях
можуть діяти в інтересах підприємства (незва-
жаючи на наявність фундаментального конфлі-
кту інтересів в більшості ситуацій), але, у той же
час, не завдають прямого впливу на прийняття
рішень менеджментом підприємства.

Менеджмент підприємства здійснює систем-
не фінансове управління, Управління виробниц-
твом (операційний менеджмент), маркетинг, уп-
равління збутом та матеріально-технічним по-
стачанням, інвестиційне управління. При цьому,
кожен з означених функціональних напрямків
опосередковується відповідною управлінською
підсистемою, яка спрямована на виконання пев-
ної низки функцій та вирішення групи завдань.

ВИСНОВОК
Базуючись на результатах аналізу наукових

праці нами було встановлено, що підсистема
інвестиційне управління на підприємстві, серед

іншого вирішує завдання формування та підви-
щення інвестиційної привабливості. Реалізація
означеної функції здійснюється в межах чоти-
рьох напрямів діяльності, якими є: управління
потенціалом підприємства та ключовими харак-
теристиками його інвестиційної привабливості;
управління процесами залучення інвестицій;
управління відносинами із інвесторами та гру-
пами зацікавлених сторін; управління процеса-
ми інвестиційної діяльності підприємства.
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ВСТУП
В умовах конкуренції, що загострюється,

основні резерви підвищення ефективності
бізнес-систем знаходяться усередині них самих,
оскільки ціна ресурсів на вході та продукції на
виході коливається, як правило, у великому діа-
пазоні, що особливо помітно на ринку спожив-
чих товарів. Планування за таких умов усклад-
нюється, а інституціонально нестабільна систе-
ма функціонування підприємств постійно загро-
жує їх життєздатності, й спонукає до постійних
адаптаційних рішень. Тому активна робота щодо
опису мережі бізнес-процесів, їх регламентації,
аудиту і проектування, що ведеться в окремих
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У статті розглядаються підходи до діагностики виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Ви-
окремлено, що в діагностиці підприємства варіюють два основних об'єкти аналізу: результати діяльності підприєм-
ства на певний період часу та основні його бізнес-процеси. Визначено основні об'єкти діагностики сільськогоспо-
дарських підприємств. Обгрунтовано взаємозв'язок фінансової діагностики із загальним діагностичним процесом.
Розглядається положення про те, що не можна обмежити інструментарій діагностики розрахунком тільки фінансо-
вих показників. Фінансові показники слід розглядати на кінцевій стадії діагностики. Адже, діагностика слугує цілям
планування й управління. Запропоновано використовувати інструментарій економічного аналізу, що забезпечує не
лише "фінансову функцію" підприємства, а й усі основні бізнес-процеси, пов'язані з його виробничою діяльністю.
Визначено процедуру економічної діагностики сільськогосподарських підприємств, яку починають із результатів
виробничої діяльності та економічного стану підприємства.

The article discusses approaches to diagnosis production of agricultural enterprises. Author determined that the
diagnosis businesses vary two main objects of analysis results of the company for a certain period of time and its basic
business processes. The main objects of diagnosis farms devoted. Proved that a financial relationship with a common
diagnosis of the diagnostic process. The situation that cannot be confined only to the calculation of diagnostic tools
covenants consider. Financial ratios should be considered in the final stage of diagnosis because diagnosis serves the
purposes of planning and management. Proposed to use the tools of economic analysis, which provides not only a "finance
function" of the enterprise, but all core business processes involved in its production activities. Economic diagnostic
procedures identified farms that begin with the results of production activities and economic performance.
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підприємствах, є об'єктивна необхідність. Фун-
кціональна область цієї системи "показники" не
може і не має бути обійдена.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Досліджуючи систему економічних показ-
ників сільськогосподарських підприємств в
умовах інноваційного розвитку особливу ува-
гу приділили вітчизняним напрацюванням
П.М. Макаренко, М.Й. Маліка, С. В. Мочерно-
го, Л.В. Романової, М.Н. Скворцова, О.М. Три-
діда та ін. Організаційно-економічний механізм
стратегічного розвитку підприємства з погля-
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ду функціонально-ресурсного адаптивного
підходу до формування і реалізації стратегії
підприємства викладені у працях О.М. Триді-
да, О.В. Шкільова, М.Й. Маліка, П.М. Макарен-
ка, С.В. Мочерного. Ґрунтовні напрацюван-
ня Л.Д. Романової у сфері розвитку агропромис-
лового підприємництва були фундаментом для
втілених автром ідей. Викладені М.Н. Скворцо-
вим, методичні і практичні розробки оцінки та
економічного аналізу на підприємствах слугу-
вали підгрунтям для дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ
Підприємство має розглядатись як механізм,

який перебуває у стані постійно діючого удоско-
налення своєї діяльності. Комплекс діагностич-
них процедур є початковою фазою оцінювання
виробничої діяльності підприємства. Аналогічно
тому як хворий організм потребує правильного
діагнозу перед початком лікування, підприємство
має пройти усі стадії ретельної діагностики і ана-
лізу діяльності. Така аналогія є доречною, адже
багато західних науковців використовують
термін "фінансове здоров'я" (Financial Health). За
умов постійної конкуренції фінансове здоров'я
підприємства зберегти досить складно. Однак,
якщо підприємство постійно контролює основні
показники, через невеликий проміжок часу ста-
не зрозумілим, що його фінансові результати по-
кращились порівняно із минулим періодом. Опе-
раційний механізм підприємства стає ефективні-
шим з точки зору одержаного результату. Су-
часні практики менеджменту пропонують вико-
ристовувати не більш 5-6 показників однієї гру-
пи. На перший погляд, діагностика підприємства
неможлива за такої обмеженої кількості індика-
торів. Проте, якщо детермінувати ці показники у
часі, то отримаємо реальні результати діяльності
підприємства. Логічно зробити висновок, що в
діагностиці підприємства варіюють два основних
об'єкти аналізу: результати діяльності підприє-
мства на певний період часу та основні його
бізнес-процеси. Визначивши основні об'єкти діаг-
ностики, спробуємо пов'язати фінансову діагно-
стику із загальним діагностичним процесом. Уяв-
ляється очевидним положення (друге) про те, що
не можна обмежити інструментарій діагностики
розрахунком тільки фінансових показників.
Фінансові показники слід розглядати на кінцевій
стадії діагностики. Адже, діагностика слугує
цілям планування й управління. Аналізувати слід
не тільки бізнес-процеси, що забезпечують
"фінансову функцію" підприємства, а й усі ос-
новні бізнес-процеси, пов'язані з його діяльністю
підприємства. Зупинимося на структурі діагнос-
тики, яку починають із результатів діяльності та

стану підприємства. Фінансовий інструментарій
даної частини досить об'ємний і охоплює велику
кількість фінансових показників (коефіцієнтів),
які часто дублюють один одного, і тому не завж-
ди є потреба залучати ті або інші коефіцієнти.
Представляється доцільним наступне третє по-
ложення фінансової діагностики сформулювати
у вигляді принципу певної достатності викорис-
тання методів фінансового аналізу.

Суть принципу полягає у тому, що для цілей
діагностики слід використовувати тільки ті по-
казники, які є інформаційною основою для ух-
валення планових рішень. Практична корисність
даного принципу очевидна, враховуючи ту об-
ставину, що у багатьох підприємствах часто ви-
користовують велику кількість фінансових ко-
ефіцієнтів, перелік яких визначає економіст або
фінансовий директор. Деякі автори пропонують
систему показників аналізу, оцінки й плануван-
ня соціально-економічної діяльності підприєм-
ства, що має слугувати насамперед для орієн-
тації промислових міністерств в умовах розши-
реного виробництва [1, с. 330—332].

Запропонована А.І. Ільїним система показ-
ників за умов інституціональної нестабільності
втрачає свою актуальність. Аналогічним при-
кладом можуть бути показники, запропоновані
А. Цигичком [2, с. 192 ] або А. Б. Крутиком [3,
с.272], які на перше місце ставлять ефективне
використання матеріальних ресурсів і впровад-
ження у виробництво нової продукції. При цьо-
му новою вважається, високоякісна конкурен-
тоспроможна продукція, але поза увагою за-
лишається операційна вартість нового товару,
яка включає у собі вартість патентів, ліценцій,
витрат на рекламу і ребрендінг. Аналізуючи
досвід закордонних підприємств, можна виді-
лити два підходи до планування і аналізу ко-
ефіцієнтів:

1) Структурний підхід, який використову-
ють консультаційні фірми, серед яких Центр
Міжфірмового Порівняння (Center for Inter-
firm Comparison чи CFIC). Ці коефіцієнти
структуровані за такими напрямками: фінан-
сові коефіцієнти; коефіцієнти прибутковості;
функціональні коефіцієнти; виробничі коефі-
цієнти; коефіцієнти, що характеризують вико-
ристання активів; коефіцієнти руху запасів,
дебіторів і кредиторів;

2) Пірамідальний підхід, в основу якого по-
кладено вибір ключового коефіцієнта, який
підлягає розподілу на деякі складові. У свою чер-
гу, складові ключового коефіцієнта також мо-
жуть бути розділені на подальші залежні елемен-
ти. Кількість таких складових може змінюватися
в залежності від цілей планування і аналізу.



78
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2014

Згадані способи систематизації коефіці-
єнтів, які використовуються закордонними
економістами, дозволяють впорядковано і на-
очно представляти інформацію для подальшо-
го аналізу. Запропоновані підходи можуть бути
з успіхом використані на сільськогосподарсь-
ких підприємствах при формуванні системи
показників, проте використання лише їх недо-
статньо. Здатність повною мірою використову-
вати нематеріальні ресурси стала набагато ак-
туальнішою, ніж інвестування в основні засо-
би виробництва. Нині, нематеріальні активи
дають можливість залучати нові методи вироб-
ництва продукції, виробляти продукцію вищої
якості за нижчою ціною, у стилі терміни дово-
дити кінцевий продукт до споживача, а також
використовувати інформаційні системи управ-
ління і створювати спеціалізовані бази даних.

Так, автори В.І. Тарасов, А.М. Джос, В.Т. Ма-
лютяк, Г.Г. Комінова, Н.М. Тарасенко, В.О. Бі-
лолипський, О.Р. Зубов та ін. [4], вперше створили
агроекологічні бази даних що є результатом зби-
рання, аналізу і класифікації письмової інформації
офіційних видань, результатом розрахунків і гра-
фоаналітичних робіт з використанням картогра-
фічних матеріалів агроландшафтів і басейнів річок
України. Комп'ютерні бази даних зібрані зокрема
з таких питань [5]: спеціалізований банк даних з
лісистості басейнів малих річок зони степу Украї-
ни і банк даних з організації території для ство-
рення комп'ютерних програм грунтозахисної та
економічної оцінки контурно-меліоративного
землеробства і банк даних з характеристики зе-
мельних угідь сільськогосподарського призначен-
ня степової зони України; науково-нормативна
база агроекологічних показників з обгрунтуван-
ня проектів протиерозійної організації території
сільськогосподарських підприємств; база даних з
розчленування рельєфу басейнів рік зони степу
України; банк даних з продуктивності сільськогос-
подарських культур залежно від грунтових умов
Луганської області. Такі бази даних можна вико-
ристати для створення комп'ютерних програм оп-
тимізації землекористування, а також як інстру-
мент планування державної природоохоронної,
землевпорядкувальної діяльності.

Інформаційною основою стратегічних рішень
на базі детермінованих бізнес-процесів стала нова
система оцінювання результатів виробничо-госпо-
дарської діяльності. Така система була розробле-
на вченими Р. Капланом та Д. Нортоном у 1990 році
шляхом дослідження 12 найбільших підприємств
світу. Ці підприємства прагнули розширити свої
системи оцінювання методом включення показ-
ників не фінансового характеру, що дозволили б
збільшити інформаційні потужності. За результа-

тами дослідження сформовано концепцію збалан-
сованої системи показників (BSC) [6]. Особливі-
стю збалансованої системи показників була оріє-
нтація на стратегічний напрям діяльності підприє-
мства. Показники такої системи були згруповані і
взаємопов'язані й утворювали цілісну інформатив-
ну систему. Відповідно до рекомендацій консал-
тингової фірми BKG оптимальним є таке орівнян-
ня показників, що відповідає адекватним аргумен-
там стратегічних цілей підприємства і складаєть-
ся з: 4—5 — фінансових показників; 4—5 —
внутрішніх показників по клієнтах; 8—10 — показ-
ників внутрішніх бізнес-процесів; 4—5 — показ-
ників освіти й розвитку персоналу. Також було
відмічено, що 80 % усіх показників мають бути не
фінансового характеру [7].

На думку, професора Гарвардської школи
бізнесу Р. Саймонса, структура стратегічних уп-
равлінських систем повинна орієнтуватись на
"віддачу від менеджменту" (Return on Mana-
gement) в якості критерію максимізації [8, c. 215].
Точкою стратегічної уваги має бути обмежений
ресурс в умовах оптимізації. А критерії оптимі-
зації мають бути забезпечені основними функ-
ціями системи збалансованих (взаємопов'яза-
них) показників, які полягають у наступному:

— концентрація уваги керівництва підприє-
мства на важливих аспектах розвитку;

— взаємозв'язок довгострокової стратегії
підприємства з поточною діяльністю виробництва;

— роз'яснення і доведення до всіх підроз-
ділів підприємства аспектів стратегії;

— об'єднання всіх підрозділів і рівнів під-
приємства для досягнення цілей;

— концентрація на найважливіших страте-
гічних показниках.

Пропонуємо використовувати на сучасних
підприємствах систему показників виробничо-гос-
подарської діяльності, що детерміновані у часі й
визначені основними бізнес-процесами, а також є
інформаційною основою для прийняття стратегіч-
них рішень. Відповідно до стандартів, визначених
Європейським об'єднанням наукових розробок
(European Network for Advanced Performance
Studies (ENAPS)), ключовими показниками резуль-
тативності виробничих бізнес-процесів (Key
Performance Indicators (KPI)), є такі: показники
бізнес-процесу "Реалізація планів" (постачання, ви-
робництво, збереження, відпуск)"; показники
бізнес-процесу "Обслуговування споживачів"; по-
казники бізнес-процесу "Розробка продукції"; по-
казники бізнес-процесу "Маркетинг"; показники
підтримуючих бізнес-процесів; показники процесів
розвитку. Слід зазначити, що у виробництві
сільськогосподарської продукції не має потреби ви-
користання усіх перелічених показників одразу.
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Наприклад, для
ВП НАУ "НДГ Вели-
коснітинське ім. О.В.
Музиченка" пропо-
нується використання
наступних норматив-
них значень цих ко-
ефіцієнтів наведених у
табл. 1.

Система цих по-
казників була розроб-
лена для того, щоб
відповідно до стратег-
ічної мети підприєм-
ства в будь-який мо-
мент можливим було
отримання інформації
для прийняття конк-
ретних рішень. Для ко-
ристування такою си-
стемою показників не-
обхідно розробити по
кожному з них норма-
тивне відсоткове зна-
чення показника. Така система показників реко-
мендована до застосування менеджерами при роз-
робці стратегічних рішень. Вона відповідає ієрархії
впливу факторів на виробничу діяльність, що були
досліджені автором раніше, а саме: фінансове за-
безпечення; матеріально-технічне забезпечення;
фактори організації виробництва; кадровий ме-
неджмент. Діагностика цих факторів є одним із го-
ловних чинників формування аналітичної систе-
ми процесного планування, орієнтованого не лише
на виробництво продукції, а й на споживача та
його уподобання, а модель аналітичної ієрархії, що
досить використовується у вітчизняній економіці,
є необхідною при формуванні системи показників.
Метод аналізу ієрархій реалізує можливість ціло-
го ряду критеріїв отримати інтегральну оцінку
головних показників функціонування підприєм-
ства. Так, наприклад Т.С. Клебанова у книзі: "Ма-
тематичні моделі трансформаційної економіки" [9,
c. 215—219], доводить, що за таким принципом
можна сформувати матрицю порівняння кри-
теріїв. Елементи матриці порівняння подані у фор-
мулі (1), мають вигляд:
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Тут елементи матриці порівняння альтерна-
тив за критерієм визначаються аналогічно об-
раної нами методики. Це дозволяє за допомо-
гою синтетичного аналізу пріоритетів побуду-
вати глобальний пріоритет. Тоді вектор пріо-
ритетності альтернатив формула 2, виглядати-
ме так:

 ( )ξξ
αα

ξ
i

,...,
1

= (2),

де  ξ
α
 — глобальні пріоритети кожного

підприємства (у нашому випадку множина фак-
торів Х); ξξ

αα i
,...,

1
 — множина підприємств (на

нашому прикладі множина У). Тобто ми може-
мо стверджувати, що це є вектор оцінки значу-
щості альтернатив і чим більша значущість оц-
інки, тим вагомішою є реалізація управлінських
рішень. Цей принцип є незамінним при розробці
процесно детермінованої системи показників.
Проте така система передбачає наявність до-
датково розроблених показників оцінки вироб-
ництва. Вони необхідні для того, щоб проанал-
ізувати існуючі позиції підприємства на ринку;
оцінити можливі напрями розвитку підприєм-
ства; встановити можливості для вдосконален-
ня діяльності; прослідкувати тенденцію розвит-
ку; перевіряти і контролювати зміни, які мають
місце на підприємстві; пов'язати результати і
мотивацію працівників. Переваги розроблених
показників порівняно з існуючими полягають
у тому, що вони:

— слугують основою для аналізу всього
ланцюжка процесів від споживача продукції до

Таблиця 1. Збалансована система показників
ВП НАУ "НДГ Великоснітинське ім. О.В. Музиченка"

Показники Стратегічна мета Показник Норма показника 

Фінанси: 

Стан 
підприємства з 
точки зору 

інвестиційної 
привабливості 

Досягнення норми прибутку 

на використаний капітал 
вище за прогнозований темп 

приросту 

Прибуток на використаний 

капітал 

Не менше 24 % 

 

Темпи приросту виробництва Більше 13 % 

Дисконтування норми 

надходження готівки 

Приріст 15 % в рік 

Виробництво і 
маркетинг: 
Імідж 

підприємства 

Підтримка іміджу 

підприємства як новатора 

 

Частка інноваційних розробок 

і реалізації нової продукції 
Частка продукції 
молодше 2 років 

Більше 60 % 

Удосконалення 

співвідношення якості до 

ціни 

Оцінка споживачем продукції 
 

1-е місце з точки 

зору не менше 60 % 

клієнтів 

Стан пріоритетного 

постачальника 

Відсоток продаж постійним 

клієнтам 

Більше 50 % 

Процеси:  

Господарські 
процеси для 

досягнення 

максимальних 

результатів 

Задоволення потреб регіону 

обслуговування 

Пропозиції продукції Приріст 20 % 

 

 Розвиток регіонального 

ринку  

Кількість нових клієнтів на 

ринку 

Швидкість застосування 

апаратного забезпечення 

Кількість людино-годин 

опрацювання замовлень на 

комп’ютері 

Не менше 80 % 

людино-годин, або 

90 % 

Програма розробки проектів 

 

Відсоток розроблених 

проектів і програм розвитку 

 

90 % 

Освіта робітників 

і спеціалістів 

Постійне підвищення Індекс залучених у проекті 
працівників 

Більше 80 % 

Розробка автора.



80
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2014

постачальників, а також управлінських функ-
цій для того, щоб покращити діяльність під-
приємства в цілому;

— вони достатньо детально описують
діяльність підприємства в цілому та його окре-
мих служб і підрозділів;

— за їх допомогою цих показників можна
швидко визначити місце виникнення проблем
(служба, відділ, конкретна особа), їхні на-
слідки, а також, шляхи їх усунення;

— прості та зручні для користування, анал-
ізу і обробки (особливо, форма представлення
інформації у вигляді короткого звіту);

— за допомогою показників рівня діяль-
ності можна визначити і оцінити економічний
стан підприємства, а також можливі напрями
його розвитку та подальше вдосконалення ви-
робництва. Ключовими моментами в процесі
оцінки, яким слід приділити особливу увагу,
є:

— правильний вибір методів аналізу на ос-
нові характеру інформації, часу на прийняття
рішення, особливостей питання;

— чіткий опис допущень при аналізі пробле-
ми, а також обмежень і допущень, що виника-
ють у зв'язку із специфікою застосовуваних
інструментів;

— урахування всієї релевантної інформації
при проведенні оцінки (не лише кількісної, але
і якісної);

— правильне і адекватне застосування ін-
струментів аналізу;

— проведення інтерпретації отриманих ре-
зультатів з урахуванням особливостей середо-
вища ухвалення рішень (цілей аналізу, важли-
вості проблеми і її особливостей, якості інфор-
мації і її складу, властивостей використаних
методів, зроблених допущень тощо).
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