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HOUSEHOLDS IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION REGIONS OF UKRAINE
Проведено аналіз тенденцій зміни частки виробництва валової продукції сільського господарства господарствами
населення в розрізі регіонів України за період з 1990 — 2013 роки. На основі виявлених суттєвих структурних зрушень
в частках основних виробників сільськогосподарської продукції проведено періодизацію розвитку господарств насе0
лення. Зроблено висновок, що закладений в процесі ринкових трансформацій потенціал господарств населення з сере0
дини першого десятиріччя поточного століття був вичерпаний, потребуючи нових підходів щодо їх розвитку. Доведено,
що розвиток господарств населення в сільській місцевості визначається низкою регіональних чинників, серед яких ре0
гіональна політика щодо підтримки малих форм господарювання на селі. Запропонованіо організаційно0економічні
напрями посилення виробничої та комерційної функції домогосподарств в сільській місцевості з урахуванням сукуп0
ності економічних, соціальних, природно0кліматичних та інших регіональних факторів впливу.
The analysis of trends of changes of the share of gross output of agriculture by households in terms of regions of Ukraine
for the period 1990 — 2013 years is made. The periodization of the development of households was done basing on the
identified significant structural changes in the shares of the major producers of agricultural products. It is concluded that
the potential of households that was laid in the process of market transformation from the middle of the first decade of the
current century has been exhausted, requiring new approaches to households' development. It is proved that the development
of households in rural areas is determined by a number of regional factors, among which regional policy to support small
rural businesses. It's proposed organizational and economic ways of increasing production and commercial functions of
the households in rural areas including the totality of economic, social, climatic and other regional factors of influence.

Ключові слова: господарства населення, аграрне виробництво, сільське господарство.
Key words: farm population, agricultural production, agriculture.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Загострення соціально%економічних проблем аг%
рарного сектору економіки в регіонах України в про%
цесі трансформації відносин власності актуалізує
потребу подальшого науково%прикладного опрацю%
вання тенденцій розвитку різноманітних господарю%
ючих суб'єктів в сільському господарстві, серед яких
особливе місце займають господарства населення. Їх
соціально%економічне значення визначається вагомим
вкладом у забезпечення потреб країни у продо%
вольстві, функцією джерела отримання продуктів
харчування та додаткових грошових надходжень для
сільських сімей, роллю оберегу культурних традицій
та морально%етичних цінностей сільських жителів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх публікацій вказує на при%
скіпливу увагу науковців до проблем функціону%
вання господарств населення.
Передплатний індекс 21847

В опублікованій у 2011 році монографії І.В. Про%
копи та Т.В. Беркути [1] проведено комплексне дос%
лідження господарств населення в структурі націо%
нальної економіки, вивчена диференціація госпо%
дарств населення в залежності від наявних вироб%
ничих ресурсів, характеристик виробництва, тери%
торіальних відмінностей. Авторами опрацьовані на%
прями подальших трансформацій особистого секто%
ра сільського господарства, серед яких особливе зна%
чення відводиться інституціональним засадам фун%
кціонування господарств населення в ринкових умо%
вах, розвитку державних механізмів підтримки ма%
лих форм господарювання в аграрній сфері.
Обгрунтуванню необхідності "сприяння та
підтримки аграрної діяльності господарств насе%
лення" [2, с. 18] присвячена стаття Б.Й. Пасхаве%
ра. На основі глибокого аналізу динаміки ресурс%
ного забезпечення, структурних зрушень у витра%
тах та доходах сільських домогосподарств вчений
робить оптимістичні прогнози стосовно посилен%
ня ринкової активності сільських домогосподарств
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та наголошує на необхідності "законодавчо%орга%
нізаційних заходів щодо вдосконалення збутово%
го механізму для … зростаючої товарної маси"
сільськогосподарської продукції домогосподарств
[2, с. 25—26].
Підкреслюючи необхідність оптимального
співвідношення малого, середнього та великого
агробізнесу в контексті розвитку економічного по%
тенціалу різних форм господарювання, Макарен%
ко П.М. та Мельник Л.Л. відзначають важливість
соціальної функції малих агроструктур та потре%
бу в державному сприянні їх якісному розвитку
[3, с. 96].
Автори наведених та інших наукових праць
грунтовно вивчають соціально%економічну
сутність господарств населення, їх вплив на фор%
мування макроекономічних показників сільсько%
го господарства України, опрацьовують механіз%
ми державної підтримки. Разом з тим, перспекти%
ви та напрями розвитку господарств населення на
сучасному етапі аграрних перетворень визнача%
ються і регіональними особливостями, залежать
від дієвості територіальних органів державного
управління та місцевого самоврядування щодо
активізації малого підприємництва в сільському
господарстві.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з викладеного, метою статті є аналіз
структурних зрушень частки господарств населен%
ня в аграрному виробництві регіонів України, виз%
начення регіональних факторів посилення вироб%
ничої та комерційної функції домогосподарств у
сільській місцевості.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ
Господарство населення є сукупністю осіб, що
спільно мешкають, які ведуть спільне господар%
ство, несуть загальні витрати на утримування жит%
ла, продукти харчування та ін. До них відносяться
особисті підсобні господарства, виробники
сільськогосподарської продукції на присадибних,
колективних садівничих, дачних ділянках, а також
фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяль%
ності, що займаються виробництвом сільськогос%
подарської продукції. В період кардинальних соц%
іально%економічних трансформацій в аграрній
сфері господарства населення продемонстрували
свою високу життєздатність, виконуючи істотну
роль у продовольчому забезпеченні регіонів краї%
ни. Даний висновок підтверджує частка виробниц%
тва валової продукції сільського господарства гос%
подарствами населення за регіонами, динаміка
якої наведена, згідно з даними офіційної статис%
тики [4, с. 221] (табл. 1).
Оскільки співвідношення виробництва валової
продукції сільського господарства сільськогоспо%
дарськими підприємствами та господарствами на%
селення в часі є достатньо стійкими, то з метою ви%
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явлення існуючих тенденцій період дослідження
охоплює понад два десятиріччя. Аналіз наведених
цифрових матеріалів показує наявність суттєвих
структурних зрушень в частках основних вироб%
ників сільськогосподарської продукції. Якщо у
1990 р. за питомою вагою її виробництва в загаль%
ному обсязі господарства населення у 2,3 рази
поступалися сільськогосподарським підприєм%
ствам, то в останні роки між ними має місце пев%
ний відсотковий паритет. Тобто за досліджуваний
період частка виробництва валової продукції
сільського господарства господарствами населен%
ня збільшилася на 16,4 відсоткових пунктів.
Поглиблені дослідження показують наявність
трьох часових періодів, що відбивають різні за
спрямуванням вектори розвитку частки госпо%
дарств населення у виробництві валової продукції
сільського господарства. Перший тривав з 90%х
років минулого сторіччя до 2000%го року, протягом
якого відбувалося неухильне зростання питомої
ваги вартості продукції, виробленої господарства%
ми населення. Другий охоплює початок 2000%го
року до середини першого десятиріччя третього
тисячоліття та віддзеркалює стабільне домінуван%
ня частки населення в загальній вартості валової
продукції сільського господарства країни.
Третій часовий період тривав з середини пер%
шого десятиріччя третього тисячоліття і подо%
вжується на поточний період, що за динамікою
характеризує поступове зниження питомої ваги
валової продукції, яка виробляється господар%
ствами населення, формуючи тим самим після 2010
року певний паритет з сільськогосподарськими
підприємствами.
Маючи загальний позитивний тренд зростан%
ня частки виробництва валової продукції сільсько%
го господарства господарствами населення, в рег%
іонах даний процес протікає неоднозначно. Так,
за період дослідження питома вага валової про%
дукції господарств населення збільшилася на 30 і
більше відсоткових пунктів в АР Крим (35,3), За%
карпатській (35,3) та Чернівецькій (34,5) областях.
У шести регіонах приріст частки сільськогоспо%
дарської продукції населення знаходився в межах
від 20 до 30 відсоткових пунктів. Менше ніж на 20
відсоткових пунктів збільшилася питома вага цих
господарств в 16 регіонах, або в абсолютній їх
більшості. З них найменші зростання характерні
для Київської (5,4 в. п.), Чернігівської (5,9 в.п.),
Сумської (8,2 в.п.) та Вінницької (9,9 в.п.) облас%
тей. Виняткове положення в даному контексті зай%
має Черкаський регіон, в якому за період дослід%
ження частка виробництва валової продукції
сільського господарства господарствами населен%
ня скоротилася на 1,0 відсоткових пунктів.
Якщо в 1990 р. частка виробництва валової про%
дукції сільського господарства господарствами
населення знаходилася в межах від 20,7 % (Харкі%
вська область) до 59,5 % (Закарпатська область), а
розбіжність складала 38,8 в. п., то внаслідок струк%
турних зрушень за даним показником різниця між
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Таблиця 1. Частка виробництва валової продукції сільського господарства господарствами
населення за регіонами, %
Роки
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська

29,6
21,6
30,7
40,8
26,1
24,2
37,7
59,5
21,8
54,8
26,8
21,1
25,2
51,7

61,6
47,5
55,3
79,7
60,3
63,5
67,0
94,6
50,1
90,2
56,1
52,6
63,0
90,2

59,5
45,8
61,1
79,5
49,0
60,1
72,8
95,4
48,6
90,2
39,7
48,9
55,3
89,6

51,7
55,2
48,8
73,3
41,4
48,7
67,2
96,2
42,6
79,1
36,4
43,1
48,1
74,7

48,2
52,6
45,9
71,3
40,0
47,9
61,7
94,9
41,7
72,1
34,7
36,5
43,1
73,2

49,3
54,8
46,4
69,5
42,4
49,8
58,8
94,5
50,6
69,8
34,1
39,8
43,9
70,0

46,0
56,9
40,6
68,1
38,4
49,6
55,9
94,8
49,3
68,8
32,2
34,7
44,0
67,1

2013 р.
+/- до 1990 р.,
в. п.
16,4
35,3
9,9
27,3
12,3
25,4
18,2
35,3
27,5
14,0
5,4
13,6
18,8
15,4

Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

24,5
27,0
22,2
42,3
26,7
36,6
20,7
24,5
31,7
25,2
42,0
32,8

46,8
54,2
47,4
77,3
54,9
73,1
55,0
52,3
59,0
50,6
81,8
65,5

53,1
54,8
46,6
79,7
57,7
70,8
53,5
59,8
67,7
44,7
87,2
59,6

47,8
51,8
40,3
75,2
51,6
59,1
48,7
55,4
55,0
26,2
78,4
50,3

45,6
52,0
36,4
73,6
41,1
55,3
45,0
51,6
50,6
24,8
76,0
45,5

49,2
56,6
38,3
71,9
39,3
53,3
48,1
60,8
46,6
24,6
75,8
40,5

43,7
46,0
34,5
71,3
34,9
53,0
44,5
53,2
42,5
24,2
76,5
38,7

19,2
19,0
12,3
29,0
8,2
16,4
23,8
28,7
10,8
-1,0
34,5
5,9

Регіони

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Джерело: розраховано за [4, с. 225].

регіонами збільшилася. Адже у 2013 р. мінімальне
значення питомої ваги виробленої господарства%
ми населення сільськогосподарської продукції в
загальному її обсязі становило 24,2 % (Черкащи%
на), а максимальне — 94,8 % (Закарпаття). Тобто
різниця між регіонами на поточний період скла%
дає 70,6 в. п., або збільшилася в аграрному секторі
на 31,8 відсоткових пунктів.
На доцільність подальшого розвитку госпо%
дарств населення в якості аграрного товаровироб%
ника країни вказує їх роль в аграрному вироб%
ництві в минулому і в теперішній час, перспек%
тивність трансформації в дрібнотоварні підприє%
мницькі суб'єкти, важливість відтворювальної
функції стосовно сільського трудового потенціа%
лу. Вагомим є також той факт, що вони досягають
паритету з сільськогосподарськими підприємства%
ми за розміром частки виробництва валової про%
дукції за наявності менших виробничих ресурсів,
зокрема в частині основного засобу аграрного ви%
робництва — площі сільськогосподарських угідь,
динаміка яких наведена в офіційній статистиці [4,
с. 80]. Аналіз статистичних даних показує, що про%
тягом періоду дослідження частка сільськогоспо%
дарських угідь господарств населення, маючи по%
зитивний тренд, за параметрами поступалася зна%
ченню відповідного показника сільськогоспо%
дарських підприємств. На поточний період різни%
ця між ними становить 12,4 в. п. на користь
підприємств.
Виходячи з динаміки частки виробництва ва%
лової продукції сільського господарства господар%
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ствами населення та площ сільськогосподарських
угідь за категоріями землевласників і землекори%
стувачів, правомірно зробити наступні узагальнен%
ня. Перший полягає в тому, що за період дослід%
ження площа угідь сільськогосподарських
підприємств скоротилася на 47,2 %, тоді як анало%
гічний ресурс господарств населення збільшився
майже у 6 разів. При цьому сільськогосподарські
підприємства, на відміну від господарств населен%
ня, мають значні можливості щодо використання
кредитно%фінансового забезпечення, вищий тех%
ніко%технологічний рівень виробничо%господарсь%
кої діяльності, можуть користуватися перевагами
великомасштабного виробництва та високо%
кваліфікованими кадрово%управлінськими ресур%
сами. Другий полягає у тому, що за одних і тих же
умов в аграрному секторі господарства населення
демонструють загалом дещо вищий рівень резуль%
тативності використання земельних ресурсів ніж
сільськогосподарські підприємства. Ця перевага
зберігається із попереднього минулого. Так, у 2000
р. за площею сільськогосподарських угідь підприє%
мства переважали господарства населення у 3,5
рази. Проте у останніх частка виробництва вало%
вої продукції сільського господарства була вищою
за аналогічне значення показника сільськогоспо%
дарських підприємств майже у 1,3 рази. Третій —
відносне зниження результативності використан%
ня земельних ресурсів господарствами населення,
що корелює зі стрімким скороченням сільського
населення, чисельність якого, згідно даних офі%
ційної статистики [4, с. 29], станом на початок 2014 р.
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по відношенню до 2002 р. скоротилася на 1,78 млн
осіб, або на 11,8 відсотки.
Розвиток господарств населення в сільській
місцевості визначається низкою регіональних
чинників, до складу яких відносяться природ%
но%клім ат ичні ум ови, рівень організації
сільськогосподарського виробництва, а також
регіональна політика щодо фінансування соц%
іальної сфери села, реалізації інноваційно%інве%
стиційних проектів на сільських територіях,
розбудови інфраструктури ринку агропродо%
вольчих товарів.
Обласними державними адміністраціями
прийняті Стратегії економічного та соціального
розвитку відповідних регіонів до 2020 року, в яких
передбачаються заходи в частині розбудови рин%
кової інфраструктури та створення умов для роз%
витку малого та середнього бізнесу в аграрній
сфері. З метою реалізації положень Стратегій у
сфері підтримки малих форм господарювання на
селі необхідно обласним та районним управлін%
ням агропромислового розвитку, а також місце%
вим органам врядування розробити програми
підтримки господарств населення. Такі програ%
ми мають передбачати не лише форми інформац%
ійної та консультативної допомоги сільським до%
могосподарствам, а і сприяння формуванню ре%
зультативних організаційно%економічних ме%
ханізмів взаємодії малих та крупно товарних аг%
рарно%промислових суб'єктів господарювання на
основі становлення довгострокових субпідрядних
відносин між ними.
Розвитку багатоукладності на селі, зростанню
потенціалу дрібних форм господарювання сприя%
тиме розробка та реалізація комплексу заходів, до
числа основних з яких варто віднести:
— стимулювання в сільській місцевості розвит%
ку горизонтальної, вертикальної та латеральної
диверсифікації виробничо%господарської діяль%
ності суб'єктів господарювання різних форм влас%
ності та господарювання;
— міжгосподарське кооперування аграрних
товаровиробників у частині спеціалізації їх вироб%
ничо%господарської діяльності, її диференціації та
диверсифікації;
— використання суб'єктами аграрного гос%
подарювання маркетингового управління як
умови одержання гарантованого доходу та при%
бутку;
— створення у сільській місцевості вертикаль%
них маркетингових структур на основі розвитку
агропромислової інтеграції;
— підготовку фахівців аграрного маркетингу
та їх працевлаштування в сільській місцевості;
— розвиток сільської ринкової інфраструкту%
ри;
— формування привабливих соціально%еконо%
мічних та політико%правових умов для інвестуван%
ня розвитку сільських домогосподарств;
— створення маркетингових груп для про%
сування на внутрішній т а зовнішній ринки

6

продукції т а послуг сільських домогоспо%
дарств;
— активізація зовнішньоекономічної діяль%
ності аграрних суб'єктів господарювання.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведені дослідження динаміки частки вироб%
ництва валової продукції сільського господарства
господарствами населення показують, що ради%
кальні зміни відносин власності в аграрному секторі
позитивно, з позицій економічної результативності,
відбилися на розвитку даної категорії сільськогос%
подарських товаровиробників. Проте закладений в
трансформаціях потенціал з середини першого де%
сятиріччя 21 сторіччя був вичерпаний, потребуючи
нових підходів щодо розвитку господарств населен%
ня. Існуючі регіональні особливості в структурних
зрушеннях частки господарств населення в аграрно%
му виробництві свідчать про необхідність опрацю%
вання організаційно%економічних напрямів посилен%
ня виробничої та комерційної функції домогоспо%
дарств у сільській місцевості з урахуванням сукуп%
ності економічних, соціальних, природно%кліматич%
них та інших регіональних факторів впливу.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
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FEATURES OF FUNCTIONING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CONDITIONS
OF GLOBALIZATION
У статті визначено теоретичні підходи щодо функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах глобал0
ізації. Досліджено, що у забезпеченні ефективного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності сільськогоспо0
дарських підприємств в умовах глобалізації велику роль має стратегія. Обгрунтовано алгоритм реалізації стратегії уп0
равління розвитком сільськогосподарського підприємства в умовах глобалізації, що грунтується на забезпеченні кон0
курентоспроможності та пристосовуванні до нових умов і викликів, балансуванні між стандартизацією та індивідуал0
ізацією пропозиції продукції та послуг. Визначено, що основне призначення стратегії розвитку в умовах глобалізації
полягає у взаємоузгодженості цілей сільськогосподарських підприємств з їх можливостями, вимогами споживачів, ви0
користати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. Стратегія управління розвитком сільськогоспо0
дарських підприємств в умовах глобалізації повинна грунтуватися на основі організаційно0економічної системі управ0
ління підприємством, що є адаптованою до умов зовнішнього середовища. Визначено основні етапи та принципи адап0
тації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації, що полягають у: формуванні логістичної системи підприє0
мства; забезпеченні гнучкості управлінської та виробничої систем; визначенні потенціалу конкурентних переваг підприє0
мства; залученні інноваційної техніки та технологій, співробітництво із науковими організаціями; формуванні марке0
тингової стратегії підприємства. Встановлено, що кожне сільськогосподарське підприємство повинно обрати свою стра0
тегію розвитку з визначенням своїх конкурентних переваг та мети в межах глобалізаційних процесів.
The article defines theoretical approaches to the functioning of agricultural enterprises in the context of globalization.
Investigated that ensuring effective development and competitiveness of agricultural enterprises in the context of
globalization is the most important strategy. Grounded algorithm implementation strategy of development of agricultural
enterprises in the context of globalization, based on competitiveness and adapt to new conditions and challenges, balancing
between standardization and individualization offers products and services. Determined that the main purpose of
development strategies in the context of globalization is the coherence purposes farms with their capabilities, requirements
of consumers use the weak position of competitors and their competitive advantages. Strategy development management
of agricultural enterprises in the context of globalization must be based on the basis of organizational and economic enterprise
management system that is adapted to the environmental conditions. The basic steps and principles of adaptation to the
farms of globalization, consisting in the formation of enterprise logistics system; flexibility of management and production
systems; identifying potential competitive advantage; bringing innovative techniques and technologies, cooperation with
scientific organizations; shaping the marketing strategy. Found that every agricultural enterprise should choose their
development strategy defined their competitive advantages and objectives within globalization.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, особливості функціонування, глобалі=
зація, адаптація, аграрні ринки, продовольча безпека.
Key words: agricultural enterprises, functioning especially, globalization, adaptation, agri=
cultural markets, food safety.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Стрімке поширення глобалізаційних про%
цесів докорінно змінює соціально%економічну
структуру суспільства та виробничих відносин.
В умовах глобалізації світового економічного
простору розвиток науки, інформатизації та
інноваційних технологій поступово перетво%
Передплатний індекс 21847

рюється у вирішальні чинники економічного
зростання. Розвиток конкурентоспроможного
сільськогосподарського виробництва потребує
принципово нових підходів до організації його
ведення, що пов'язано з необхідністю іннова%
ційно%інвестиційного розвитку, впровадження
механізмів ресурсного, технологічного та
організаційного оновлення, врегулювання між%
галузевих диспропорцій, розбудови інфраст%
руктури для усунення посередницького впли%
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ву. Вирішенню зазначених проблем сприяє
своєчасна та ефективна адаптація сільськогос%
подарських підприємств до змін ринкового се%
редовища, що забезпечить досягнення не тільки
рівноваги, пристосування, а й можливість впли%
вати на зміни зовнішньоекономічного середо%
вища при цьому збільшувати ефективність своєї
діяльності та виживати в умовах ринкової не%
стабільності. Отже, глобалізаційний розвиток
економіки країни зумовлює необхідність удос%
коналення та зміни стереотипів функціонуван%
ня сільськогосподарських підприємств відпов%
ідно до умов глобалізації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем розвитку діяльності
сільськогосподарських підприємств в умовах
глобалізації займалось багато науковців, зок%
рема Г.П. Аніоніліс, Н.А. Зотова, О.Л. Данилен%
ко, Ю.П. Дудка, І.Г. Владімірова, О.В. Карда%
монов, Б.А. Карпінський, Н.А. Латигіна та ін.
Однак багато питань щодо принципів і особли%
востей функціонування сільськогосподарських
підприємств в умовах глобалізації теоретично%
го та прикладного характеру залишаються ще
недостатньо дослідженими і утворюють широ%
ке поле для теоретичного осмислення й мето%
дологічного обгрунтування.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Обгрунтування концептуального підходу
щодо формування особливостей функціону%
вання сільськогосподарських підприємств в
умовах глобалізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вплив глобалізації на економіку країн є до%
сить неоднозначним, адже, з одного боку, дане
явище асоціюється з приєднанням до найвищих
досягнень цивілізації, культури та прогресу
мільйонів людей в усіх куточках земної кулі, з
принципово новими можливостями створення
більш раціонального та справедливого світово%
го ладу. Внаслідок глобалізації збільшується
чистий прибуток підприємств, зменшується
рівень бідності і таким чином збільшується
рівень продовольчої безпеки. Паралельне зро%
стання доходу на душу населення, збільшення
розміру ринку призвели до появи безлічі нової
продукції, більшість з якої потребує залучен%
ня додаткових потужностей, що безпосередньо
вимагає інвестицій і оновлення технологій.
Теорія і практика господарювання свідчать,
що сільське господарство входить до переліку
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найбільш важливих напрямів світової еконо%
міки, оскільки є виробником продукції харчу%
вання, а значить базисом формування і стабі%
лізації системи світової продовольчої безпеки.
Тому, в межах становлення нової соціально%
економічної системи — глобалізму, вирішення
проблеми цієї безпеки на світовому рівні має
бути основним завданням урядів усіх країн.
Глобалізація як економічне явище впливає
на безліч аспектів діяльності сільськогоспо%
дарських підприємств. Найбільший вплив гло%
балізації спостерігається серед підприємств,
які беруть участь у зовнішньоекономічній
діяльності. Особливостями їхньої діяльності
стали: необхідність пристосування виробничо%
го процесу під стандарти конкретних глобаль%
них сегментів, які зазвичай є вищими за вітчиз%
няні, що викликає необхідність переорієнтації
стратегічного планування та дотримання нау%
ково обгрунтованих сівозмін, а також частко%
вої або повної зміни техніки. До цих особливо%
стей також можна віднести переорієнтацію
окремих сільськогосподарських підприємств на
нові галузі такі, як виробництво екологічної чи
органічної продукція, використання точково%
го землеробства, технологій мінімального об%
робітку грунту тощо. Також ще однією з особ%
ливостей діяльності сільськогосподарських
підприємств в умовах глобалізації є необхід%
ність, крім прямої діяльності, займатися покра%
щенням інфраструктури та логістичних систем,
оскільки глобалізація спрямована на підвищен%
ня стандартів не тільки якості виготовленої
продукції, але і способів її пакування та дос%
тавки. Використання закордонної техніки відо%
мих брендів і розрив між реальною потребою у
знаннях і вміннях працівників великих сільсько%
господарських підприємств і знаннями, отри%
муваними ними у вузах, спричинив необхідність
агрохолдингам формувати системи власних
курсів і тренінгів, що забезпечує підготовку і
підвищення кваліфікації працівників на місці.
Слід зазначити, що глобальний вплив не зали%
шив осторонь і підприємства, що працюють вик%
лючно на внутрішні ринки. Причому це сто%
сується не тільки підприємств%виробників
сільськогосподарської продукції, але і пере%
робну галузь харчової промисловості, а також
систему оптової та роздрібної торгівлі. Зміни
у ставленні до якості товарів споживача в се%
редині країни спричинили зміни у позиціонну%
ванні вітчизняної продукції та перелік акцентів,
що робиться у маркетинговій політиці комуні%
кацій.
Розвиток національної економіки грун%
тується на стабільній і продуктивній діяльності
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2015
ведення всебічного моні%
торингу ринку та система%
тичних маркетингових
Так
досліджень.
Аналіз сучасного стану розвитку
Діагностика
стратегічних
цілей
Ні
підприємства з врахуванням зовнішніх
підприємства в умовах глобалізації, їх
Стійкість конкурен%
факторів
відповідність отриманим результатам
тоспроможності сільсь%
когосподарських підпри%
Проведення аналізу функціонування
Вибір конкурентної стратегії розвитку
ємств залежить від про%
системи
управління
та
її
адаптивності
сільськогосподарського підприємства
умовам глобалізації
цесів що відбуваються у
національній економіці в
Визначення конкурентних переваг і
Розробка етапів впровадження системи
процесі глобалізації. Стан
маркетингової стратегії підприємства з
управління з врахуванням логістичної
врахуванням зовнішніх факторів
складової
ринків і конкурентне ото%
чення підприємств динам%
Формування організаційно-економічної
ічно змінюється, що вима%
структури управління підприємством з
гає від них пошуку додат%
врахуванням глобалізаційних вимог
кових конкурентних пере%
Рис. 1. Алгоритм формування стратегії управління розвитком
ваг.
сільськогосподарського підприємства в умовах глобалізації
З позицій мезо% і мік%
сільськогосподарських підприємств. Від стану рорівнів економічної ієрархії адаптація сільсь%
їх конкурентоспроможності залежить посту% когосподарських підприємств є формою відоб%
повий розвиток економіки. У забезпеченні раження підприємством і його структурами ме%
ефективного розвитку та підвищенні конкурен% ханізмів впливу глобалізації міжнародної еко%
тоспроможності сільськогосподарських під% номіки, що прагне встановити рівновагу у
приємств в умовах глобалізації велику роль має відносинах і зв'язках міжнародного ринку. До
стратегія. Основне призначення стратегії роз% механізмів впливу глобалізації відносяться
витку в умовах глобалізації полягає у взаємо% зміни кредитної, цінової, фінансової, ресурс%
узгодженості цілей сільськогосподарських но% сировинної, податкової ситуацій, економі%
підприємств з їх можливостями, вимогами спо% чної кон'юнктури; послаблення коопераційно%
живачів, використати слабкі позиції конку% конкурентних переваг аграрних підприємств й
рентів та свої конкурентні переваги. Стратегія впливу держави на вирішення проблем фінан%
управління розвитком сільськогосподарських сування сільськогосподарського виробництва,
підприємств в умовах глобалізації повинна розвиток ринку технологічних інновацій; роз%
грунтуватися на основі організаційно%економ% ширення ємності ринкової ніші підприємств;
ічної системі управління підприємством, що є втрата адаптаційного статусу та ін. Підприєм%
адаптованою до умов зовнішнього середовища. ства використовують напрями зовнішньої
Запропонований алгоритм формування стра% (внутрішньої) адаптації, активну (пасивну)
тегії управління розвитком сільськогоспо% форми відображення впливів середовища.
Під впливом глобалізації динамічного роз%
дарських підприємств в умовах глобалізації
витку набуває світова конкуренція, що призво%
наведено на рисунку 1.
Запропонований алгоритм формування дить до трансформації системи виробництва
стратегії управління дозволяє визначити за% вітчизняних сільськогосподарських. Транс%
гальну структуру принципів адаптації сільсь% формаційні процеси покликані слугувати під%
когосподарських підприємств до виробницт% вищенню конкурентоспроможності й ефектив%
ва в умовах глобалізації, яка повинна включа% ності суб'єктів господарювання, а за умов до%
ти наступні складові: формування логістичної мінування глобальних монополій є інструмен%
системи підприємства; забезпечення гнучкості том пригнічення слабших учасників сильнішими
управлінської та виробничої систем, динаміз% через несумісність фундаментальних інтересів.
му та оперативності у прийнятті управлінських Проведений SWOT%аналіз діяльності сільсько%
рішень; акумуляція достатніх ресурсів для по% господарських визначає основні переваги та не%
стійного підвищення конкурентоспроможності доліки виробничої діяльності в умовах глоба%
та пошуку сучасних нетрадиційних конкурен% лізації (табл. 1).
Сільськогосподарські підприємства Украї%
тних переваг; залучення у виробництво іннова%
ційної техніки та технологій, співробітництво ни повинні бути готові до майбутніх світових
із науковими організаціями задля спільної ре% змін, які вимагають підвищення оперативної
алізації інноваційних проектів; побудова широ% активності в умовах глобалізації, гнучкої, зба%
ких інформаційних та аналітичних систем, про% лансованої стратегії, фінансової самостій%
Реалізація стратегії управління розвитком
сільськогосподарського підприємства в умовах глобалізації
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Таблиця 1. SWOTAаналіз діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації

Внутрішнє
середовище

Зовнішнє
середовище

Сильні сторони
− достатня сировинна база;
− різні форми власності;
− великий досвід;
− висока якість сільськогосподарської
продукції;
− висока значимість підприємства на ринку;
− високі рівні збуту;
− лідерство в галузі;
− інноваційні технології, патенти;
− низька собівартість сільськогосподарської
продукції;
− задоволеність споживачів;
− відпрацьовані бізнес-процеси;
− висока родючість ґрунтів;
− високі темпи зростання інвестицій;
− досвід великих підприємств
Можливості
− нові технології;
− нарощування товарообігу;
− підвищення рівня професійних кадрів;
− розширення ринку збуту продукції;
− створення дилерської мережі;
− додаткові послуги;
− експорт продукції;
− співпраця з іншими компаніями;
− розширення різновиду продукції;
− економія на масштабах виробництва

ності, позитивного сприйняття будь%яких змін
і здатності активно реагувати на них за допо%
могою інформаційних систем.
Таким чином, у розробці стратегії плану%
вання виробництва сільськогосподарського
підприємства в умовах глобалізації слід виді%
лити такі етапи: стратегічний аналіз і прогнос%
тичне забезпечення; визначення мети і завдань
підприємства; варіантна розробка стратегії
(власне стратегічне планування); реалізація
стратегій; контроль за виконанням стратегій;
оцінювання і контроль над виконанням страте%
гічного плану.
Отже, для забезпечення конкурентоспро%
можного розвитку на світовому аграрному
ринку вітчизняні сільськогосподарські підприє%
мства повинні приводити якісні показники
своєї продукції не лише до державних стан%
дартів, а проходити сертифікацію у міжнарод%
них організаціях, чітко визначати сегмент гло%
бального аграрного ринку, на який орієнтува%
тися та формувати маркетингову політику ко%
мунікацій з врахуванням соціальної складової
та загальним зростанням турботи глобального
споживача про стан здоров'я та рівень обізна%
ності в вимогах до якості, що постійно зростає
через збільшення доступної інформації. Крім
того, необхідно продовжувати капіталовкла%
дення в розвиток інфраструктури, що сприя%
тиме забезпеченню відповідності стандартам на
всіх етапах просування продукції. Наявні зе%
мельні ресурси та стан довкілля дозволяють
вітчизняним сільськогосподарським підприєм%
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Слабкі сторони
− вплив природних умов на результат
діяльності;
− обмеженість землі та залежність виробництва
від неї;
− не висока значимість сільськогосподарської
продукції;
− низька репутація підприємства;
− слабка дистрибуція, просування;
− слабкий маркетинг;
− відсутність логістичної системи підприємства
− відсутність корпоративної культури;
− відсутність стратегії;
− внутрішньополітичні проблеми;
− низька кваліфікація співробітників;
− низький рівень готовності працівників до змін
Загрози
− великий рівень конкуренції в галузі;
− земля втрачає свою родючість внаслідок ерозії
ґрунтів;
− перенасичення ринку продукцією;
− технологічне відставання;
− зниження рівня кваліфікації кадрів;
− політичний та економічний тиск з боку більш
розвинутих країн

ствам окремих регіонів орієнтуватися на вироб%
ництво органічної продукції, що може забез%
печити конкурентну перевагу та прибутковість
в довгостроковій перспективі.
Вимоги часу щодо необхідності зміцнення
продовольчої безпеки держави і поліпшення
життєвого рівня населення вимагає формуван%
ня досконалих механізмів управління конку%
рентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств в межах глобалізаційних процесів,
ефективні конкурентні стратегії є передумовою
більш повного використання засобів виробниц%
тва у сільському господарстві. Для підвищення
конкурентоспроможності, в умовах глобалі%
зації, кожне сільськогосподарське підприєм%
ство повинно обрати свою стратегію діяльності.
Вибір тієї чи іншої стратегії необхідно поєдну%
вати з комплексом заходів, які дозволять ста%
ти підприємству конкурентоспроможним на
світовому аграрному ринку.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Процес глобалізації вже став реалією нашо%
го часу і аграрні ринки не є винятком у підвлад%
ності цьому процесу. В результаті дослідження
обгрунтовано концептуальний підхід до ви%
значення особливостей функціонування сільсь%
когосподарських підприємств в умовах глобал%
ізації, що полягає у формування алгоритму ре%
алізації стратегії управління розвитком
підприємств та посиленні конкурентних позицій
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сільськогосподарських підприємств шляхом
проведення необхідних трансформаційних змін
у їх товарній та розподільчій політиках. Для за%
безпечення конкурентоспроможності своєї про%
дукції сільськогосподарські підприємства по%
винні динамічно змінюватись і пристосовуватись
до нових умов і викликів та балансувати між
стандартизацією та індивідуалізацією пропо%
зиції продукції та послуг, тому дослідження
можливостей цього пристосування і формуван%
ня системи показників, що відображатимуть по%
требу зміщення орієнтирів у бік глобалізації
обумовлює формування стратегії управління
розвитком сільськогосподарського підприєм%
ства. Кожне сільськогосподарське підприємство
повинно обрати свою стратегію розвитку з виз%
наченням своїх конкурентних переваг та мети
адаптованої до умов глобалізації.
Література:
1. Анилионис Г.П. Глобальний мир единый и
разделенный. Эволюция теорий глобализации /
Г.П. Анилионис, Н.А. Зотова. — М., 2005. — 233 с.
2. Даниленко О.Л. Відкрита економіка як
передумова взаємодії внутрішнього і зовнішнь%
ого ринків [Електронний ресурс] / О.Л. Дани%
ленко. — Режим доступу: http://www.rusna%
uka.com/ONG/Economics/2_danilenko
3. Дудка Ю.П. Парадигма економічної гло%
балізації та її значення у формуванні кон%
цептуальної матриці економічної безпеки /
Ю.П. Дудка // Економічний простір: Збірник
наукових праць. — № 22/1. — Дніпропетровськ:
ПДАБА, 2009. — С. 45—57.
4. Карпінський Б.А. Фінансова глобалізація
в контексті зрушень у національних фінансо%
вих системах: еволюційний підхід / Б.А. Карпі%
нський, О.П. Буряк, В.Я. Дубик // Науковий
вісник НЛТУ України. — 2013. — Вип. 23.10 —
С. 150—157.
5. Кирилов Ю.Є. Перспективи розвитку
сільського господарства України в контексті
посилення глобалізаційних процесів / Ю.Є.
Кирилов // Формування ринкової економіки:
збірник наукових праць. — КНЕУ, 2011. — Ч. 1.
— С. 203—211.
6. Латигіна Н.А. Глобалізація як виклик
часу / Н.А. Латигіна // Гілея: науковий вісник:
Збірник наукових праць. — К., 2011. — Вип. 49.
— C. 540—544.
7. Микитенко І.А. Аграрний сектор Украї%
ни за умов становлення нової соціально%еко%
номічної системи — глобалізму [Електронний
ресурс] / І.А. Микитенко // Економіка АПК
2009. — № 2. — Режим доступу: http://www.in%
fo%pressa.com/article%534.html
Передплатний індекс 21847

8. Стратегія розвитку аграрного сектору
економіки України на період до 2020 року
[Електронний ресурс]: Проект Міністерства
аграрної політики та продовольства України —
Режим доступу: http://minagro.gov.ua/ru/node/
7644 — К., 2013.
9. Шубравська О.В. Сучасні ризики розвит%
ку агропродовольчого виробництва і ринку /
О.В. Шубравська // Актуальні проблеми еко%
номіки — 2011. — № 5. — С. 48—55.
References:
1. Anilionis, G.P. and Zotova, N.A. (2005),
Global'nij mir edinyj i razdelennyj. Jevoljucija teorіj
globalizacii, [Global world united and divided.
Evolution theories of globalization], Moskow, Russia.
2. Danylenko, O.L. (2012), "Open economy as
a prerequisite for the interaction of internal and
external markets", [Online], available at: http://
www.rusnauka.com/ONG/Economics/2_da%
nilenko (Accessed 1 Apr 2015).
3. Dudka, Yu.P. (2009), "The paradigm of
economic globalization and its role in shaping the
conceptual matrix of economic security",
Ekonomichnyj prostir: Zbirnyk naukovykh prats',
vol. 22/1, pp. 45—57.
4. Karpins'kyj, B. A. Buriak, O. P. and Dubyk,
V. Ya. (2013), "Financial globalization in the
context of changes in national financial systems:
an evolutionary approach", Naukovyj visnyk
NLTU, vol. 23.10, pp. 150—157.
5. Kyrylov, Yu. Ye. (2011), "Prospects for
agricultural development Ukraine in the context of
strengthening globalization", Zbirnyk naukovykh
prats' KNEU [Collection of scientific papers of
KNEU], Formuvannia rynkovoi ekonomiky [The
formation of a market economy], Kyiv National
Economic University, Ukraine, pp. 203—211.
6. Latyhina, N. A. (2011), "Globalization as a
challenge time", Hileia: naukovyj visnyk: Zbirnyk
naukovykh prats', vol. 49, pp. 540—544.
7. Mykytenko, I. A. (2009), "The agricultural
sector of Ukraine under conditions of formation
of the new socio%economic system — globa%
lization", Ekonomika APK, [Online], vol. 2, avai%
lable at: http://www.info%pressa.com/article%
534.html (Accessed 5 Oct 2014).
8. Ministry of Agrarian Policy and Food of
Ukraine (2013), "The development strategy of the
agricultural sector of Ukraine for the period to
2020", available at: http://minagro.gov.ua/ru/
node/7644 (Accessed 1 Apr 2015).
9. Shubravs'ka, O. V. (2011), "Modern risks of
agrofood production and market", Aktual'ni
problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 48—55.
Стаття надійшла до редакції 10.04.2015 р.

11

АГРОСВІТ № 8, 2015
УДК 658.152:65.01

Ж. В. Семчук,
к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва,
доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів
Р. М. Скриньковський,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
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THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISE: THEORETICAL
CONCEPTS AND METHODOLOGICAL POSITION
У науковій статті представлено систему діагностики інвестиційної діяльності підприємства. Встановлено, що
основними бізнес0індикаторами системи діагностики інвестиційної діяльності підприємства є: рівень інвестиційного
потенціалу, рівень інвестиційної активності, рівень інвестиційної привабливості, рівень інвестиційної ємності, рівень
ефекту від інвестиційної діяльності, рівень інвестиційної безпеки підприємства, рівень реалізації інвестиційних про0
ектів, рівень окупності інвестицій.
The scientific article presents a system of diagnostics of investment activity of enterprise. It was established that the
main business0indicators of a system of diagnostics of investment activity of enterprise are: the level of investment
potential, investment activity, the level of investment attractiveness, the level of investment capacity, level of effect of
investment activity, the level of investment security, the degree of implementation of investment projects, the level of
return on investment.

Ключові слова: підприємство, інвестиційна діяльність, система діагностики, , бізнес=інди=
катори, метод, наука, практика.
Key words: enterprise, investment activity, system of diagnostics, business=indicators, method,
science, practice.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У нинішніх умовах функціонування (діяль%
ності) підприємств, одним із важливих на%
прямків, який безпосередньо впливає на їх еко%
номічне зростання є інвестиційна діяльність.
Однак, зважаючи на сучасний розвиток еконо%
міки України, надзвичайно актуальною на сьо%
годні є проблема у проведенні діагностики інве%
стиційної діяльності підприємства, результати
якої сприятимуть об'єктивному прийняттю
управлінських рішень (поточних, перспектив%
них), націлених на отримання ефективного ре%
зультату та спрямованих на подальші перспек%
тиви розвитку підприємства загалом.

12

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження теоретич%
них засад та методичних положень діагнос%
тики інвестиційної діяльності підприємства
зробили такі науковці (вчені%економісти):
Загородна О.М., Касич А.О., Матрос О.М.,
Мізюк Б.М., Пічугіна Т.С., Просович О.П.,
Пугачова М.В., Скрипко Т.О., Спільник І.В.
та ін. [1—7].
Однак, зважаючи на значний внесок пе%
релічених вище науковців у дослідження те%
оретичних та практичних аспектів діагнос%
тики інвестиційної діяльності підприємства,
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слід зауважити, що малодослідженою зали%
шається система діагностики інвестиційної
діяльності підприємства з урахуванням прак%
тики функціонування суб'єктів господарю%
вання (підприємств).
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета наукової роботи полягає у пред%
ставленні системи діагностики інвестиційної
діяльності підприємства на основі визначе%
них бізнес%індикаторів з урахуванням науки
і практики сьогодення.
ВИКЛ АД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як засвідчує огляд наукових праць [1—
7], виникає потреба в узагальненні сутності
такої економічної категорії, як "інвестицій%
на діяльність підприємства".
З огляду на це, проф. Пічугіною Т.С. у
процесі дослідження низки літературних
джерел, шляхом узагальнення, встановлено,
що інвестиційна діяльність підприємства —
це діяльність, яка передбачає вкладення
коштів у інвестиційні об'єкти задля одер%
жання у майбутньому ефективного резуль%
тату [1, с. 149].
Розроблення системи діагностики інвес%
тиційної діяльності підприємства потребує
ретельного розгляду існуючих методик до
проведення аналізу та оцінювання інвести%
ційної діяльності підприємства.
Так, науковець Просович О.П. у своєму
дослідженні [2] здійснює оцінювання інвес%
тиційної діяльності підприємств у формі ре%
альних інвестицій. В даному контексті, нау%
ковець виділяє три рівні оцінювання інвести%
ційної діяльності підприємств: ретроспектив%
ний — (1), перспективний — (2) та оператив%
ний — (3). У відповідності до цього, ретрос%
пективний рівень оцінювання буде реалізову%
ватись на етапі ретроспективного оцінюван%
ня інвестиційної діяльності підприємств.
Перспективний рівень оцінювання інвестиц%
ійної діяльності слід проводити за етапами:
1) здійснення оцінки інвестиційної стратегії
підприємств; 2) маркетингового оцінювання
інвестиційних проектів; 3) науково%технічно%
го оцінювання інвестиційних проектів; 4) ін%
ституційного, соціального та екологічного
оцінювання інвестиційних проектів; 5) здійс%
нення оцінки потреби у інвестиційних ресур%
сах; 6) оцінювання джерел фінансування інве%
стиційних ресурсів та вартості інвестовано%
го капіталу; 7) оцінювання проектних грошо%
вих потоків від інвестицій, а також інших по%
Передплатний індекс 21847

казників фінансового характеру на підставі
опрацювання фінансових звітів; 8) оцінюван%
ня ризику від інвестиційних проектів, а також
іх чутливості; 9) оцінки економічного ефекту
від інвестиційного проекту, а також періоду
окупності інвестицій; 10) проведення оцінки
інвестиційного портфеля. Оцінювання опера%
тивного рівня інвестиційної діяльності
підприємств необхідно проводити на етапі
оперативного оцінювання реалізації інвести%
ційного проекту.
Для вибору конкретних напрямів та пев%
них показників, необхідних для оцінювання
інвестиційної діяльності підприємств, на
думку Просович О.П. [2], потрібно виходи%
ти із специфіки діяльності підприємств.
Проф. Касич А.О. у науковій праці [3] про%
понує комплексний аналіз інвестиційної діяль%
ності підприємства за такими етапами [3]:
— етап аналізування потреби підприєм%
ства у інвестиційних ресурсах, зокрема у ре%
альних інвестиціях, до яких слід віднести ка%
пітальні інвестиції, інноваційні інвестиції та
інвестиції у матеріальні активи, а також у
фінансових інвестиціях;
— етап ретроспективного аналізування ін%
вестиційної діяльності підприємства, який
включає здійснення аналізу динаміки форм,
обсягів та структури інвестицій, а також ана%
лізу джерел формування інвестицій, тобто
аналізування використаних внутрішніх інве%
стицій та аналізування отриманих в майбут%
ньому можливостей від залучення зовнішніх
ресурсів, в тому числі іноземних інвестицій;
— етап аналізування ефективності від
здійснення інвестиційної діяльності, тобто
аналізування отриманої ефективності від ре%
альних та фінансових інвестицій.
У дослідженні науковця Пугачової М.В.
вказано, що інвестиційну діяльність підприє%
мства доцільно оцінювати за показниками,
що визначають [4, с. 141]:
— напрями вкладення інвестиційних ре%
сурсів (зокрема — у автоматизацію та меха%
нізацію робіт підприємства; у нарощення ви%
робничих потужностей; у ресурсозбережен%
ня та енергозбереження);
— фактори, що мотивують інвесторів до
здійснення капіталовкладень;
— динаміку зміни обсягів капіталовкла%
день із попередніми періодами.
На думку науковця Матрос О.М. [5],
аналіз інвестиційної діяльності підприємств
є початковим етапом проведення загально%
го оцінювання інвестиційного стану під%
приємств. Відтак, даний аналіз потрібно про%
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Таблиця 1. Динаміка інвестиційної діяльності промислових підприємств Львівської області
Види інвестицій
Промисловість
зокрема:
Добувна промисловість
і розроблення кар’єрів
Переробна
промисловість
Постачання
електроенергії, газу,
пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання,
каналізація,
поводження з відходами
Промисловість
зокрема:
Добувна промисловість
і розроблення кар’єрів
Переробна
промисловість
Постачання
електроенергії, газу,
пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання,
каналізація,
поводження з відходами

Роки
2010
2011
2012
Капітальні інвестиції, тис. грн.
1975760
2384768
2647296

3492696

2779106

103614

97871

105461

106373

94858

1172088

1745050

1695809

1804218

1614118

672706

509539

796497

1541235

1037853

27352

32308

49529

40870

32277

727487,7

519956,0

Прямі іноземні інвестиції, тис. дол. США
344483,2
377939,0
676848,6

2013

2014

4538,2

4823,2

17212,3

17443,9

16510,4

337707,8

370832,8

399607,1

448739,9

395857,2

…*

…*

249689,9

249987,4

98555,2

…*

…*

10339,3

11316,5

9033,2

Примітка: * У зв'язку із запровадженням КВЕД (ДК 009:2010), розробка звітності за КВЕД (ДК 009:2005) не здійснюється.
Джерело: сформовано автором (Семчук Ж.В.) за даними [9].

водити за такими складовими, як інвести%
ційна привабливість підприємств, інвестиц%
ійний потенціал підприємств, інвестиційна
ємність підприємств та інвестиційна ак%
тивність підприємств. З огляду на те, науко%
вець [5] стверджує, що між цими складови%
ми існує взаємозв'язок: зростання інвести%
ційного потенціалу підприємств позитивно
впливає на зростання інвестиційної приваб%
ливості підприємств з точки зору іноземних
та вітчизняних інвесторів, а підвищення ос%
таннього сприяє зростанню інвестиційної
активності та інвестиційної ємності підпри%
ємств.
З позицій науковця Скрипко Т.О. та
проф. Мізюка Б.М. [6], оцінювання рівня
інвестиційної діяльності підприємств, зокре%
ма малих підприємств доцільно було б про%
водити за індикаторами інвестиційної безпе%
ки. З огляду на це, основними індикаторами
інвестиційної безпеки повинні бути [6, с.
231]: рівень зносу основних засобів, частка
інвестицій у вартості основних засобів, час%
тка інвестицій у обсязі реалізованої про%
дукції, частка інвестицій у сумі активів, об%
сяг інвестицій у розрахунку на одного зай%
нятого, коефіцієнт ефективності інвестицій,
індекс відношення темпів зростання інвес%
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тицій до темпів зростання обсягу реалізова%
ної продукції.
У науковій праці [7] запропоновано про%
водити аналіз інвестиційної діяльності
підприємства за даними фінансової звітності.
Основними інформаційними джерелами, за
якими проводиться аналіз інвестиційної
діяльності підприємства є [7, с. 80—81]:
— форма 1 "Баланс" (статті розділу І ак%
тиву балансу "Необоротні активи", стаття
"Поточні фінансові інвестиції" розділу ІІ ак%
тиву балансу "Оборотні активи");
— форма 2 "Звіт про фінансові результа%
ти" (статті розділу І "Фінансові результати":
"Дохід від участі у капіталі", "Інші фінансові
доходи", "Витрати від участі в капіталі", "Ін%
ші витрати");
— форма 3 "Звіт про рух грошових кош%
тів" (розділ ІІ "Рух коштів у результаті інве%
стиційної діяльності");
— форма 5 "Примітки до фінансової звіт%
ності підприємства" (розділ ІІІ "Капітальні
інвестиції", розділ ІV "Фінансові інвестиції",
розділ V "Доходи і витрати").
Виходячи із вищезазначеного та врахову%
ючи інформацію у джерелі [8], система діаг%
ностики інвестиційної діяльності підприєм%
ства — це певний набір технологій, методик,
Передплатний індекс 21847
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350000,0

300000,0

Тис. дол. США

250000,0

200000,0

150000,0

100000,0

50000,0

0,0

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

Польща

31914,8

31284,9

40153,5

61280,2

54727,2

Кіпр

13279,7

32787,6

279505,5

301551,3

138286,6

Австрія

36891,0

36206,8

38176,0

49394,8

40623,6

Німеччина

72125,8

66225,9

67770,7

85816,7

77618,1

Ш вейцарія

53786,1

72966,4

73556,8

74801,4

70630,3

Данія

40360,4

44733,0

41320,3

33130,3

34052,2

Віргінські Острови

4026,5

4677,2

3574,5

2015,4

1021,5

Велика Британія

9922,3

6823,3

6828,2

6998,5

6816,5

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій у промислові підприємства
Львівської області
Джерело: побудовано автором (Семчук Ж.В.) за даними [9].

методів, бізнес%індикаторів, ресурсів, суб'єк%
тів та об'єктів, які у спільному взаємозв'язку
сприяють об'єктивному проведенні оціню%
вання інвестиційної діяльності підприємства
(суб'єкта господарювання).
Для кращого розуміння процесу розроб%
лення системи діагностики інвестиційної
діяльності підприємства, доцільно проанал%
ізувати інвестиційну діяльність підприємств
на конкретному прикладі. З огляду на це, ре%
тельний аналіз інвестиційної діяльності
підприємств, зокрема промислових, пред%
ставлений у таблиці 1.
Результати аналізу таблиці 1 свідчать, що
в період 2010—2013 рр. спостерігалась тен%
денція до зростання капітальних інвестицій
у промислові підприємства Львівської об%
ласті. Так, обсяги капітальних інвестицій у
сферу промисловості в середньому щороку
зростали на 21,2 %, зокрема у добувну про%
мисловість і розроблення кар'єрів — на 1,0
%, у переробну промисловість — на 17,5 %,
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у постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря — на 41,9 %, а у во%
допостачання, каналізацію, поводження з
відходами — на 18,0 %. Однак у 2014 р. відбу%
лась протилежна тенденція — суттєво зни%
зились обсяги капітальних інвестицій за ус%
іма видами промислової діяльності. Протя%
гом 2010—2013 рр. відбулось також зростан%
ня і обсягів прямих іноземних інвестицій, які
надійшли з%за кордону у промислові підпри%
ємства Львівської області, проте у 2014 р.
вони значно скоротились.
Суттєве зниження обсягів прямих іно%
земних інвестицій у 2014 р., порівняно з по%
переднім роком, зазнали промислові підпри%
ємства Львівської області із Кіпру (на 54,1
%) (рис. 1). Відбулось також скорочення і
прямих іноземних інвестицій з інших країн,
крім Данії, однак у порівняно нижчих обся%
гах.
Зниження обсягів як капітальних, так і
прямих іноземних інвестицій у промислові
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підприємства Львівської області спричинені
кризою, у якій сьогодні перебуває економі%
ка України.
Так, науковці та експерти Національно%
го інституту стратегічних досліджень при
Президентові України стверджують, що [10]:
"Інвестування промисловості України зна%
ходиться у кризі, причинами якої є недоско%
нале інституційне середовище, деіндустріа%
лізація економіки, переважання споживчо%
го кредитування над інвестиційним" [10, с.
48].
Поряд з тим, сьогодні ключовими про%
блемами, які впливають на зниження інвес%
тиційної діяльності промислових підпри%
ємств Львівської області є військова агресія
Російської Федерації проти України та не%
законна анексія АР Крим, що призвело до
значного падіння економіки та низького
рівеня життя населення.
Для довідки: 1) станом на 09.03.2015 р. на
Сході України загалом загинуло 1549 украї%
нських військовослужбовців за Батьківщину
(повідомлення Президента України Поро%
шенка П.О. "Першому національному теле%
каналу"). Вічна пам'ять Героям! 2) Президент
РФ Путін В.В. заявив, що у разі виникнення
проблем із анексією Криму він готовий був
задіяти ядерну зброю (із документального
фільму "Крим. Шлях на Батьківщину", презен%
тованого на телеканалі "Россия%1" 15.03.2015 р.).
Тут не потрібно жодних коментарів.
У процесі опрацювання літературних
джерел [1—7; 10] та, враховуючи кризову си%
туацію, у якій зараз знаходиться економіка
України, встановлено, що ключовими бізнес%
індикаторами системи діагностики інвести%
ційної діяльності підприємства є (Скринь%
ковський Р.М.): рівень інвестиційного потен%
ціалу (R ip); рівень інвестиційної активності
(R ia ); рівень інвестиційної привабливості
(R ipb ); рівень інвестиційної ємності (R ie );
рівень ефекту від інвестиційної діяльності
(R ef); рівень інвестиційної безпеки підприє%
мства (R ib); рівень реалізації інвестиційних
проектів (R rip); рівень окупності інвестицій
(R oi ).
З огляду на зазначене вище, загальний
інтегральний рівень інвестиційної діяльності
підприємства (IRidp) доцільно визначати (або
розраховувати) за формулою (1):

IRidp = 8 Rip × Ria × Ripb × Rie × Ref × Rib × Rrip × Roi (1),
Значення бізнес%індикаторів системи
діагностики інвестиційної діяльності підпри%
ємства повинно перебувати у межах (0; 1) та
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визначатись експертним способом. Значен%
ня загального інтегрального рівня інвестиц%
ійної діяльності підприємства (IR idp) знахо%
диться на проміжку від "0" до "1". Якщо IR idp
є нижчим за 0,3, то спостерігається знижен%
ня інвестиційної діяльності підприємства.
Коли IR idp перебуває в межах 0,3—0,7, то
підприємство стабільно здійснює інвестиц%
ійну діяльність. А якщо IR idp є вищим за 0,7,
то відбувається процес підвищення інвести%
ційної діяльності підприємства, що позитив%
но впливає на подальше економічне зростан%
ня самого підприємства.
Метод проведення діагностики інвестиц%
ійної діяльності підприємства, який наведе%
ний вище, дає змогу оцінити стан та враху%
вати окремі аспекти щодо подальшої перс%
пективи і тенденцій розвитку інвестиційної
діяльності на підприємстві. Використовува%
ти вище представлений метод можна для
будь%якого підприємства, незалежно від
виду економічної діяльності чи сфери госпо%
дарювання.
ВИСНОВКИ

Результати опрацювання літературних дже%
рел [1—8; 10] дають змогу стверджувати, що
ключовими бізнес%індикаторами системи діагно%
стики інвестиційної діяльності підприємства є:
рівень інвестиційного потенціалу, рівень інвес%
тиційної активності, рівень інвестиційної при%
вабливості, рівень інвестиційної ємності, рівень
ефекту від інвестиційної діяльності, рівень інве%
стиційної безпеки підприємства, рівень реалі%
зації інвестиційних проектів, рівень окупності
інвестицій.
Перспектива: формування системи цілей
діагностики діяльності підприємства з ура%
хуванням діагностики інвестиційної діяль%
ності (як однієї із часткових діагностичних
цілей).
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО
ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО
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FORMATION OF EFFECTIVE ORGANIZATIONALECONOMIC MECHANISM OF INVESTMENT
AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

За результатами дослідження стану та тенденцій інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки Украї0
ни обгрунтовано необхідність формування ефективного організаційно0економічного механізму інвестування його
розвитку. Висвітлено основні теоретичні позиції й практично0методичні розробки щодо формування інструментів
організаційно0економічного механізму інвестування аграрної галузі. Визначено чинники формування сприятливого
інвестиційного клімату, залучення іноземного капіталу та інвестиційних ресурсів до аграрного сектору. Сформуль0
овано основні завдання макроекономічного регулювання інвестиційних відносин в аграрному сектору. Виявлено і
рекомендовано напрями активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств через удоскона0
лення складових державної аграрної політики. Запровадження запропонованого організаційно0економічного меха0
нізму інвестування аграрного сектору економіки України забезпечить сприятливий інвестиційний клімат та залучен0
ня іноземних інвестицій в обсягах, необхідних для його повноцінного розвитку в умовах глобалізації.
The study status and trends of investment in the agricultural sector Ukraine necessity of forming an effective
organizational and economic mechanism of investment development. The basic theoretical positions and practical
methodological development tools on the formation of organizational and economic mechanism of investment agricultural
sector. Factors creating a favorable climate investytsiynoho, attract foreign capital and investment resources to the
agricultural sector. The basic task of macroeconomic regulation of investment relations in the agricultural sector.
Identified and recommended directions stimulate investment farms by improving components of the state agricultural
policy. Implementation of the proposed organizational and economic mechanism of investment agricultural sector of
Ukraine will provide a favorable investment climate and attracting foreign investment to the extent necessary for its full
development under globalization.

Ключові слова: інвестиції, організаційно=економічний механізм інвестування, аграрний
сектор, економіка України, інвестиційні процеси, інвестиційна політика, інвестиційна
діяльність, інвестиційний клімат, інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери.
Key words: investment, organizational and economic mechanism of investment, agriculture,
Ukraine's economy, investment processes, investment policy, investment, investment climate,
investment provision of agricultural areas.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток аграрного сектору економіки Ук%
раїни в умовах глобалізації потребує масштаб%
ного й ефективного інвестиційного забезпечен%
ня. Формування дієвого економічного механіз%
му інвестиційного розвитку аграрної сфери як
рушійної сили соціально%економічного прогре%
су — чи не найважливіша складова загального
процесу позитивного розв'язання зазначеної
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проблеми в умовах глобалізації світової еконо%
міки, інтеграції України до ЄС та періодичного
виникнення кризових явищ у національному гос%
подарстві.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Фундаментальні дослідження інвестиційно%
го процесу в умовах ринку висвітлено у працях
Передплатний індекс 21847
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Дж. Кейнса, І. Фішера, У. Шарпа, А. Пересади,
І. Бланка та ін. Питання вирішення проблеми
ефективності залучення інвестицій в аграрний
сектор економіки України, державного регулю%
вання, формування інвестиційного клімату та ре%
алізації інвестиційної політики в сільському гос%
подарстві присвячені наукові праці багатьох дос%
лідників, зокрема, М.Я. Дем'яненка, О.А. Бонда%
ренка, О.П. Бондарчука, С.О. Гуткевич, О.В. Кри%
сального, П.Т. Саблука, М.І. Кісіля, М.М. Кро%
пивко, М.Ю. Коденської, О.М. Могильного,
Г.М. Підлісецького, А.В. Чупіса, В.В. Юрчиши%
на, О.М. Шпичака та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування концептуально
теоретичних засад та розробка практичних реко%
мендацій щодо формування ефективного інвес%
тиційного механізму розвитку аграрного секто%
ру національної економіки в умовах глобалізації,
визначення факторів інвестування та пошук
можливих джерел інвестиційних проектів аграр%
ної сфери, розробка рекомендацій щодо покра%
щення інвестиційного клімату та стимулювання
надходження інвестицій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Іноземні інвестиції — цінності, що вклада%
ються іноземними інвесторами в об'єкти інвес%
тиційної діяльності відповідно до законодавства
України з метою отримання прибутку або досяг%
нення соціального ефекту [4]. Залучення інозем%
них інвестицій дає змогу країні%реципієнту от%
римати ряд вигод, основними з яких є поліпшен%
ня платіжного балансу; трансфер новітніх тех%
нологій та ноу%хау; комплексне використання
ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зни%
ження рівня залежності від імпорту; досягнення
соціально%економічного ефекту (підвищення
рівня зайнятості, розбудова соціальної інфрас%
труктури тощо). Водночас використання інозем%
них інвестицій для країни є потенційним джере%
лом загроз таких, як експлуатація сировинних
ресурсів та забруднення навколишнього природ%
ного середовища, підвищення рівня залежності
країни від іноземного капіталу, зниження рівня
конкурентоспроможності вітчизняних товаро%
виробників, трансфер капіталу за кордон.
Головною причиною низького рівня інвести%
ційної активності в аграрному секторі національ%
ної економіки є незавершеність законодавчого
врегулювання, надмірний податковий тиск, вплив
на виробництво природно%кліматичних умов, не%
дотримання українськими партнерами договір%
них зобов'язань та інші чинники, що формують
інвестиційний клімат держави, який в Україні має
позитивні і негативні прояви. Негативними чин%
никами є: відсутність податкових пільг для іно%
Передплатний індекс 21847

земних інвесторів та дієвої системи страхування
ризиків, недорозвиненість інфраструктури села
(дороги, зв'язок, комунікації), мережі комерцій%
них банків, кредитних спілок у сільській місце%
вості, відсутність розвинутої інфраструктури
ринку та розвитку системи маркетингу для реа%
лізації сільськогосподарської продукції,
нестійкість рівня цін. До позитивних можна
віднести те, що на правовому рівні практично не
існує обмежень щодо обсягів інвестування, ство%
рено кращі умови для руху капіталів, підприєм%
ствам з іноземними інвестиціями дозволено ви%
користовувати метод прискореної амортизації з
підвищенням діючих норм не більше, ніж у два
рази [7]. Динамічна економіка, значні ринки збу%
ту, дешева і якісна робоча сила, стратегічне роз%
міщення, різноманіття ресурсів віднесено до при%
чин інвестувати у розвиток економіки України в
цілому та, зокрема, аграрний сектор [1].
До десятки основних країн%інвесторів еконо%
міки України, на які припадає більше 80 % загаль%
ного обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр,
Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація,
Австрія, Велика Британія, Віргінські Острови,
Франція, Швеція, Швейцарія. Загалом інвестиції
надходять більше ніж з 120 країн світу. Основ%
ними інвесторами іноземного капіталу в Украї%
ну є країни ЄС. В Україні простежується нерац%
іональний розподіл іноземних інвестицій між га%
лузями економіки. Велика увага зосереджена на
інвестуванні фінансової діяльності (33,1 % за%
гального обсягу прямих іноземних інвестицій в
Україну) та переробної промисловості (вироб%
ництво металевих виробів — 12,3 %, харчових
продуктів — 4,2 %, хімічна промисловість —
2,8 %, машинобудування — 2,5 %, енергетика —
1,4 %) [1]. У розвиток сільського господарства у
2013 р. було інвестовано менше 2 % загального
обсягу іноземних інвестицій.
Основними інвесторами в агропромисловий
комплекс України є фірми Нідерландів, Кіпру,
Великобританії, Швеції, США, Німеччини,
Франції, Росії та Австрії. У даній ситуації вибір
конкретної країни для здійснення інвестицій стає
непростим завданням топ%менеджерів трансна%
ціональних корпорацій та інвестиційних фондів,
які користуються рейтинговими оцінками авто%
ритетних міжнародних інституцій як основи для
обрання тієї чи іншої країни об'єктом для капі%
таловкладень. Потреба аграрного сектору еко%
номіки України в інвестиціях різних видів нео%
днакова. Найбільшу цінність мають нові техно%
логії устаткування, ноу%хау, вільно конвертова%
на іноземна валюта. З іншого боку, можливості
вкладення тих чи інших видів інвестицій часто
різні в різних іноземних інвесторів у залежності
від країни походження. Виходячи з такого кон%
тексту, проблему залучення іноземних капіталів
в аграрну сферу доцільно розглядати диферен%
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ційовано — за інвесторами з економічно розви%
нутих країн та з інших країн світу. Підприємці з
економічно розвинутих країн Європи й Амери%
ки володіють найбільш цінними для національ%
ного аграрного сектору потенційними інвести%
ціями. У той же час вони вимагають вищих га%
рантій для вкладення своїх капіталів.
Залучення як вітчизняних, так й іноземних
інвестицій залишається на сьогодні актуальним
у розв'язанні першочергових завдань зростан%
ня аграрного сектору економіки і є важливою
складовою його входження до світових госпо%
дарських зв'язків [2]. При цьому питаннями, що
потребують вирішення залишаються: високі ри%
зики, пов'язані із специфікою сільського госпо%
дарства; низька інвестиційна привабливість га%
лузі та підприємств, нерозвинена інфра%
структура; високий рівень кредитних ставок ко%
мерційних банків; неусталена політика держав%
ного втручання та регулювання, яка не додає
впевненості потенційним інвесторам. Для широ%
комасштабного залучення іноземних інвестицій
найважливіше значення мають макроекономічні
важелі впливу держави на реалізацію інвестиц%
ійної привабливості економіки країни, що по%
кликані компенсувати недоліки загальноеконо%
мічної кон'юнктури і підсилити інвестиційну
привабливість аграрної галузі. Ефективна на%
ціональна політика в сфері залучення іноземних
інвестицій повинна включати низку стимулюю%
чих важелів, зокрема для сільського господар%
ства — державну (в тому числі бюджетну) під%
тримку. Одним із напрямів кардинального
збільшення іноземних інвестицій мають бути
суттєві зміни технологічної структури сільсько%
господарського виробництва на основі його
"екологізації". Варто відпрацювати єдині пра%
вила інвестування розвитку виробництва в аг%
рарному секторі, яких би дотримувалися іно%
земні інвестори, і закріпити їх у міжнародних
договорах. У зв'язку з цим необхідно пере%
орієнтувати державну інвестиційну та податко%
ву політику щодо вдосконалення механізму за%
лучення екоінвестицій. Також законодавча база
має створювати передумови підвищення частки
довгострокових вкладень, що дозволить здійс%
нити структурну і технологічну перебудову
сільськогосподарського виробництва.
Західноєвропейські інвестори шукають місце
для розміщення нового виробництва та базу для
експансії на динамічні ринки Східної Європи,
підприємці з країн СНД прагнуть виходу на
Європейський та світовий ринок. За цих умов Ук%
раїна, що межує з економічними культурами як
Заходу, так і Сходу, виокремлюється привабли%
вим самостійним середовищем для ведення бізне%
су, ідеальним плацдармом для виробництва то%
варів та послуг, орієнтованих на обидва ринки
[3].
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Основним завданням макроекономічного ре%
гулювання інвестиційних відносин є трансфор%
мація порівняльних переваг щодо розширення
потужностей в аграрному секторі у конкурентні
переваги: низькі стартові умови організації ви%
робництва можуть бути для інвестора позитив%
ним свідченням, що інвестиції у поліпшення умов
виробництва (зниження рівня матеріало%, енер%
го%, фондомiсткостi, підвищення продуктивності
праці) забезпечать конкурентоспроможність
кінцевого продукту; низький рівень цін, тарифів,
заробітної плати, частки ресурсів у собівартості
продукції, розглядається, як можливість підви%
щення ефективного виробництва, зменшення со%
бівартості продукції; високий рівень рентабель%
ності виробництва окремих галузей може спри%
яти підвищенню конкурентоспроможності ак%
тивності інвестора в ній. З усіма цими складни%
ками економіка України має дуже привабливі
умови: дешеві ресурси, можливість знижувати їх
частку споживання та ефективність використан%
ня, можливість модернізувати, технічно та тех%
нологічно оновлювати виробництво, реорганізо%
вувати підприємства, підвищувати рівень іннова%
ційності, оновлення основних фондів та ін.
Міжнародне й українське законодавство пе%
редбачає можливість використання різних ме%
ханізмів залучення іноземних інвестицій. Серед
основних із них: створення спільних підприємств;
стратегічних альянсів та вільних економічних
зон; здійснення інвестицій на основі лізингу та
концесій; викуп пакетів акції; придбання існую%
чих та створення нових підприємств спільно з
іноземними партнерами, а також заснування
власних підприємств, що повністю належать
ТНК тощо. Заслуговує на увагу такий спосіб за%
лучення іноземних інвестицій, як технічна допо%
мога. В Україні реалізуються проекти міжнарод%
ної технічної допомоги АПК, основними доно%
рами за якими були ЄС, уряди США, Канади,
Нідерландів, Німеччини та Швейцарії. Загальна
сума залучених коштів за цими проектами
складає більше 100 млн дол. США. Найбільший
обсяг допомоги надає Агентство США з міжна%
родного розвитку. Значна технічна допомога в
галузь АПК надходить з боку ЄС, співробітниц%
тво з яким є одним із головних пріоритетів зовн%
ішньоекономічної політики України. В рамках
технічного співробітництва України з ЄС було
реалізовано проектів на загальну суму близько
20 млн євро [3].
Одним із найбільш розповсюджених ме%
ханізмів залучення прямих інвестицій в Україну
є створення спільних підприємств. Прямі інвес%
тиції, які здійснює іноземний партнер, мають
переваги перед кредитами й іншими формами
іноземної участі у розвитку економіки прийма%
ючої сторони, особливо в умовах кризи, оскіль%
ки спільні підприємства: відкривають простір для
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реконструкції та модернізації виробничого апа%
рату без нової заборгованості. Вони можуть ста%
ти каталізатором розвитку приватного підприє%
мництва; забезпечують надходження додаткових
коштів для вкладання капіталу в економіку Ук%
раїни й зумовлюють позитивні тенденції еконо%
мічного росту; сприяють залученню сучасних тех%
нологій, ноу%хау у сфері менеджменту та марке%
тингу, а також створенню нових та збереженню
існуючих робочих місць; іноземний партнер за%
лучається до економічного життя країни; він за%
цікавлений у якнайвищій продуктивності та рен%
табельності капіталовкладень; завдяки перспек%
тивним та ретроспективним зв'язкам з'являють%
ся важливі імпульси для вітчизняного виробниц%
тва; стимулюють інтеграцію в систему міжнарод%
ного поділу праці, завдяки цьому вони сприяють
підвищенню конкурентоспроможності й створю%
ють для партнера з України трамплін для експор%
ту тощо.
Але слід не забувати про можливість негатив%
них наслідків від залучення іноземних інвестицій
у формі спільного підприємства: вітчизняні учас%
ники певною мірою втрачають контроль над
підприємствами; залучають ресурси, реалізуючи
цілі, які можуть не збігатися з національними; в
таких ситуаціях не виключений конфлікт інте%
ресів держави та іноземного інвестора, в основі
якого лежить дискримінація національного сек%
тора економіки; істотна частина доходів стає
власністю закордонного партнера й буде випла%
чуватись йому постійно пропорційно його частці
у статутному фонді; проникаючи на зарубіжний
ринок, можуть справляти стимулюючий вплив на
національне підприємництво, поглинаючи фінан%
сові нагромадження у вітчизняній та іноземній
валюті та вступаючи в угоди з діючою на місце%
вому ринку олігополією.
Особливу увагу в Україні починають приділя%
ти залученню венчурного капіталу в аграрний
сектор. З цією метою створюють інвестиційні
венчурні фонди і компанії. Нині в роботі таких
фондів і компаній в Україні існують певні обме%
ження, які не сприяють проведенню ризикових
інвестиційних операцій. Тому необхідно вжити
заходів для створення особливого режиму їх
функціонування, зокрема для залучення про%
відних банків України, які б могли підтримати ці
фонди фінансово та надати їм свою інфраструк%
туру. Важлива перевага інвестиційного венчур%
ного фонду полягає не тільки в підтримці конк%
ретного підприємства, а й в мобілізації кредит%
них ресурсів без урядових гарантій [9].
На державному рівні для аграрного сектору
економіки України виникає нагальна потреба
чіткого визначення пріоритетних галузей вироб%
ництва, куди в першу чергу повинні залучатися
іноземні інвестиції. Про такі галузі мають бути
проінформовані потенційні іноземні інвестори.
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Одним з базових критеріїв доцільності їх вибо%
ру повинна стати можливість досягнення ланцю%
гової реакції господарської активності й еконо%
мічного росту у всій аграрній сфері як наслідку
первинної ін'єкції капіталів. З огляду на вітчиз%
няні потреби, а також досвід країн світу (зокре%
ма, країн Східної Європи) для умов аграрної сфе%
ри України виокремлюються наступні пріори%
тетні сфери%адресати іноземних інвестицій: ви%
робництво технологічного устаткування; вироб%
ництво тари й упакування; біотехнології в галу%
зях переробної промисловості аграрної сфери;
створення об'єктів соціальної інфраструктури
[6].
У залежності від нагромадження досвіду за%
лучення іноземних інвестицій його потрібно ко%
регувати. Що стосується пільг у відзначених сфе%
рах, то вони повинні надаватися тільки тоді, коли
вироблена продукція за технічними (технологі%
чними) характеристиками не поступається най%
більш розповсюдженим аналогам на ринках
країн світу. Доцільність таких дій обумовлена ще
і необхідністю стимулювання випуску конкурен%
тноздатної продукції для потреб світового рин%
ку [7].
Організаційно%економічний механізм інвес%
тування як категорія є сукупністю економічних
інструментів і методів регулювання, що забезпе%
чують максимальну ефективність використання
капіталу за зовнішніх та внутрішніх постійно
змінюваних умов інвестиційного ринку [8]. Скла%
дові організаційно%економічного механізму інве%
стування аграрного сектору економіки відобра%
жено на рисунку 1.
Взагалі під дефініцією "механізм" прийнято
розуміти систему або спосіб, що визначає поря%
док певного виду діяльності, деяких ланок та еле%
ментів, що приводять їх у дію [12, с. 355], а та%
кож внутрішню будову, систему, сукупність
станів і процесів, з яких складається звичайне
явище [11]. В економічній літературі термін "ме%
ханізм" часто використовується в поєднанні з
означенням "економічний", "організаційний",
"організаційно%економічний", "господарський",
"ринковий" тощо, а в спеціальній літературі не%
має чіткого розмежування сфер застосування
цих дефініцій.
Організаційно%економічний механізм інвес%
тування в аграрній сфері АПК слід розглядати
як систему організаційних, економічних, право%
вих, управлінських і регулюючих дій, способів і
процесів, які формують і впливають на порядок
здійснення інвестиційної діяльності й протікан%
ня інвестиційних процесів у сільському госпо%
дарстві, що приведе до досягнення очікуваних
економічних, соціальних, екологічних та інших
результатів.
Організаційно%економічний механізм інвес%
тування в аграрній сфері АПК включає набір
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Організаційно-економічний механізм інвестування
аграрного сектору національної економіки
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Рис. 1. Складові організаційноAекономічного механізму інвестування аграрного сектору
Джерело: [8].

складових аграрної політики з формування інве%
стиційно%інноваційної спрямованості галузі,
інфраструктури інвестиційного ринку, перелік
суб'єктів і об'єктів інвестування, напрямів та
інструментів активізації інвестиційних процесів
у галузі. Важлива роль в організації інвестицій%
ної діяльності сільськогосподарських підпри%
ємств безперечно належить державі. Державна
інвестиційна політика — це комплекс правових,
адміністративних та економічних заходів держа%
ви, спрямованих на поширення й активізацію
інвестиційних процесів чи їх гальмування. Аналіз
світової практики інвестиційних процесів дає
можливість виділити два типи державної інвес%
тиційної політики: пасивну й активну. При пер%
шій — держава застосовує методи переважно
правового й економічного характеру, обмежую%
чи безпосереднє адміністративне втручання в
інвестиційні процеси до мінімуму, а при другій
— усі методи і часто сама стає інвестором [13].
Організаційно%економічний механізм інвес%
тування може набувати різних форм — від най%
простіших до складно структурованих моделей.
Важливою складовою організаційно%економіч%
ного механізму інвестування як на рівні націо%
нальної, так і регіональних економік є інвестиц%
ійна політика. Реалізація останньої передбачає
надання урядових гарантій для інвесторів та за%
хисту інвестицій; здійснення державної підтрим%
ки високоефективних проектів із позабюджет%
них джерел; створення інформаційної бази да%
них ринку інвестицій та інвестиційних товарів;
ефективного пошуку партнерів, який визначаєть%
ся критеріями оцінки й відбору інвестиційних
проектів, переговорів та інвестиційних кон%
трактів; системи страхування ризиків [5].
Враховуючи тенденції розвитку інвестицій%
них процесів у сільському господарстві, слід роз%
глянути організаційно%економічний механізм
інвестування в сільському господарстві (рис. 2).
Стратегічно важливим завданням формуван%
ня організаційно%економічного механізму інве%
стування в сільському господарстві є здійснення
виваженої інвестиційної політики в галузі, яка
повинна стати одним із найголовніших чинників
виходу з інвестиційної й технічної кризи, в яку
потрапив аграрний сектор економіки. На всіх
рівнях управління інвестиційною діяльністю в
сільському господарстві (загальнодержавному,
обласному, районному рівнях і рівнях підпри%
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ємств) необхідно розробити концепції, затвер%
дити плани розвитку інвестиційної діяльності
(інвестиційні проекти), здійснювати аудит їх ви%
конання та корегувати, відповідно до поточної
ситуації розвитку сільського господарства й еко%
номіки в цілому. Світовий досвід показує, що су%
часний інвестиційний механізм повинен являти
собою багатогалузеву, високотехнологічну й
конкурентоспроможну систему, яка забезпечує
зміцнення економічної незалежності та націо%
нальної безпеки країни, гідний рівень життя на%
роду й інтеграцію економіки у світовий ринок на
рівноправних умовах [10].
Діючий механізм регулювання інвестиційно%
го розвитку аграрного сектору економіки сто%
сується переважно переробної промисловості з
орієнтирами переважно на: упровадження пере%
дових технологій, що сприяє досягненню висо%
кої і стійкої конкурентноздатності продукції аг%
ровиробників на вітчизняному і світовому рин%
ках; створення нових технологічно оснащених
робочих місць, особливо в тих галузях аграрної
сфери, де виробляються засоби виробництва для
сільського господарства і переробної промисло%
вості; досягнення збалансованості державного
бюджету, задоволення платоспроможного попи%
ту, рішення соціальних, екологічних проблем. На
потенційних іноземних інвесторів поряд з відзна%
ченими вище факторами діють і інші ринкові ре%
гулятори, що примушують їх відшуковувати нові
сфери вкладення капіталу, це: висока конкурен%
ція на вже освоєних ринках збуту продукції, по%
шук у довгостроковій перспективі нових ринків;
потреба в нових джерелах прибутку, обумовле%
на складним фінансово%економічним станови%
щем.
ВИСНОВКИ
В умовах глобалізації залучення інвестицій є
найбільш вагомим чинником економічного зро%
стання, поліпшення економічної ситуації в країні
та покращення добробуту населення. В аграрно%
му секторі економіки залучення інвестицій вис%
тупає також засобом забезпечення продоволь%
чої безпеки держави, гарантом розвитку всіх
його сфер.
Україна володіє досить потужним, однак нере%
алізованим, інвестиційним потенціалом, розвиток
якого стримується чинниками переважно макро%
економічного характеру. Це дозволяє стверджува%
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Заходи інвестування

Інвестування

Аудит інвестування
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Рис. 2. Схема функціонування ефективного організаційноAекономічного механізму
інвестування в сільському господарстві

ти про необхідність обгрунтування та імплемен%
тації виваженої політики, в межах якої доцільни%
ми є підвищення прозорості інвестиційного рин%
ку, удосконалення системи захисту іноземних інве%
стицій, раціоналізація галузевого розподілу іно%
земних інвестицій шляхом розробки та впровад%
ження системи заходів інвестиційного та структур%
ного спрямування, спрощення регуляторних про%
цедур ведення бізнесу. Реалізація вищезазначених
заходів сприятиме підвищенню інвестиційної при%
вабливості економіки України та її аграрного сек%
тора на міжнародному ринку капіталу, що приско%
рить процес відтворення та нарощування їх потен%
ціалу, соціально%економічний розвиток країни.
Формування сприятливого інвестиційного
клімату, залучення іноземного капіталу та інве%
стиційних ресурсів, а також збільшення націо%
нальних інвестицій поки що стримує ряд негатив%
них чинників, найважливішими серед яких є: не%
послідовна і недосконала інвестиційна політика
держави в аграрній сфері, в якій переважають
принципи залишкового виділення коштів на по%
треби розвитку установ бюджетної сфери та на
непряму підтримку проектів недержавних інве%
сторів; недосконалі механізми й схеми викорис%
тання бюджетних коштів; нерозвиненість інно%
ваційної інфраструктури; надмірний знос основ%
них засобів і відсутність умов не лише для роз%
ширеного, а й простого їх відтворення; неспри%
ятливі умови для розвитку малого бізнесу на селі;
низька ліквідність інвестицій; нерозв'язаність
проблеми іпотеки; недостатнє фінансування за%
ходів щодо розвитку шляхової мережі на селі; не%
досконалий механізм економічних відносин між
галузями, що призводить до низької рентабель%
ності капіталу та інвестиційної привабливості ок%
ремих галузей сільського господарства. Різно%
манітність аспектів міжнародного руху капіталів
Передплатний індекс 21847

обумовлює створення ряду механізмів залучен%
ня іноземних фінансових ресурсів у залежності
від потреб країни та особливостей формування
її інвестиційного клімату. Проте особлива увага
уряду повинна спрямовуватись на визначення
першочерговості застосування тих механізмів,
що найбільшою мірою сприятимуть розвитку га%
лузей аграрного сектору. Використання того чи
іншого механізму залучення іноземних інвес%
тицій має відбуватись з урахуванням науково об%
грунтованих внутрішніх та зовнішньоекономіч%
них пріоритетів України.
Oрганізаційно%економічний механізм інвес%
тування аграрного сектору економіки України
забезпечить сприятливий інвестиційний клімат
та залучення іноземних інвестицій в обсягах, не%
обхідних для його повноцінного розвитку в умо%
вах глобалізації за умов:
— забезпечення прогнозованості, гарантова%
ності та широкого доступу державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників за
бюджетними програмами;
— формування інтегрованих агропромисло%
вих підприємств і кооперативних об'єднань у
сільській місцевості;
— запровадження пільгового оподаткування
аграрних підприємств;
— посилення ролі держави у банківській си%
стемі, створення державного спеціалізованого
банку (земельного, іпотечного, інвестиційного
тощо), через який держава впливала б на кредит%
ний ринок і кредитні відносини в галузі агропро%
мислового виробництва;
— відновлення раціональних міжнародних
господарських та науково%виробничих зв'язків,
створення СП за участю іноземних інвесторів,
сприяння розвитку ефективної взаємодії науки
і техніки;
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— надання допомоги і створення відповідних
умов вітчизняним товаровиробникам, які екс%
портують свою продукцію і вкладають інвестиції
в аграрне виробництво, орієнтоване на випуск
конкурентоспроможних товарів;
— підвищення рівня платоспроможності на%
селення як основного первинного суб'єкта форму%
вання джерела внутрішніх інвестиційних ресурсів.
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FEATURES OF FORMATION OF MANAGING INNOVATION PROCESSES
OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY
В останні роки питання переходу вітчизняної економіки і, зокрема, аграрної її сфери на інноваційний шлях розвитку
досить широко обговорюються вченими, відбиваючись у їх наукових дослідженнях, а також знаходяться в центрі уваги кер0
івництва країни. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на основі використання інно0
ваційних розробок є основним стратегічним напрямом подолання системної кризи в аграрному секторі.
У цьому полягає специфіка застосування основних понять теорії інноваційної економіки до аграрного сектору націо0
нальної економіки, яка обумовлена специфічними особливостями самої галузі, розбудованої її технологічних процесів у
процеси, що відбуваються в природному середовищі, участю у виробництві живих організмів, які можуть також бути об0
'єктами інновацій.
Відмінною рисою інновації в аграрному секторі є саме обов'язкова наявність компонента, який, будучи частиною навко0
лишнього середовища, без участі людини існувати не може. У відповідності з даним визначенням необхідно представити і
класифікацію інновацій в аграрному секторі національної економіки.
In recent years, the issue of transition of the domestic economy and, in particular, agricultural areas for its innovative way of
development is widely discussed by scientists, reflected in their research and are the focus of leadership. Increasing economic
efficiency of agricultural production through the use of innovation is the main strategic direction to overcome the crisis in the
agricultural sector. A significant increase in production, shortening the payback of invested capital and increase the investment
attractiveness of farms, as the study of foreign experience, achieved provided innovation. However, in most agricultural
organizations of their own are unable to exercise reproductive processes through the introduction of new techniques and
technologies in the current economic environment.
Currently, a new paradigm of the world economy based on innovation. Innovations are a strategic driver of economic growth,
affecting the structure of social production, stabilize the social situation. The world0wide, long0term sustainable economic
development depends largely not on the resources available and on innovation activity. Through innovation science has become
a direct productive force, and innovation in the form of intangible assets — primarily capital for economic development.
The author states that the most correct classification criteria of innovation is the principle of separation of target orientation,
directional innovation on a particular object or process. In any sector innovation are the objects of economic elements involved
in production processes. As part of this approach, innovation in agro — innovation is affecting directly (or indirectly, within the
process chain) processes, to which people, machinery and equipment, as well as elements of biological systems (animals, plants,
etc.). The existence of which in the environment (without human intervention) impossible or possible only with the loss of basic
functional characteristics.
Thus innovation as an economic category may have different meanings in different contexts, the choice of which depends on
the specific objectives change, the analysis of economic relations in the sphere of innovations. Encyclopedic definition of innovation
allows us to understand its meaning only in comparison with the term "innovation". Innovation (Eng. Innovation — innovation,
innovation) — is introduced (applied, used) innovation as a result of practical development of a new process, product or service.
Innovation (lat. Novation — change, update) is a kind of innovation that was not before: a new phenomenon, discovery, invention,
a new method to meet social needs and more.
In this context, innovation should be understood as implemented innovations; regardless of scope, it realized innovation.
Innovation — a successful application (implementation) of excellence. The author gives the author's definition of innovation
development of the agricultural sector of the national economy — a successful development of social, economic, educational,
administrative and other areas on the basis of various innovations, this chain constant innovations implemented in the agricultural
sector of the national economy.

Ключові слова: аграрний сектор, інновації, національна економіка, середовищні компонен=
ти, конкурентоспроможність, специфіка інновацій в агарному секторі.
Key words: the agricultural sector, innovation, national economy, environmental components,
competitiveness, innovation specifics into consideration.
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уваги керівництва країни. Підвищення економі%
чної ефективності сільськогосподарського ви%
робництва на основі використання інноваційних
розробок є основним стратегічним напрямом по%
долання системної кризи в аграрному секторі.
Значне збільшення обсягів виробництва, скоро%
чення термінів окупності вкладеного капіталу та
підвищення інвестиційної привабливост і
сільськогосподарських підприємств, як показує
вивчення закордонного досвіду, досягається за
умови впровадження інновацій. Однак сільсько%
господарські організації в більшості своєї не ма%
ють можливості самостійно здійснювати відтво%
рювальні процеси на основі впровадження
новітніх техніки і технологій в сформованих еко%
номічних умовах.
У даний час формується нова парадигма роз%
витку світового господарства на базі використан%
ня інновацій. Інновації стають стратегічним фак%
тором економічного зростання, впливають на
структуру суспільного виробництва, стабілізують
соціальну ситуацію в країнах. Як показує світовий
досвід, сталий довгостроковий розвиток економі%
ки залежить більшою мірою не від ресурсних мож%
ливостей, а від інноваційної активності. Завдяки
інноваціям наука стала безпосередньою проду%
ктивною силою, а нововведення у вигляді немате%
ріальних активів — головним капіталом економі%
чного розвитку.
Аграрний сектор — не тільки найважливіша
частина національної економіки України, але і ос%
нова національної безпеки країни. За оцінками
різних експертів, у даний час інноваційний потен%
ціал аграрного сектору національної економіки
України використовується тільки в межах 4—5%,
хоча в США цей показник перевищує 50% [1, с. 3].
Сучасний стан інноваційної сфери в Україні
свідчить про серйозні проблеми її функціонуван%
ня. Серед них можна назвати відсутність чіткої
державної політики, слабку мотивацію і зацікав%
леність в освоєнні інновацій у товаровиробників
аграрного сектору з причини недостатньої інфор%
мованості про інновації та економічний ефект від
їх впровадження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Інтерес до проблем управління інноваційними
процесами аграрного сектору національної еконо%
міки останнім часом різко зріс, про що свідчить
постійно зростаючий обсяг наукових публікацій.
Серед них можна назвати праці таких фахівців, як:
Я.К. Білоусько, О.Ю. Єрмаков, М.С. Козій, О.В. Ко%
роткова, Л.П. Марчук, Н.М. Сіренко, С.В. Сирце%
ва, О.В. Шебаніна. В той же час, в літературі поня%
тійний апарат інноваційної діяльності розробле%
ний далеко не повністю. Тому вважається за не%
обхідне приділити йому більше уваги.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження управління ін%
новаційними процесами аграрного сектору націо%
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нальної економіки та приведення його у від%
повідність вимогам сучасних умов господарюван%
ня.
РЕЗУЛЬТАТИ
Автор зазначає, що основу подальшого розвит%
ку аграрного сектора економіки в даний час скла%
дають науково%технічний прогрес, застосування
передових технологій у поєднанні з сукупністю
організаційно%економічних заходів. Особливу ак%
туальність має формування нового технологічно%
го укладу, основа якого — інновації, що базують%
ся на використанні електроніки, робототехніки,
обчислювальної техніки, телекомунікацій, генної
інженерії тощо, тому на перше місце виходять пи%
тання поширення інновацій в аграрному секторі.
В основі теорії інноваційного шляху розвитку
економіки лежить поняття "інновація" (нововве%
дення), яке розшифровується як внесення в різно%
манітні види людської діяльності нових елементів
(видів, способів), що підвищують результативність
цієї діяльності [2, с. 73].
Трохи більш розширене визначення дають Б.А.
Райзберг і Л.Ш. Лозовський, визначаючи інновації
як нововведення в галузі техніки, технології,
організації праці та управління, засновані на ви%
користанні досягнень науки і передового досвіду,
а також використання цих нововведень у самих
різних областях і сферах діяльності.
К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю використовують
поняття "інновація" та "нововведення" як синоні%
ми, маючи на увазі під ними запуск у виробництво
нового продукту, впровадження нового виробни%
чого методу або застосування нової форми орган%
ізації бізнесу [3, с. 73].
Деякі економісти використовують поняття
"інновація" для позначення абстрактного нововве%
дення, незалежно від сфери його застосування, що
має певний економічний ефект, однак, на наш по%
гляд, інновація вже містить у собі нововведення і
має на увазі його конкретне впровадження і зас%
тосування. Сама ідея, винахід не є інноваціями до
тих пір, поки вони не знайшли свого споживача.
Ф. Котлер визначає інновацію як ідею, товар
або технологію, запущені в масове виробництво і
представлені на ринку, які споживач сприймає як
абсолютно нові або володіють деякими унікальни%
ми властивостями.
Б. Твисс визначає інновацію як процес, у яко%
му винахід або ідея набуває економічного змісту
[3, с. 74]. Ф. Ніксон вважає, що інновація — це су%
купність технічних, виробничих та комерційних
заходів, що приводять до появи на ринку нових і
поліпшених промислових процесів і обладнання [3,
с. 74].
І. Шумпетер трактує інновацію як нову нау%
ково%організаційну комбінацію виробничих фак%
торів, мотивовану підприємницьким духом [3, с.
74].
Потреби людей в будь%якій сфері діяльності
зростають випереджаючими темпами (порівняно
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з можливостями їх задоволення) з року в рік ра%
зом зі збільшенням чисельності населення. Не%
задоволені потреби народжують конфлікти.
Необхідно знову і знову напружувати інтелект,
щоб винайти нові способи задоволення цих по%
треб. При цьому в силу вступає закон змагання
(конкуренції в ринковій економіці). Той, хто
першим і найбільш вдало здійснив назрілу інно%
вацію, винагороджується надприбутками при
технологічній чи економічній інновації, пол%
ітичним чи соціокультурним успіхом та тощо.
Отже, інновації — це загальноекономічна зако%
номірність, двигун і спонукальний мотив про%
гресу суспільства у всій його багатогранності.
По суті своїй інновація переслідує підвищення
результативності, і головна проблема полягає
не тільки в пошуку нової ідеї, а й у матеріаль%
ному забезпеченні інновації.
У сучасній світовій економічній літературі
"інновація" інтерпретується як трансформація
потенційного науково%технічного ефекту в ре%
альний, що втілюється в нових продуктах і тех%
нологіях, при цьому передбачається забезпе%
чення комерційної ефективності проектів. Про%
блем атика нововведень протягом багатьох
років розроблялася в рамках економічних до%
сліджень ефективност і науково%технічного
прогресу, хоча і поза ринкових підходів [2].
Термін "інновація" став активно використо%
вуватися в перехідній економіці України як са%
мостійно, так і для позначення ряду родинних
понять: "інноваційна діяльність", "інноваційний
процес", "інноваційне рішення" тощо.
Як вже було зазначено, в літературі на%
лічується безліч визначень поняття "інновації".
Наприклад, за ознакою змісту або внутрішньої
структури виділяють інновації технічні, еко%
номічні, організаційні, управлінські та ін. Існує
розподіл і за такими ознаками, як масштаб
інновацій (глобальні і локальні); параметри
життєвого циклу (виділення й аналіз усіх стадій
і під стадій), закономірності процесу впровад%
ження та тощо.
Велика кількість робіт, присвячених іннова%
ціям, не привела до визначення поняття і появі
хоча б кількох яскравих теорій, системно по%
яснюють дане поняття і його роль у розвитку
економіки та суспільства. Більшість авторів
схиляються до більш вузького розуміння інно%
вації, що враховує чисто науково%технічний ас%
пект створення і виробництва нової продукції.
Так, А.Н. Фолом пише: "Інновація — форма
прояву науково%технічного прогресу, результат
творчої інтелектуальної праці людини, пов'яза%
ного з оновленням усіх сфер діяльності люди%
ни" [4, с. 60].
Одна з системних моделей розглядає не%
обхідність здійснення нововведень з погляду
зміни ентропії замкнених систем. Прибуток від
додаткового вкладення певної величини капіта%
лу при незмінних інших умовах господарюван%
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ня буде менше, ніж прибуток від попереднього
вкладення капіталу. Даний закон, званий зако%
ном спадної продуктивності капіталу або тен%
денцією середньої норми прибутку до знижен%
ня, є проявом більш загального закону зростан%
ня ентропії в замкнутій системі. Зміна техно%
логічних укладів і впровадження у виробницт%
во радикально нових технологічних принципів
забезпечує внесення в дану виробничу систему
нової інформації, що перешкоджає наростан%
ню ентропії, приводячи до стрибкоподібного
підвищення норми прибутку капіталів, інвесто%
ваних у використання нових технологій. Потім
цикл повторюється.
Законодавчо закріпленим в Україні слід вва%
жати таке визначення: "інновація (нововведен%
ня) — кінцевий результат інноваційної діяль%
ності, що одержав реалізацію у вигляді нового
або удосконаленого продукту, реалізованого на
ринку, нового або удосконаленого технологіч%
ного процесу, використовуваного в практичній
діяльності". Відмінності в підходах до визначен%
ня поняття "інновації" проявилися і на стадії
розробки "Концепції інноваційної діяльності
України".
Таким чином, існують різні підходи до тлу%
мачення поняття "інновації". Більш того, в нау%
ковій літературі робилися спроби не супереч%
ливого з'єднання перерахованих вище підходів
до визначення поняття "інновація", зокрема в
рамках "симультанного підходу" до визначен%
ня поняття "інновація". Даний підхід не забо%
роняє розглядати і формулювати приватні виз%
начення поняття "інновація", що стосуються
конкретних рівнів взаємодії. Автором пропо%
нується, саме в такому сформулювати поняття
"інновації в аграрному секторі".
Автором зазначається, що найбільш пра%
вильним критерієм класифікації інновацій є їх
поділ за принципом цільової орієнтації, конк%
ретної спрям ованост і інновацій на певний
об'єкт або процес. У будь%якому секторі еко%
номіки об'єктами інновацій виступають елемен%
ти економічних систем, що беруть участь у ви%
робничих процесах. У рамках такого підходу,
інновації в аграрному секторі — це інновації,
що зачіпають безпосередньо (або опосередко%
вано, в рамках технологічного ланцюга) проце%
си, учасниками яких є люди, машини та облад%
нання, а також елементи біосистеми (тварини,
рослини та тощо). Існування яких в природно%
му середовищі (без участі людини) неможливо
або можливо тільки з втратою базових функ%
ціональних характеристик.
У цьому полягає специфіка застосування ос%
новних понять теорії інноваційної економіки до
аграрного сектору національної економіки, яка
обум овлена специфічним и особливост ям и
самої галузі, розбудованої її технологічних
процесів в процеси, що відбуваються в природ%
ному середовищі, участю у виробництві живих
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Інновації, спрямовані на
вдосконалення системи
механізмів, які
використовуються в АПК

Інновації, спрямовані на
вдосконалення об'єкту
«людини»

Інновації, спрямовані на
вдосконалення
середовищної компоненти

Інновації, спрямовані на
вдосконалення взаємодії
людини і середовищного
компонента

Інновації, спрямовані на
вдосконалення взаємодії між
машиною і навколишнім
середовищем

Інновації, спрямовані на вдосконалення
об'єктів, що взаємодіють в процесі
виробництва продукції агропромислового
комплексу

Інновації, спрямовані на
вдосконалення взаємодії між
людиною і довкіллям

Інновації, спрямовані на
вдосконалення взаємодій між
середовищним компонентом і
навколишнім середовищем

Інновації, спрямовані на
вдосконалення взаємодії між
продуктом і навколишнім
середовищем

Інновації, спрямовані на вдосконалення взаємодій із зовнішнім середовищем
функціонування агрорбізнеса

Агровиробнича система
МАШИНИ
ПРОДУКТ

ЛЮДИНА
СЕРЕДОВИЩНИЙ КОМПОНЕНТ
Інновації, спрямовані на вдосконалення взаємодій всередині аграрного
сектору

Інновації, спрямовані на
вдосконалення взаємодії між
людиною і машиною

Інновації, спрямовані на
вдосконалення взаємодії між
механізмами і середовищним
компонентами

Інновації, спрямовані на
вдосконалення взаємодії
людини і продукту

Рис. 1. Класифікація інновацій в агарному секторі економіки за цільовою спрямованістю
Джерело: розроблена автором.

організмів, які можуть також бути об'єктами
інновацій.
Відмінною рисою інновації в АПК є саме
обов'язкова наявність компонента, який, буду%
чи частиною навколишнього середовища, без
участі людини існувати не може. У відповід%
ності з даним визначенням необхідно предста%
вити і класифікацію інновацій в аграрному сек%
торі.
Автором запропонована класифікація інно%
вацій в аграрного сектору національної еконо%
міки грунтується на обліку специфіки внут%
рішніх і зовнішніх взаємодій аграрного секто%
ру і містить такі групи інновацій (рис. 1):
1. Інновації, спрямовані на вдосконалення
об'єкт у "людина", (наприклад, підвищення
рівня знань про сутність процесів і об'єктів (по
генетичному коду тварини)).
2. Інновації, спрямовані на вдосконалення
середовищної компоненти ("живого" об'єкта,
який бере участь у взаємодії), наприклад, ви%
ведення нової породи тварин, або сорти рослин.
3. Інновації, спрямовані на вдосконалення
системи механізмів, які використовуються в
АПК, наприклад, підвищення надійності вузлів
і агрегатів, підвищення економічності і ККД ме%
ханізмів.
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II. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодій всередині агровиробничої системи:
1. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодії людини і середовищного компонента,
наприклад, уніфікація молочної залози корів
методами селекції для забезпечення автомати%
зованого доїння.
2. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодії між людиною і машиною, наприклад,
створення ергономічних і інтуїтивно зрозумі%
лих інтерфейсів.
3. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодії між механізмами і середовищної ком%
понентою, наприклад, розробка тракторів зі
зниженим тиском на грунт, що забезпечує більш
оптимальні аеро%вологісні режими для корене%
вої системи рослин.
4. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодії людини і продукту (так як в кінцево%
му підсумку споживачем всіх продуктів АПК є
людина), наприклад, інновації у сфері спожи%
вання продуктів та ставлення до них.
III. Інновації, спрямовані на вдосконален%
ня взаємодій із зовнішнім середовищем функц%
іонування агробізнесу:
1. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодії між людиною і довкіллям, наприклад,
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прийняття державних програм підтримки бізне%
су, що забезпечують вибір і реалізацію най%
більш екологічних проектів.
2. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодії між машиною і навколишнім середо%
вищем, наприклад, створення машин, що забез%
печують більш повне згоряння палива, тобто та%
ких, відпрацьовані гази яких завдають екології
менший збиток.
3. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодії між середовищної компонентою і на%
вколишнім середовищем, наприклад, запобіган%
ня змиву добрив у водойми та отруєння їх.
4. Інновації, спрямовані на вдосконалення
взаємодії між продуктом і навколишнім сере%
довищем, наприклад, інновації з утилізації від%
ходів після споживання продукту (про харчові
відходи або упаковці в даному випадку йде
мова, не суть важливо).
Необхідно відзначити, що при використанні
зазначеного підходу до класифікації інновацій
в агарному секторі економіки фактично випа%
дає поняття "продуктової інновації", що ви%
дається нам цілком логічним, оскільки зміна
продукту (його поліпшення) є наслідок вдоско%
налення компонент і взаємодій в процесі вироб%
ництва, а "чисті "продуктові інновації (упаков%
ка, реклама, способи просування) ставляться
скоріше вже до сфери торгівлі, а не до галузей
АПК [5, с. 86]. Разом з тим представлена кла%
сифікація інновацій АПК дозволяє системно
обгрунтувати зміст інноваційного розвитку і
функціонування АПК.
ВИСНОВКИ
Таким чином, інновації як економічні кате%
горії можуть мати різні значення в різних кон%
текстах, вибір яких залежить від конкретних
цілей зміни, аналізу системи економічних від%
носин в інноваційній сфері. Енциклопедичне
визначення інновації дозволяє зрозуміти її
сутність лише в порівнянні з поняттям "нова%
ція". Інновація (англ. innovation — нововведен%
ня, новаторство) — це запроваджене (застосо%
ване, використане) нововведення як результат
практичного освоєння нового процесу, продук%
ту або послуги. Новація (лат. novation — зміна,
оновлення) являє собою якесь нововведення,
якого не було раніше: нове явище, відкриття,
винахід, новий метод задоволення суспільних
потреб та тощо.
У зв'язку з цим інновацію слід розуміти як
реалізоване нововведення; незалежно від сфе%
ри застосування, це реалізована новація. Інно%
вація — це успішне застосування (впроваджен%
ня) передового досвіду. Автором запропонова%
но авторське визначення інноваційного розвит%
ку аграрного сектору національної економіки
— це успішний розвиток соціальної, економіч%
ної, освітньої, управлінської та інших сфер на
базі різноманітних нововведень, це ланцюг по%
Передплатний індекс 21847

стійно реалізовуються нововведень в аграрно%
му секторі національної економіки.
Специфіка інновацій в агарному секторі
економіки полягає в наявності окремої групи
нововведень, пов'язаних з присутністю в агро%
виробничої системі біологічних елементів, до
яких слід, на нашу думку, відносити не тільки
сільськогосподарські культури і тварин, а й
сільськогосподарські угіддя. Земля — найго%
ловніший засіб сільськогосподарського вироб%
ництва — є специфічним об'єктом інновацій.
Інновації відіграють ключову роль у розвит%
ку людського суспільства та економіки. Еволю%
ція теорії інновацій тісно пов'язана з еволюцією
економічних систем.
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МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ:
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DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE: STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

У статті досліджено стан і проблеми розвитку молочної промисловості України: ситуацію в молочному ско0
тарстві, виробництво молока, експортний потенціал та основні експортні ринки української молочної продукції,
зазначено переваги розвитку молочної галузі для всієї харчової промисловості України. Розглянуто створення в мо0
лочній промисловості вертикально0інтегрованих структур як перспективного напряму розвитку підприємств галузі
та наведено пропозиції щодо збільшення обсягів виробництва молока.
The article describes the condition and problems of development of Ukrainian milk industry: the situation in cattle
breeding, milk production, export potential and basic export markets of the Ukrainian milk products, advantages of
milk industry development for the whole food industry of Ukraine are marked. The creation of vertically0integrated
structures in milk industry as perspective direction of development of the enterprises of branch and suggestions concerning
increase the milk production are considered.

Ключові слова: виробництво молока, експорт молочної продукції, молокопереробні підприє=
мства, молочна промисловість, поголів'я корів.
Key words: milk production, export of dairy production, dairy enterprises, dairy industry, cattle
stock.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Забезпечення населення України високо%
якісними продуктами харчування, розширення їх
асортименту та зниження продовольчої залеж%
ності від імпорту — проблема, яка в останні роки
набуває все більшої актуальності. Тому забезпе%
чення зростання обсягів виробництва молока й мо%
локопродуктів як однієї із цінних та корисних груп
продуктів харчування, покращення їх якості, та
зниження собівартості їх виготовлення є важли%
вими завданнями.

одним із найважливіших є ринок молока та молоч%
ної продукції. Внаслідок впливу загальноеконом%
ічних та внутрішньогалузевих чинників протягом
останніх двадцяти років у молочній галузі спосте%
рігаються негативні процеси: зменшення обсягів
виробництва молочної продукції, зростання
різниці між закупівельними та роздрібними ціна%
ми на неї, нерозвиненість ринкової інфраструкту%
ри і відносин між виробниками та переробниками
молока, зниження рівня споживання молока і мо%
лочних продуктів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі соціально%економічного
розвитку України важливим питанням є пошук
напрямів ефективного функціонування продо%
вольчого ринку, оскільки його стан визначає рівень
забезпеченості населення продуктами харчування.
Серед основної сукупності продовольчих ринків

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку молочної промисловості
висвітлені у працях відомих вчених та фахівців,
зокрема С.В. Васильчак, М.М. Ільчука, С.І. Канце%
вич, М.Г. Павличенко, П.Т. Саблука, О.В. Шуб%
равської та інших дослідників [1; 2; 5; 6].
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Таблиця 1. Динаміка поголів'я корів за категоріями господарств у 1991—2013 рр.
(на кінець року; тис. голів)
Категорії господарств
Господарства усіх категорій

1991

1995

2000

2005

Роки
2009

2010

2011

2012

2013

8263

7531

4958

3635

2737

2631

2582

2554

2509

5988

4595

1851

866

605

589

584

575

565

0

16

36

38

37

37

40

41

45

2275

2936

3107

2769

2132

2042

1999

1979

1943

27,5

39,0

62,7

76,2

77,9

77,6

77,4

77,5

77,5

У тому числі:
- сільськогосподарські
підприємства
у тому числі фермерські
господарства
- господарства населення
Питома вага господарств
населення, %

Джерело: [1; 4].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Більш поглибленого дослідження потребує
питання своєчасності отримання та достовірності
інформації про результати діяльності молочної
промисловості та її вплив на економічний розви%
ток вітчизняної економіки. Останні події на світо%
вому продовольчому ринку та викликані ними дис%
пропорції у вітчизняній економіці зумовлюють не%
обхідність та високу соціально%економічну зна%
чимість цього напряму досліджень для національ%
ної економіки України.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження визначальних тен%
денцій розвитку молочної промисловості України
та обгрунтування підвищення ефективності її фун%
кціонування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток молочної промисловості суттєво за%
гальмувався з набуттям Україною незалежності в
1991 році. Тривала кризова ситуація, яка набула
глибокого руйнівного характеру у матеріально%ре%
сурсній базі молочної галузі призвела до збитко%
вого виробництва молока, як й інших видів тварин%
ницької продукції. До основних причин занепаду
слід віднести: скорочення поголів'я великої рога%
тої худоби, у тому числі корів, внаслідок значного
подорожчання кормів та паливно%мастильних ма%
теріалів, незбалансованість кормових раціонів за
корисними речовинами, різке погіршення селекц%
ійно%племінної роботи, зниження купівельної
спроможності населення та відсутність впливу
цінових диспропорцій, штучно створених за ко%
мандно%адміністративної системи. Як наслідок,
спад у виробництві молока був затяжним та гли%
боким, а економічне відновлення галузі почалося
значно пізніше, ніж у більшості інших підгалузей
харчової промисловості.
Розвиток молочної промисловості тісно пов'я%
заний із ситуацією в молочному скотарстві. Про%
тягом 1991—2013 років відбулося різке скорочен%
ня поголів'я корів та обсягів виробництва сирого
молока. За даними Державної служби статистики
України на кінець 2013 року загальне поголів'я ве%
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ликої рогатої худоби в усіх категоріях господарств
зменшилося в 5 раз порівняно з 1991 роком, у тому
числі у сільськогосподарських підприємствах — у
14 разів. У 2013 році порівняно з 1991 роком пого%
лів'я корів в усіх категоріях господарств зменши%
лося в 3,3 рази, у тому числі в сільськогосподарсь%
ких підприємствах всіх форм власності майже у 11
раз. У господарствах населення після зростання
до максимального значення у 2002 році (3314 тис.
голів) теж проявляється постійна тенденція до ско%
рочення поголів'я корів (табл. 1).
Отже, скорочення чисельності поголів'я спос%
терігається як у господарствах населення, так і в
сільськогосподарських підприємствах, де на цей
час зосереджено менше чверті наявних корів. Єди%
ним позитивним наслідком цього процесу стало
певне поліпшення якісного складу молочного ста%
да за рахунок зниження кількості найменш про%
дуктивних тварин. Щодо концентрації корів у ви%
робників молока, то нині в Україні лише близько
9% сільськогосподарських підприємств мають по%
голів'я чисельністю понад 500 тварин, яке відпові%
дає приблизно третій частині загального поголі%
в'я.
Головним завданням розвитку тваринництва є
зупинення скорочення поголів'я в усіх категоріях
господарств та інтенсифікація розвитку тварин%
ницьких галузей для підвищення ефективності ви%
робництва м'яса, молока та інших видів продукції.
Господарства населення залишаються основними
товаровиробниками молока, що пов'язано з рин%
ковими перетвореннями у аграрному секторі Ук%
раїни. Питома вага господарств населення в 2013
році становила 77,5% від загального обсягу моло%
ка, виробленого усіма категоріями господарств,
що на 51,2 п.п. вище, ніж за 1991 рік (табл. 2).
В усіх категоріях господарств за двадцять три
роки незалежності України відбулося дворазове
зменшення обсягів виробництва молока, а у
сільськогосподарських підприємствах обсяги ви%
робництва молока зменшилися більше ніж у шість
разів з 16,5 млн тонн у 1991 р. до 2,6 млн тонн у
2013 р.
Ринок молока і молочних продуктів характе%
ризується значною питомою вагою виробництва
молока у приватному секторі (у 2000—2013 рр. —
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Таблиця 2. Виробництво молока в Україні в 1991—2013 рр.
(млн тонн)
Категорії господарств
Господарства усіх категорій
У тому числі:
- сільськогосподарські
підприємства
у тому числі фермерські
господарства
- господарства населення
Питома вага господарств
населення, %

1991
22,4

1995
17,3

2000
12,7

2005
13,7

Роки
2009
11,6

2010
11,2

2011
11,1

2012
11,4

2013
11,5

16,5

9,5

3,7

2,6

2,2

2,2

2,3

2,5

2,6

0

0,04

0,07

0,1

0,1

0,11

0,12

0,14

0,16

5,9

7,8

9,0

11,1

9,4

9,0

8,8

8,8

8,9

26,3

45,1

70,9

81,2

81,0

80,3

79,7

77,7

77,5

Джерело: [1; 4].

70—80%) та його заготівлі зосереджені в особис%
тих господарствах населення, майже 90% яких ут%
римують по 1—2 корови, що перешкоджає впро%
вадженню новітніх технологій утримання та
годівлі тварин, а також їх належному ветеринар%
ному обслуговуванню, а отже технологічно не
дозволяє забезпечити отримання високоякісної
молочної продукції. Низька якість сирого молока
створює серйозні труднощі для переробних
підприємств, які повинні гарантувати безпечність
своєї кінцевої продукції для здоров'я споживача.
Так, молоко, вироблене у господарствах населен%
ня, відповідає вимогам лише другого гатунку, тоді
як вироблене у великих сільськогосподарських
підприємствах — у переважній більшості відпові%
дає вищому та першому гатунку. Проблему по%
гіршує й низька продуктивність наявних в Україні
молочних корів, яка майже вдвічі нижча за рівень,
досягнутий в економічно розвинених країнах
світу.
На фоні зазначених проблем виробництва мо%
лока в українському аграрному секторі виразно
окреслюється тенденція поступового посилення
процесу вертикальної інтеграції в молочній га%
лузі. Адже великі молокопереробні підприємства,
особливо з іноземним капіталом, вкладають інве%
стиції у розвиток молочного скотарства та удос%
коналення технологій вирощування молочних
корів, створення молочних кооперативів забезпе%
чивши їх необхідною технікою, у тому числі ве%
ликогабаритними ваннами%охолоджувачами для
молока, аналізаторами якості, молочними танке%
рами з метою скорочення дефіциту молочної си%
ровини, підвищення її якості та забезпечення ви%
сокого рівня завантаження наявних виробничих
потужностей. Зокрема такий підхід уже викори%
стовують "Галактон", "Західна молочна група",
"Danone" та "Milkilend". Прості розрахунки
свідчать, що фізіологічно обгрунтовані потреби
внутрішнього молочного ринку можна задоволь%
нити за наявності близько 2,5 млн корів, але за
умови їх продуктивності на рівні західних стан%
дартів [6].
Молочна промисловість стратегічно важлива
для всієї харчової промисловості України з огля%
ду на те, що:

32

— країна має сприятливі природні та кліма%
тичні умови для вирощування худоби молочних
порід;
— у перспективі передбачається зростання
обсягів споживання молочних продуктів в Україні
та за кордоном;
— цей сектор є дуже привабливим для інвес%
торів (реалізуються проекти будівництва нових та
реконструкції наявних потужностей, хоча темпи
інвестування знизилися внаслідок нестійкості інве%
стиційного клімату, політичної ситуації та регу%
ляторного середовища);
— Україна є провідним експортером згущено%
го молока, твердого сиру та масла.
Молочна галузь є однією з провідних у
структурі харчової промисловості України. До
її складу входять підприємства з виробництва
тваринного масла, суцільномолочної продукції,
молочних консервів, сухого молока, сиру, брин%
зи, морозива, казеїну та іншої молочної про%
дукції. Кількість молокопереробних підпри%
ємств перевищує 300, проте рівень використан%
ня їх виробничих потужностей є незначним і
коливається від 25 до 35% залежно від виду про%
дукції.
Виробництво молочної продукції молокопере%
робними підприємствами за 2004—2013 роки
відображено у таблиці 3. У структурі випуску пе%
реважають сири всіх видів, цільномолочна продук%
ція, масло та сухе молоко.
У свою чергу, найпопулярнішими молочними
продуктами, що експортуються, є твердий сир,
сухе і згущене молоко, масло та казеїн. Основ%
ними імпортерами молочної продукції з України
є Росія, Казахстан, Молдова, Туркменістан та
інші країни СНД. При цьому, якщо експорт су%
хого молока є достатньою мірою диверсифікова%
ним, то поставки сиру й масла до 2006 р. на 90%
здійснювалися за єдиним напрямом — до Російсь%
кої Федерації, що, зрештою, й призвело до різко%
го скорочення масштабів українського експорту
внаслідок введення Росією односторонніх обме%
жень на постачання даних видів продукції. В ре%
зультаті збитки лише молочної галузі України за
оцінками Української аграрної конфедерації ста%
новили 300—360 млн дол. США, на внутрішньо%
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Таблиця 3. Виробництво молочної продукції за видами в 2004—2013 рр.
(тис. тонн)
Вид молочної продукції
Молоко і вершки сухі.
Масло вершкове.
Сир свіжий неферментований,
уключаючи сир сироваточний
та кисломолочний сир.
Сири жирні
у тому числі:
сичужний
з нього:
- твердий;
- м’який;
- розсільний;
плавлений не тертий і не в
порошку.
Молоко і вершки, згущені з
додаванням цукру або без
додавання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин.
Морозиво і харчовий лід

Роки
2004
106
116

2005
113
120

2006
106
104

2007
125
100

2008
94,8
84,8

2009
66,7
74,7

2010
68,8
79,5

2011
53,6
76,7

2012
63,1
88,6

2013
53,8
94,3

71,3
224

83,5
274

93,2
217

92,6
246

91,9
236

84,8
224

78,5
207

76,5
178

79,0
168

83,7
165

181

224

167

197

197

200

186

161

147

141

174
1,8
3,4

216
1,8
4,0

161
1,8
3,4

191
2,0
2,9

191
1,8
3,5

194
1,5
3,3

179
2,0
3,2

154
2,5
3,0

139
2,9
3,6

134
3,1
4,1

42,7

50,2

50,1

48,7

38,8

28,0

21,2

17,1

21,5

23,6

104

107

97,8

106

99,3

81,9

72,7

62,7

66,1

58,5

117

125

121

131

125

108

115

102

109

103

Джерело: [4].

му ринку утворився надлишок молочної сирови%
ни у розмірі 1,5—2,5 млн т, що спричинило зни%
ження закупівельних цін на молоко і, в кінцево%
му підсумку, призвело до скорочення молочного
поголів'я [3].
Подібна експортна монозалежність є особли%
во небезпечною у зв'язку з далеко не завжди об%
'єктивним, з економічної точки зору, характером
запроваджуваних імпортних обмежень. Наприк%
лад, російські заборони на ввезення української
молочної продукції торкнулися навіть тих вітчиз%
няних підприємств, продукція яких пройшла сер%
тифікацію за російськими стандартами. До того
ж, опитування російських виробників сирів, про%
ведені спеціалістами Інституту кон'юнктури аг%
рарного ринку, показали, що більшість з них не
відчули поліпшення ситуації на національному
ринку від обмеження ввезення молочної про%
дукції з України [6]. Практично жоден з опита%
них не відзначив нарощування виробництва у
зв'язку з пожвавленням попиту, оскільки через
впровадження ембарго українська продукція
просто була заміщена білоруською, а також зра%
зу ж посилилася залежність російського ринку
від литовських та польських поставок. На цій
підставі російськими аналітиками був зроблений
висновок про те, що від заборони експорту ук%
раїнських сирів, сухого молока і масла виграла
білоруська молочна промисловість, натомість
споживання сирів населенням Російської Феде%
рації скоротилося, особливо у регіонах з дохо%
дами населення нижче середнього рівня по країні,
які орієнтувалися на відносно дешеві тверді ук%
раїнські сири.
У 2013 році у порівнянні з аналогічним пе%
ріодом попереднього року, експорт молочної про%
дукції зріс на 4% і становив 515 млн дол. США, що
насамперед пов'язано із зростанням світових цін
на таку продукцію через природні катаклізми та
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погодні аномалії, які впливають на обсяги вироб%
ництва, а також в результаті значного збільшення
попиту на молочні продукти в країнах, що розви%
ваються. В зазначений період молоко та вершки не
згущені експортувалися переважно до Казахста%
ну (68 %), Молдови (15 %) та Азербайджану (12 %)
[3].
Сухі молочні продукти та згущене молоко ек%
спортувалися в більш ніж 69 країн. Основними
імпортерами у 2013 році були Російська Федера%
ція (14 %), Бангладеш (12 %), Туркменістан (10 %),
Казахстан (9 %) та Азербайджан (9 %). Експорт
сирів всіх видів є однією з основних складових ук%
раїнського експорту (близько 70 % його вартісної
структури). Сири експортуються до 38 країн, се%
ред яких найбільше імпортують Російська Феде%
рація, Казахстан, Молдова, Азербайджан, США,
Туркменістан, Грузія та Вірменія. До Європейсь%
кого Союзу український сир експортується лише
як сировина для плавленого сиру. Обсяги експор%
ту казеїну в 2013 р. у порівнянні з 2010 р. скороти%
лися на 69 % у вартісних показниках, тоді як у гро%
шовому вимірі вони скоротилися на 37 %. Казеїн
експортується переважно до країн ЄС: Польщі (57
%), Німеччини (30 %) та Нідерландів (4 %), а та%
кож до США (4 %) та Китаю (2%). Найбільш цінни%
ми у структурі експорту молочних продуктів у 2013
р. залишалися молоко та вершки, згущені (20,6 %
за вартістю та 13,2 % у грошовому вимірі), а також
сири всіх видів (49,3 % за вартістю та 73,4 % у гро%
шовому вимірі) [4].
Крім того, асортимент продукції, що експор%
тується до ЄС та інших розвинутих країн, досі об%
межується казеїном, сухим молоком та іншими
інгредієнтами для виробництва промислової про%
дукції з невеликою доданою вартістю.
Можливості експорту готової продукції з ви%
сокою доданою вартістю такою як молоко, верш%
ки, твердий та м'який сири залишаються загалом
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невикористаними через недотримання європейсь%
ких та світових стандартів безпечності харчових
продуктів.
У подальшому у вітчизняній молокопере%
робній сфері прогнозуються перетворення, в
цілому аналогічні світовим тенденціям розвитку
галузі: зміни у структурі виробництва продукції
(зокрема, збільшення частки продукції з високою
доданою вартістю, насамперед, морозива, сирів,
йогуртів); уповільнення темпів зростання вироб%
ництва більшості видів молочної продукції, крім
морозива; продовження концентрації ринку че%
рез поглинання дрібних виробництв великими
компаніями, очікувана кількість яких на ринку
близько 10; прискорення процесів створення вер%
тикально інтегрованих структур потужними грав%
цями ринку і суттєве зниження внаслідок цього
питомої ваги сировини в собівартості готової
продукції. Хоча обсяги споживання молока на
душу населення в Україні дещо відстають від
фізіологічно обгрунтованих нормативів, і тим
більше, від рівня розвинених країн, національні
особливості харчування дозволяють спеціалістам
дійти висновку, що вітчизняний ринок молока і
молочної продукції є досить насиченим. Це дає
підстави прогнозувати повільне зростання попи%
ту в майбутньому у більшості сегментів ринку
переважно під впливом розширення асортимен%
ту продукції та подальшого розвитку кондитерсь%
кої промисловості.
Перспективи розвитку вітчизняного молочно%
го ринку необхідно також узгоджувати з наслідка%
ми членства України у СОТ, асоціацією з ЄС, зок%
рема, зі зростанням відкритості української еко%
номіки.
Безсумнівним є те, що конкурентні позиції
вітчизняної молочної продукції на внутрішньому
та зовнішньому ринках усе більшою мірою визна%
чатимуться її якістю.
У молочній галузі України вкрай необхідно
запровадити кращу міжнародну практику у сфері
безпечності продуктів харчування, а зволікання з
реформуванням системи обмежує можливості
розвитку галузі та знижує її експортний потенці%
ал.
ВИСНОВКИ
Таким чином, потенціал галузі залишається
невикористаним. У першу чергу, це пов'язано з
низькою якістю та обмеженими поставками сиро%
го молока, а також із неспроможністю дотриму%
ватися міжнародних стандартів безпечності хар%
чових продуктів. Потужність понад 300 працюю%
чих заводів із переробки молока набагато більша
за спроможність невеликих ферм та домогоспо%
дарств постачати сировину. Частка таких госпо%
дарств у поставках сирого молока складає 80 %.
Крім того, викликає сумнів якість та безпечність
цього молока. Україна може відновити виробничі
позиції на ринку молока однак лише у довгостро%
ковій перспективі і за умови кооперації виробників
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молока та переробних підприємств де фінансуван%
ня витрат на себе візьмуть саме переробники. Це
надасть галузі можливість швидше відновити ви%
робничий потенціал, що знизився внаслідок
нинішніх економічних негараздів.
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MODELLING OF A FLOUR MILLING ENTERPRISE ON THE BASIS OF QUEUING SYSTEMS

У статті запропоновано модель управління борошномельним підприємством з використанням апарату систем
масового обслуговування. На основі математичної моделі роботи борошномельного підприємства в динаміці отри0
мано прогноз функціонування підприємства на фазі прийому зернових культур та його основні операційні характе0
ристики. Показано, що отримання імовірнісного прогнозу діяльності борошномельного підприємства в стаціонар0
ному режимі не залежить від його початкового стану.
The article proposes a management model оf functioning a flour mill enterprise as a queuing system. Based on the
mathematical model of queuing systems theory, main operating estimates оf functioning a flour mill enterprise are
received. It is shown that obtaining of the probability prognosis of a flour mill enterprise in the steady regime is
independent of its initial state.

Ключові слова: борошномельне підприємство, системи масового обслуговування, вхідний
потік вимог, розв'язки в динаміці, стаціонарний режим.
Key words: flour milling enterprise, queuing systems, the input flow requirements, dynamic
solutions, steady state.

ВСТУП
Важливе місце у складі агропромислового ком%
плексу України займає зернопромисловий підком%
плекс, до якого належать галузі, що займаються
переробкою зернових культур: борошномельно%
круп'яна та комбікормова.
Передплатний індекс 21847

Борошномельно%круп'яна галузь грає про%
відну роль у забезпеченні населення, а також
інших галузей харчової промисловості такими
соціально%значущими продуктами, як борошно
і крупи. Найважливішими чинниками, які впли%
вають на територіальне розміщення підприємств
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Рис. 1. Структура виробництва борошна в Україні, %

з виробництва даної продукції, є споживачі та
сировинні ресурси.
Україна має достатні можливості щодо за%
готівлі продовольчого зерна для виробництва
борошна та круп. Щорічна потреба країни в про%
довольчому зерні, зокрема для виробництва
хліба та хлібобулочних виробів, оцінюється від
5,7 до 7 млн т. Традиційно використовується
широкий спектр зернових культур. Головна роль
у продовольчому споживанні, звичайно, нале%
жить пшениці — 80%. На частку жита і гречки
припадає по 7% і 5% відповідно. Використання
рису і кукурудзи в середньому складає приблиз%
но 3%. Споживання інших зернових і зернобо%
бових культур на виробництво борошна та круп
традиційно незначне і разом складає близько 4%.
В Україні борошно є сировиною для найбільш
важливих продуктів харчування, тому виробниц%
тво цього товару в країні вважається стратегічним.
Офіційно зареєстровані статистикою обсяги ви%
робництва борошна в Україні за останніх 5 років
коливалися в межах 3 млн т. Відповідно до діючих
стандартів, вітчизняні борошномельні підприєм%
ства виробляють борошно наступних видів:
— пшеничне борошно чотирьох сортів (круп%
чатка, вищий, перший, другий, обойне);
— житнє борошно трьох сортів (сіяне, обдир%
не, обойне);
— жит ньо%пшеничне і пшенично%житнє
обойне борошно.

Також в Україні виробляється борошно дру%
гого сорту з твердої пшениці, кукурудзяне,
вівсяне, в незначних обсягах — рисове, ячмінне,
гречане, соєве. Причому, найбільшу частку в
структурі випуску борошна займає пшеничне бо%
рошно — близько 90% [1].
На сьогодні в Україні налічується близько
600 борошномельних підприємств, з них 200 —
комбінати хлібопродуктів. Потужності з вироб%
ництва борошна знаходяться на рівні понад 11
млн т. За офіційними даними, великі борошно%
мельні підприємства виробляють близько 70%
борошна від загального виробництва. У країні
також активно працює величезна кількість при%
ватних міні%млинів, сукупна потужність яких,
на думку незалежних експертів, дозволяє по%
крити потреби вітчизняного ринку борошна на
30%.
Виходячи з вищенаведених даних, Україна
має значний експортний потенціал у виробництві
борошна і здатна зайняти чільне місце серед
лідерів. А отже, актуальним є завдання удоско%
налення управління виробництвом борошно%
мельного підприємства.
У сільському господарстві робота борошно%
мельного підприємства може бути класифікова%
на як багатоканальна система масового обслу%
говування (СМО) з очікуванням (чергою). Тоб%
то партія зерна, що надійшла в момент, коли всі
канали обслуговування зайняті, стає в чергу і

Рис. 2. Схема роботи борошномельного підприємства
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чекає, поки не звільниться один з каналів. Бо%
рошномельне підприємство є системою з обме%
женим очікуванням, при цьому черга може об%
межуватися як довжиною, так і часом очікуван%
ня.
У процесі моделювання роботи борошно%
мельного підприємства, для розрахунку опера%
ційних показників його роботи згідно з [2] ви%
користовуються наступні характеристики СМО:
— інтенсивність надходження партій зерно%
вих в систему;
— інтенсивність обслуговування партій зер%
нових системою.
Наведемо деякі приклади операційних по%
казників роботи борошномельного підприєм%
ства:
— ймовірність відмови в обслуговуванні;
— відносна пропускна здатність системи;
— абсолютна пропускна здатність системи;
— середня кількість партій зернових у сис%
темі;
— середній час перебування партії зернових
у системі;
— середня тривалість перебування партії
зернових у черзі;
— середня кількість партій зернових у черзі
(довжина черги).
Розгляд борошномельного підприємства в
якості СМО на сьогоднішній день є досить по%
пулярним і широко використовується в роботах
[3], [4], [5], [6]. Цей підхід дозволяє використо%
вувати операційні показники роботи борошно%
мельного підприємства в якості критеріїв, які до%
помагають аналізувати наслідки зміни стратегії
роботи, наприклад при зміні стратегії "мінімаль%
ний середній час обслуговування" на стратегію
"мінімальна середня кількість партій зернових у
черзі". Отримані показники (як результат моде%
лювання) дозволяють більш точно складати про%
гнози і плани на м айбутні періоди роботи
підприємства.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Отже, представимо борошномельне підприєм%
ство як систему масового обслуговування, до якої
на обслуговування надходить потік партій зерно%
вих, розподілений за законом Пуассона з парамет%
ром λ . При цьому інтенсивність обслуговування
кожної партії зернових є випадковою величиною,
яка має експоненціальний закон розподілу із па%
раметром μ . Схему роботи такої СМО з k обслу%
говуючими терміналами представлено на рисунку
2.
Поставимо завдання побудувати модель фун%
кціонування борошномельного підприємства в ста%
ціонарному та динамічну режимах роботи. Для
цього використаємо апарат СМО.
Розв'язання задачі.
Стохастична модель роботи борошномельного
підприємства в динамці представлена системою
лінійних однорідних диференційних рівнянь [2—6]:
Передплатний індекс 21847

P0/(0 ) (t ) = −λP0 (0 ) (t ) + μP0 (1) (t ) ,

P0/(1) (t ) = −(λ + μ )P0 (1) (t ) + λP0 (0 ) (t ) + 2 μP0 ( 2 ) (t ) ,

P0/(2 ) (t ) = −(λ + 2 μ )P0 (2 ) (t ) + λ P0 (1) (t ) + 3μP0 (3 ) (t ) ,

M
P0/(k ) (t ) = −(λ + kμ )P0 ( k ) (t ) + λP0 (k −1) (t ) + kμP1( k ) (t ) ,
P1(/ k ) (t ) = −(λ + kμ )P1(k ) (t ) + λP0 (k ) (t ) + kμP2 (k ) (t ) ,

(1),

P2/( k ) (t ) = −(λ + kμ )P2 ( k ) (t ) + λ P1(k ) (t ) + kμP3(k ) (t ) ,

P3/(k ) (t ) = −(λ + kμ )P3(k ) (t ) + λP2 (k ) (t ) + kμP4 (k ) (t ) ,

M
Pm/ −1(k ) (t ) = −(λ + kμ )Pm−1(k ) (t ) + λPm −2 (k ) (t ) + kμPm (k ) (t ) ,
Pm/ ( k ) (t ) = −(λ + kμ )Pm ( k ) (t ) + λ Pm −1(k ) (t ) + kμPm +1(k ) (t ) ,

M

де Pm(k ) — ймовірність того, що в момент часу t
підприємство обслуговує k партій зерна, а m
партій очікують на обслуговування, тобто перебу%
вають у черзі.
Розглянемо модель (1) в стаціонарному ре%
жимі. Вона матиме вигляд:
λP0 (0 ) = μP0 (1) ,

(λ + μ )P0(1) = λP0(0 ) + 2μP0(2 ) ,
(λ + 2μ )P0(2 ) = λP0(1) + 3μP0(3) ,
M

(λ + kμ )P0(k ) = λP0(k −1) + kμP1(k ) ,
(λ + kμ )P1(k ) = λP0(k ) + kμP2(k ) ,
(λ + kμ )P2(k ) = λP1(k ) + kμP3(k ) ,
(λ + kμ )P3(k ) = λP2(k ) + kμP4(k ) ,

(2).

M

(λ + kμ )Pm −1(k ) = λPm − 2(k ) + kμPm(k ) ,
(λ + kμ )Pm(k ) = λPm −1(k ) + kμPm +1(k ) ,

M

Визначимо ймовірності P0(k ) ( k > 0 ) із системи (2),
тобто ймовірності станів системи за відсутності
λ

черги. Поклавши ρ = μ отримаємо:
ρ2

P0 (1) = ρP0(0 ), P0(2 ) =

P0(5 ) =

2

ρ5
2⋅3⋅ 4⋅5

P0(0 ), P0(3 ) =

ρ3
2⋅3

P0(0 ) , P0(4 ) =

P0(0 ), …, P0(k ) =

ρ4
2⋅3⋅ 4

ρk
1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅K⋅ k

P0(0 ) ,

P0(0 );

або
P0 (1) = ρP0 (0 ), P0(2 ) =

P0(5 ) =

ρ

5

5!

ρ2

P0(0 ) , P0(3) =

2!

P0(0 ), …, P0(k ) =

ρ

ρ3
3!

P0(0 ) , P0(4 ) =

ρ4
4!

P0(0 ) ,

k

k!

P0(0 ) .

Отже, ймовірність обслуговування партій зер%
нових за відсутності черги та за умови стаціонар%
ності процесу визначається формулою:
P0(k ) =

ρk
k!

(3).

P0(0 )

За наявності черги ймовірності станів Pm (k ) бу%
дуть мати такий вигляд:
P1(k ) =

ρ k +1
k ⋅ k!

P0(0 ), P2(k ) =

ρ k +2
k ⋅ k!
2

P0(0,P3(k ) =

ρ k +3
k ⋅ k!
3

P0(0 ), P4(k ) =

ρ k +4
k 4 ⋅ k!

P0(0 ),
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ρ k +5

P5( k ) =

ρ k +m

P0(0 ) , …, Pm (k ) =

k ⋅ k!
5

k ⋅ k!
m

P0(0 ) .

Тобто ймовірність обслуговування k партій зер%
нових, за наявності черги довжиною m та за умови
стаціонарності процесу, визначається формулою:
ρ

Pm (k ) =

k +m

(4).

P0(0 )

k m ⋅ k!

Для визначення P0(0 ) використаємо той факт, що
сума ймовірностей повної групи несумісних подій
рівна 1, тобто

∑ P ( ) + ∑ P ( ) = 1.
0 n

n =0

m k

m =1

k

∞

n =0

m =1

M = ∑ nP0(n ) + ∑ mPm(k ) =

ρ2

+

ρ

k +2

k 2 ⋅ k!

2!

ρ

P0 (0 ) +

ρ3

P0 (0 ) +
k +3

3!

P0(0 ) +

P0 (0 ) +

k 3 ⋅ k!

ρ

ρ4
4!

k +4

P0 (0 ) + L +

k 4 ⋅ k!

ρk

P0(0 ) + L +

ρ

k!

P0(0 ) +

k +m

k m ⋅ k!

ρ k +1

+

ρk ρ
(

k! k

ρ2

+

k

2

3

ρ3

+

k

3

+

k ⋅ k!

ρ
k

+

ρ2
k

2

ρ2

+

2!
+

ρ3
k

3

ρ3

+

3!

ρ4

+

k
ρ

4

Тоді P0(0 ) ⋅ (e +

4!

4

ρ4
k

4

ρm
k

m

ρk
k!

ρ m−1
k m1

M

⎞

.

⎠

≈ eρ ,

Тоді помноживши рівності системи (7) на x 0 , x1 , x 2 , ...
відповідно, а потім додавши їх, отримаємо [4]:
∞

(λ + kμ )P0(k ) + (λ + kμ )∑ x i ⋅ Pi (k ) = λP0(k −1) + λ
i =1

kμ
+ λx ∑ x ⋅ Pi (k ) +
x
i =1
∞

∞

∑x

i

ρ
k
1−

(7).

(λ + kμ )Pm −1(k ) = λPm − 2(k ) + kμPm (k ) ,
(λ + kμ )Pm (k ) = λPm −1(k ) + kμPm +1(k ) ,

+ L)

+L =

(λ + kμ )P0(k ) = λP0(k −1) + kμP1(k ) ,
(λ + kμ )P1(k ) = λP0(k ) + kμP2(k ) ,
(λ + kμ )P2(k ) = λP1(k ) + kμP3(k ) ,
(λ + kμ )P3(k ) = λP2(k ) + kμP4(k ) ,
M

k

+L+

+L+

+L+

ρk

ρ

=

i =1

i

⋅ Pi (k ) + λxP0 (k ) ;

(λ + kμ )P0(k ) + (λ + kμ )A(x ) = λP0(k −1) + λxA(x ) + kμ A(x ) + λxP0(k ) ;

ρ
k−ρ.

x

⎛
⎛ 1 ⎞⎞
⎜⎜ λ (1 − x ) + kμ ⎜1 − ⎟ ⎟⎟ A(x ) = λ ( x − 1)P0(k ) + λP0(k −1) − kμP0(k ) .
⎝ x ⎠⎠
⎝

k

ρ

⋅
) = 1 , а звідси:
k! k − ρ

ρk

Оскільки P0(k ) =
λP0(k −1) − kμP0(k ) = λ

k !( k − ρ )
,
k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1
k! ( k − ρ )
,
=ρ⋅
k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1

k!

ρ k −1
(k − 1)!

P0(0 ), P0(k −1) =

P0 (0 ) − kμ

ρ k −1
(k − 1)!

⎛ ρ k −1
ρk ⎞
⎟=0
P0(0 ) = P0 (0 ) ⎜⎜ λ
− kμ
k!
k! ⎟⎠ .
⎝ (k − 1)!

P0(1)

⎛
⎛ 1 ⎞⎞
⎜⎜ λ (1 − x ) + kμ ⎜1 − ⎟ ⎟⎟ A(x ) = λ ( x − 1)P0(k ) .
⎝ x ⎠⎠
⎝

M
P0(k )
P1(k )
P2(k )

k!(k − ρ )
,
⋅
2! k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1

A( x ) =

ρ3

k! ( k − ρ )
,
=
⋅
3! k!( k − ρ )e ρ + ρ k +1

ρ k +1

k! ( k − ρ )
,
=
⋅
k ⋅ k! k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1
k !( k − ρ )
,
= 2
⋅
k ⋅ k! k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1

M
Pm (k ) =

ρ k +2

ρ k +3

k! ( k − ρ )
,
⋅
k 3 ⋅ k! k!( k − ρ )e ρ + ρ k +1

ρ k +m
k !( k − ρ )
.
⋅
k m ⋅ k! k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1

λ (x − 1)P0(k )
⎛
⎝

1⎞
x⎠

λ (1 − x ) + kμ ⎜1 − ⎟ .

Виконавши нескладні арифметичні дії та вра%
ховуючи, що λ = ρμ , отримаємо:

ρk

P3(k ) =

M

Звідси, маємо:

ρ2

k !( k − ρ )
,
=
⋅
k! k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1

P0(0 ) , λ = ρμ, то

ρk

Отже:

P0(3)

m

i =1

P0(0 ) =

P0(2 ) =

38

ρ4

ρm ⎞

∞

P0 (0 ) + L = 1,

Використовуючи формули суми геометричної
прогресії та розкладу функції e ρ в ряд можемо
стверджувати [7], що при досить великих k і 0 < ρ < 1
1+ ρ +

m =1

імовірнісну твірну функцію A(x ) = ∑ x i ⋅ Pi (k ) .

P0(0 ) +

⎛
ρ
ρ
ρ
ρ
+
+
+L+
P0(0 ) ⎜⎜ (1 + ρ +
)+
k!
2
!
3
!
4
!
⎝
2

∞

∑ m ⋅ k ⎟⎟ (6).
⎠

Розв'яжемо систему (2) використовуючи метод
імовірнісних твірних функцій. Для цього введемо

Тоді:
P0(0 ) + ρP0(0 ) +

⎛ k ρn ρk
k!(k − ρ )
⎜∑n
+
k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1 ⎜⎝ n=0 n! k!

Вибравши з системи (2) тільки ті стани, в яких
присутня черга, отримаємо:

∞

k

Отже, розв'язуючи систему (2) методом вира%
ження і підстановки члена P0(0 ) , легко отримати ма%
тематичне сподівання (середню кількість обробле%
них партій зернових):

(5).

A(x ) =

ρ ⋅ x ⋅ P0(k )
,
k −ρ⋅x

або
ρ ⋅ x ρk
ρ k +1 ⋅ x
⋅
P0( 0) =
P0( 0) .
k − ρ ⋅ x k!
( k − ρ ⋅ x ) k!
Поклавши x = 1, отримаємо:
A(x ) =

A(1) =

ρ ⋅ P0(k )
ρ ρk
ρ k +1
=
⋅ ⋅ P0(0 ) =
⋅ P0(0 ) .
k−ρ
k − ρ k!
( k − ρ ) ⋅ k!

Запишемо умову нормування [4], для всіх не%
сумісних станів системи:
A(1) + e ρ ⋅ P0 (0 ) = 1.
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Використовуючи знайдене вище A(1), отримає%
мо рівняння:

Таблиця 1. Розв'язки системи
в стаціонарному режимі

ρ k +1
⋅ P0(0 ) + e ρ ⋅ P0(0 ) = 1 ,
( k − ρ ) ⋅ k!

Стан
системи

з якого визначимо P0(0 ):
k!(k − ρ )
k!( k − ρ )e ρ + ρ k +1

P0 (0 ) =

(8).

Для побудови сподіваної кількості оброблених
партій зерна обчислимо похідну A/ (x ) та її значен%
ня A/ (1) .
A/ (x ) =

ρ

k +1

Р0(0)
Р0(1)
Р0(2)
Р0(3)

0,6065
0,3032
0,0758
0,0126

Р0(4)
Р1(4)

0,0016
0,0002

Р2(4)

0,0001

⋅ (k − ρ ⋅ x) ⋅ k!+ ρ ⋅ x ⋅ k!⋅ρ
⋅P
((k − ρ ⋅ x) ⋅ k!)2

k!⋅k ⋅ ρ k +1
k ⋅ ρ k +1
⋅ P0(0 ) =
⋅ P0(0 ) ;;
2
( k − ρ ⋅ x ) 2 ⋅ k!
((k − ρ ⋅ x) ⋅ k!)

⋅ P0(0 ) =

k ⋅ ρ k +1
.
( k − ρ )(k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1 )

Отже, розв'язавши систему (2) за методом
імовірнісних твірних функцій, отримаємо мате%
матичне сподівання кількості оброблених партій
зерна:
k

M = A/ (1) + ∑ mP0(m ) =
m=1

k ⋅ ρ k +1
+
(k − ρ )(k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1 )

+ (1P0(1) + 2P0(2 ) + ... + kP0(k ) ) =

k ⋅ ρ k +1
+
(k − ρ )(k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1 )

⎛ ρ1
ρ2
ρ3
ρ4
ρk ⎞
+ 3⋅ + 4 ⋅
+ L + k ⋅ ⎟⎟ =
+ P0(0) ⎜⎜1⋅ + 2 ⋅
2!
3!
4!
k! ⎠
⎝ 1!
=

де

k ⋅ ρ k +1
k!(k − ρ )
k ⋅ ρ k +1
(k − ρ )
⋅
=
⋅
.
2
ρ
k +1
(k − ρ ⋅ x) ⋅ k! (k!(k − ρ )e + ρ ) (k − ρ ⋅ x) 2 (k!(k − ρ )e ρ + ρ k +1 )

A / (1) =

ρ2

+ 3⋅

ρ3

+ 4⋅

ρ4

+ L+ k ⋅

3!

4!

— вектор ймовірностей станів

r
r
dy (t )
= AT ⋅ y (t ),
dt
r
r
dy (t )
= D ⋅ y (t )
dt

T

ρk ⎞
⎟
k! ⎟⎠

(9).
Розглянемо систему (1) в динаміці. Для цього
представимо її у матрично%векторній формі
2!

⎛ P0 (0 ) (t ) ⎞
⎜
⎟
⎜ P0 (1) (t ) ⎟
⎜
⎟
⎜ P0 (2 ) (t ) ⎟
⎜
⎟
⎜M
⎟
⎜ P (t ) ⎟
r
(
)
k
0
⎟
P (t ) = ⎜
⎜ P (t ) ⎟
1( k )
⎜
⎟
⎜ P2 (k ) (t ) ⎟
⎜
⎟
⎜M
⎟
⎜
⎟
(
)
P
t
m
(
k
)
⎜
⎟
⎜M
⎟
⎝
⎠

підприємства в момент часу t ,
A — матриця коефіцієнтів системи (1) при не%
відомих ймовірностях.
r
Вектор ймовірностей P(t ) будемо шукати у ви%
гляді [4]
r
r
P(t ) = T ⋅ y (t ) ,
де T — матриця, стовпцями якої є власні век%
тори матриці A , а yr (t ) — невідома вектор%функція
відповідної розмірності. Тоді

⎛ ρ1
k ⋅ ρ k +1
k!(k − ρ )
⎜1⋅ +
+
ρ
k +1
ρ
k +1 ⎜
(k − ρ )(k!(k − ρ )e + ρ ) k!(k − ρ )e + ρ ⎝ 1!

+ 2⋅

Імовірність
0
0
0
0
0
0

k +1

k!⋅ρ k +1 ⋅ k − k!⋅ρ k + 2 ⋅ x + ρ k + 2 ⋅ x ⋅ k!⋅
P0(0 ) =
⋅P
((k − ρ ⋅ x) ⋅ k!)2

A / (x ) =

Стан
системи
Р3(4)
Р4(4)
Р5(4)
Р6(4)
Р7(4)
Р8(4)

Імовірність

⎛ β1
⎜
⎜0
D = T AT = ⎜
M
⎜
⎜0
⎝
−1

r
r
dP(t )
= A ⋅ P(t ) ,
dt

(10),
0

0⎞
⎟
0⎟
M
M ⎟
⎟
K β n ⎟⎠

K

β2 L
M
0

— діагональна матри%

0.8

0.606
0.6

P

0.4

0.2

10

20

30

40

50

60

70

t змін P0 (0 )
Рис. 3. Динаміка
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ця, елементами якої є характеристичні корені β n
матриці A .
Розв'язуючи рівняння (10), отримаємо:

r

⎛ e β1t ⎞ ⎛ y1 (0 )e β1t ⎞
⎛ y1 (t ) ⎞
⎟
⎜
⎟ ⎜
⎜
⎟
⎜ e β 2t ⎟ ⎜ y 2 (0 )e β 2t ⎟
r
⎜ y 2 (t )⎟
y (t ) = ⎜
⎟
⎟ = ( y1 (0 ), y 2 (0 )K, y n (0 ))⎜M ⎟ = ⎜
M
⎟ (11),
⎜
⎟ ⎜
⎟
⎜
⎜ y (t )⎟
β nt ⎟
β nt ⎟
⎜
⎜
⎝ n ⎠
⎝ e ⎠ ⎝ y n (0 )e ⎠
r
r
де yi (0), i = 1, n є координатами вектора y (0) = T −1 P(0),

а P(0 ) = (1 0 ... 0 )T — вектор початкових ймовірнос%
тей станів підприємства.
Визначивши за формулою (11) вектор yr(t ) , от%
римаємо розв'язки системи (1):
r
r
(12).
P(t ) = T ⋅ y (t )
Отже, розв'язавши систему (1), ми отримаємо
математичне сподівання (середню кількість партій
зернових, оброблених борошномельним підприє%
мством):
+∞

M = ∑ mPm (k ).
m =0

Чисельний експеримент.
Застосуємо отримані вище результати на прак%
тиці. Встановимо наступні початкові умови: нехай
інтенсивність надходження зернових складає 5
партій/год. Інтенсивність обслуговування складає
10 партій/год, по 2 тонни в кожній партії. Тоді,
λ=

5
10
,μ = .
60
60

Нехай k = 4 , m = 8 .
Використовуючи (5), імовірність простою
підприємства P0(0 ) = 0,624 , а середня кількість партій
зерна, оброблених борошномельним підприєм%
ством, M = 0,513 (див. (6)).
Аналогічно за формулами (8), (9) отримаємо
такі ж результати: P0(0 ) = 0,624 , M = 0,513 .
Проте, якщо розв'язати систему (2) стандарт%
ним алгебраїчним методом, замінивши останній
рядок системи (2) на умову нормування та вико%
ристовуючи метод оберненої матриці, отримаємо:
P0 (0 ) = 0,606 , M = 0,506 .
Використавши (5), розв'язки системи в стаціо%
нарному режимі подамо в таблиці 1.
Перехід роботи системи в стаціонарний режим
відбувається за 70 хв і демонструється на рис. 3.
ВИСНОВКИ
У статті розглянуто стохастичну модель робо%
ти борошномельного підприємства на основі сис%
теми масового обслуговування з k каналами. Роз%
глянуто стаціонарний та динамічний режими ро%
боти підприємства. Для стаціонарного випадку ро%
боти сподівану кількість оброблених підприєм%
ством партій зернових знайдено двома методами:
методом підстановок та методом імовірнісних
твірних функцій. Для динамічного випадку модель
функціонування борошномельного підприємства
представлено у вигляді матричної системи дифе%
ренціальних рівнянь, яка була розв'язана методом
діагоналізації матриці коефіцієнтів. На прикладі
показано, що середня пропускна здатність борош%

40

номельного підприємства з часом стабілізується,
тобто підприємство переходить у стаціонарний
режим роботи. Отримані результати можна вико%
ристовувати для оцінки середнього завантаження
борошномельних підприємств та планування їх ви%
робничих потужностей.
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TAX ACCOUNTING THE ENTERPRISE PROFIT TAX FOR NEW REGULATIONS
У статті визначено основні етапи розвитку прибуткового оподаткування, розглянуто порядок ведення податко0
вого обліку податку на прибуток у зв'язку з останніми змінами законодавства. Проаналізовано окремі особливості
визначення фінансового результату до оподаткування, питання коригування фінансового результату на суму подат0
кових різниць і відображення їх в податковому обліку. Зосереджено увагу на основних спірних моментах вказаних
законодавчих змін, а також на позитивних сторонах нового законодавства, зокрема спрощення розрахунку суми
податку для малих підприємств і складання податкової звітності. Зосереджено увагу на необхідності організації на
підприємстві окремого ведення податкового обліку різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, зок0
рема операцій з цінними паперами, та розробці з цією метою зведених регістрів бухгалтерського обліку.
The paper describes the main stages of the development of the corporate income tax, considered the procedure of tax
accounting for income taxes due to the recent changes in legislation. Analyzed some defining characteristics of the financial
result before tax adjustment issues financial results for the amount of tax differences and write them in the tax accounting.
Focus on the main points of these controversial legislative changes to simplify the tax reporting. Main attention is drawn
on the main points of contention these legislative changes, and also on the positive aspects of the new legislation, including
simplification of the calculation of the amount of tax for small businesses and tax reporting. The emphasis is on the need
organization in the company separate tax accounting differences arising in financial operations, including securities
transactions, and development for this purpose consolidated accounting registers.

Ключові слова: податковий облік, фінансовий результат до оподаткування, податок на
прибуток, податкові різниці, коригування фінансового результату, амортизація, резерви.
Key words: tax accounting, tax accounting, financial result before tax, the enterprise profit tax,
tax differences, adjusting the financial result, depreciation and reserves.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Важливою передумовою забезпечення стабіль%
ності національної економіки є створення дієвої по%
даткової системи, яка б відповідала реаліям сьогоден%
ня і поєднувала у собі фіскальну та регулювальну
ефективність. Прийняття Податкового кодексу
відіграло свою позитивну роль у становленні подат%
кової системи України, але все ж залишилася низка
проблем, зокрема, облікового характеру, які потре%
бують вирішення. Зокрема до таких актуальних пи%
тань відноситься необхідність гармонізації податко%
вого і бухгалтерського обліку податку на прибуток
підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми гармонізації різних облікових підсис%
тем%бухгалтерського обліку і обліку для цілей опо%
даткування досліджені в працях таких вчених, як:
О.B. Мелень, С.В. Лукаш, В.Ф. Максімова, О.В. Ар%
тюх, В. Шеломков, О. Шматко та ін. Проте у зв'язку з
внесенням радикальних змін до Податкового кодек%
Передплатний індекс 21847

су України, питання оподаткування прибутку підпри%
ємств потребують подальших досліджень.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження податкового обліку
податку на прибуток згідно з новими законодавчими
вимогами.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Раціональна організація бухгалтерського обліку
податку на прибуток і правильне відображення в об%
ліку доходів і витрат мають велике значення як для
забезпечення потреб управління підприємством, так
і для гармонізації відносин з податковими органами.
Оподаткування прибутку підприємств в Україні
пройшло тривалий еволюційний шлях розвитку і,
відповідно до законодавчих змін, розвивалася й сис%
тема податкового обліку податку на прибуток. Розг%
лянемо основні етапи і ключові події в його розвитку
та зміни в податковому обліку (табл. 1).
Аналізуючи тривалий процес змін і удосконален%
ня оподаткування прибутку підприємств можна зро%
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Таблиця 1. Основні етапи розвитку прибуткового оподаткування підприємств в Україні
Період

Характеристика етапу

Перший етап
(1991-1992 рр.)

Період становлення оподаткування
прибутку підприємств

Другий етап
(1992-1997 рр.)

У податковій політиці переважали
жорсткі адміністративні прийоми
щодо оподаткування, зокрема, значні
обмеження витрат при визначенні бази
оподаткування

Третій етап
(1997-2000 рр.)

Поява поняття "податковий облік",
запровадження первинних документів,
аналітичних регістрів та форм
звітності, які використовуються тільки
в податковому обліку. Змінена
методологія обліку основних засобів
та нематеріальних активів, їх
класифікація; запроваджена нова
методика нарахування амортизації
Змінено більшість правил податкового
обліку: щодо питань лізингу, операцій
з цінними паперами та деривативами,
безнадійних (сумнівних) боргів,
курсових різниць, обліку запасів,
купівлі-продажу землі та ін. Зменшено
ставку податку на прибуток з 30% до
25% та збільшено норми
амортизаційних відрахувань з
01.01.2004 р.

Четвертий
етап
(кінець 2000 2004 рр.)

П'ятий етап
(кінець 2004 2010 рр.)

Більшість змін, внесених у 2005 р.,
направлені на зменшення пільг.
Оновлено форму декларації з податку
на прибуток підприємств

Шостий етап
(2011-2014 рр.).

Прийняття Податкового кодексу, яким
запроваджено "податкові канікули"
для новоутворених юридичних осіб, 5
методів нарахування амортизації, по
16 групам основних засобів

Сьомий етап
(з 2015 р.)

Запроваджено визначення
оподатковуваного прибутку шляхом
коригування фінансового результату,
визначеного за даними
бухгалтерського обліку на суму
податкових різниць. Скасовано
більшість пільг, встановлено єдиний
термін подання річної податкової
декларації – до 1 червня

Основні нормативні
акти
Закон України "Про
систему
оподаткування"
від 25.06.1991 р.
№ 1251-ХІІ

Закон України "Про
оподаткування
прибутку підприємств"
від 22.05.1997 р.
№ 283/97-ВР

Закон України "Про
порядок погашення
зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами"
від 21.12.2000 р.
№ 2181 -III.
Закон України "Про
внесення змін до
Закону України "Про
оподаткування
прибутку підприємств"
від 24.12.2002 р. №
349-ІУ
Закон України "Про
внесення змін до
Закону України "Про
оподаткування
прибутку підприємств"
від 01.07.2004 р.
№ 1957-ІУ
Податковий кодекс
України від 02.12.2010
р. № 2755-УІ

Закон України Про
внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих
актів України щодо
податкової реформи від
28.12.2014 р. № 71-VIII

Особливості етапу розвитку прибуткового
оподаткування
Закладені основні принципи побудови системи
оподаткування, яка переживала початковий
етап свого розвитку
В цей період оподаткування прибутку
характеризується частою зміною об'єкта
оподаткування. Так, у 1992 р. податок
справлявся з доходу; в І кварталі 1993 р. - з
прибутку; починаючи з ІІ кварталу 1993 р. та у
1994 р. - з доходу; у 1995 - 1997 рр. - з прибутку
Залишався невирішеним ряд питань, зокрема,
щодо адміністрування податку на прибуток;
наявності норм, що перешкоджали залученню
інвестицій в Україну, та норм, які призводили
до неоднозначного тлумачення або до ухилення
від сплати податку. Норми амортизації не були
обгрунтовані жодною методикою, а встановлені адміністративним шляхом
Введено цілком новий тип документів - податкові
роз'яснення; подовжено строки подання
податкових декларацій, встановлено, що податкові
органи зобов'язані прийняти декларацію без
попередньої перевірки.
Затверджено нову форму декларації з податку
на прибуток підприємств, яка складалася із
заголовної та двох основних частин і
одинадцяти додатків, з яких сім (К1-К7)
подавалися щокварталу, у тому числі за рік, а
чотири (Р1-Р4) - виключно за рік

Суттєвою особливістю зазначеного етапу є
щорічна зміна законодавчих норм щодо
оподаткування прибутку Законами України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та "Про Державний бюджет України на 2006
рік"
Подовжено дії норм, спрямованих на
стимулювання підприємств до здійснення
енергозберігаючих заходів. Запроваджено
розрахунок оподатковуваного прибутку шляхом зменшення суми доходу на собівартість
продукції та інші витрати
Максимально наближено податковий та
бухгалтерський облік податку на прибуток.
Запроваджено визначення суми прибутку до
оподаткування шляхом коригування фінансового результату, визначеного за даними
бухгалтерського обліку на суму податкових
різниць

Джерело: узагальнено та доповнено автором на основі [1—6].

бити висновок, що з кожним новим етапом зменшуєть%
ся розрив між бухгалтерським обліком фінансових
результатів підприємства і податковим обліком подат%
ку на прибуток. І лише нині, з прийняттям останніх
змін до Податкового кодексу України, можна гово%
рити про максимальну гармонізацію бухгалтерсько%
го і податкового обліку, єдності принципів обчислен%
ня прибутку і підходів до його оподаткування.
Прийняття Закону України "Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законо%
давчих актів України щодо податкової реформи" від
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28.12.2014 р. № 71 (далі — Закон № 71) [2] започат%
кувало новий етап розвитку прибуткового оподатку%
вання і податкового обліку податку на прибуток. Зок%
рема Законом № 71 викладено в новій редакції розділ
ІІІ Податкового кодексу України (далі — ПКУ) щодо
порядку обчислення податку на прибуток.
Замість ведення окремого податкового обліку
запроваджується принципово новий порядок, який
грунтується на визначенні фінансового результату
(прибутку до оподаткування) за даними бухгалтерсь%
кого обліку та його подальшого коригування на не%
Передплатний індекс 21847
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значний перелік визначених законом податкових
різниць. Причому в нововведеннях закладено певний
механізм стимулювання розвитку малого та середнь%
ого бізнесу. Для підприємств, які мають річний обсяг
доходу за попередній податковий рік до 20 млн грн.,
дається право прийняти рішення про визначення
фінансового результату виключно за даними бухгал%
терського обліку без коригування фінансового ре%
зультату на суму усіх різниць. У подальшому плат%
ник податку не може відмовитись від такого рішення.
А щодо тих підприємств, які мають річний дохід в об%
сязі, що перевищує 20 млн грн., Законом № 71 регла%
ментована обов'язковість ведення обліку податкових
різниць, визначених ПКУ.
Податковий консультант В. Шеломков з приводу
нових змін зазначає наступне: "якщо глобально оці%
нити сутність цих коригувань, то ми побачимо, що
вони фактично зводяться до того, що великі платни%
ки податку на прибуток просто будуть змушені вико%
нувати ті самі коригування, які вони і так робили
відносно бухгалтерського прибутку до 01.01.2015 р.
Наприклад, великі платники коригують фінансовий
результат на іншу (податкову) амортизацію, на штра%
фи по податках та по розрахунках тощо. Отже, дуже
укрупнено зміни, що відбулись, можна описати на%
ступним чином: невеликі підприємства з 01.01.2015 р.
сплачуватимуть податок прибуток з суми бухгал%
терського прибутку, а великі — фактично за тих са%
мих правил, що і були до 01.01.2015 р. (щоправда, дещо
змінених процедурно) [6].
У зв'язку зі зміною порядку розрахунку оподат%
ковуваного прибутку в податковому обліку на бух%
галтерську методику обчислення прибутку до оподат%
кування, права контролюючого органу доповнено
правом проводити перевірку правильності ведення
бухгалтерського обліку відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності та пра%
вом на проведення перевірки правильності та повно%
ти визначення доходів, витрат та фінансового резуль%
тату до оподаткування згідно з бухгалтерським об%
ліком відповідно до національних положень (стан%
дартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності. Крім гармонізації
бухгалтерського та податкового обліку фінансових
результатів, позитивним у запроваджених нововве%
деннях є те, що штрафні санкції за наслідками пере%
вірок податкових декларацій з податку на прибуток
за 2015 р. не застосовуються.
Концептуальною основою бухгалтерського об%
ліку можуть виступати Міжнародні стандарти фінан%
сової звітності для тих підприємств, для яких засто%
сування таких стандартів є обов'язковим згідно із п. 2
ст. 12%1 Закону "Про бухгалтерський облік та фінан%
сову звітність в Україні", а також для тих підприємств,
які відповідно самостійно визначили доцільним зас%
тосування міжнародних стандартів (п. 3 ст. 12%1 цьо%
го ж Закону) [6].
Таким чином, нова редакція розділу ІІІ ПКУ ви%
користовує нову незвичну термінологію і методоло%
гію податкового обліку — замість ведення окремого
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обліку доходів та витрат пропонується вести лише
облік податкових різниць. При цьому за своїм юри%
дичним змістом раніше використовуваним фразам "до
складу доходів податкового обліку включається" або
"до складу витрат податкового обліку не включаєть%
ся" на заміну прийшла юридична конструкція "фінан%
совий результат до оподаткування збільшується".
Еквівалентом раніше використовуваній фразі "до
складу доходів не включається" або "до складу вит%
рат включається", є юридична конструкція "фінансо%
вий результат до оподаткування зменшується".
Згідно з новими вимогами до податкового обліку,
залишено механізм окремого обліку операцій з основ%
ними засобами та цінними паперами. При цьому
фінансовий результат до оподаткування, визначений
за даними бухгалтерського обліку, "заміняється" (з
певними коригуванням) на фінансовий результат виз%
начений за даними окремого обліку. В такому випад%
ку в розділі ІІІ ПКУ використовуються водночас
обидві вищевказані юридичні конструкції —
збільшення фінансового результату до оподаткуван%
ня на результат окремих операцій за даними бухгал%
терського обліку та зменшення фінансового резуль%
тату до оподаткування на результат цих операцій за
даними окремого податкового обліку. Таким чином,
підприємства — платники податку на прибуток по%
винні організувати окремий податковий облік основ%
них засобів, а також операцій з цінними паперами
відповідно до вимог податкового законодавства.
Тому, незважаючи на позитивні риси запроваджених
податкових змін, досягти повної уніфікації податко%
вого та бухгалтерського обліку прибуткового оподат%
кування в Україні поки що не вдалося.
Зупинимося детальніше на податковому обліку
основних засобів та організації обліку амортизацій%
них різниць на підприємстві за новими правилами.
Для підприємств з обсягом доходу понад 20 млн
грн. норми ПКУ фактично зобов'язують платника
податку коригувати свій фінансовий результат, замі%
няючи нарахування амортизації та списання основ%
них фондів, що вибувають, за методикою бухгалтерсь%
кого обліку на аналогічні показники, які рахуються
за правилами, схожими на податковий облік цих опе%
рацій до 01.01.2015 р. Зокрема порядок коригування
фінансового результату на амортизаційні різниці виз%
начений у п.138.1 і п.138.2 ст. 138 ПКУ, згідно з якими,
фінансовий результат до оподаткування збільшуєть%
ся на суму нарахованої амортизації основних засобів
або нематеріальних активів відповідно до бухгал%
терського обліку, а натомість зменшується на суму
розрахованої амортизації відповідно до норм ПКУ.
При цьому нова редакція розділу ІІІ ПКУ містить
лише одну відмінність від правил бухгалтерського
обліку — встановлення мінімально допустимих
строків корисного використання, які не змінились
порівняно із попередньою редакцією ПКУ та засто%
совуються в тому випадку, якщо в бухгалтерському
обліку встановлено інші строки [3; 4].
Крім того, в п. 11 Перехідних положень ПКУ рег%
ламентовано, що при розрахунку амортизації основ%
них засобів та нематеріальних активів відповідно до
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п.138. 3 ст. 138 ПКУ, їх балансова вартість станом на
01.01.2015 має дорівнювати балансовій вартості таких
активів за даними податкового обліку, що визначена
станом на 31 грудня 2014 року. В податковому обліку
дозволені ті самі методи амортизації, що й в бухгал%
терському обліку за виключенням виробничого ме%
тоду [1; 2; 6].
У новій редакції розділу ІІІ ПКУ лише частково
регламентовано порядок податкового обліку опе%
рацій з переоцінки активів і вплив дооцінки та уцін%
ки на об'єкт оподаткування. Так, у п.138.1 ст. 138 ПКУ
вказано, що фінансовий результат до оподаткуван%
ня збільшується, а отже, зі складу витрат виклю%
чається сума уцінки та втрат від зменшення корис%
ності основних засобів або нематеріальних активів.
Водночас п.138.2 ст. 138 ПКУ вказує, що фінансовий
результат до оподаткування зменшується (до скла%
ду доходів не включається) на суму дооцінки та вигід
від відновлення корисності основних засобів або не%
матеріальних активів у межах попередньо віднесе%
них до витрат уцінки та втрат від зменшення корис%
ності основних засобів або нематеріальних активів.
Таким чином, сума уцінки основних засобів зменшує
фінансовий результат до оподаткування, а сума до%
оцінки — його збільшує, але лише в розмірі поперед%
ньої їх уцінки.
У ПКУ відсутні окремі положення щодо порядку
обліку дооцінки основних засобів або нематеріальних
активів в сумі, що перевищує суму попередньої уцін%
ки. Це є цілком логічним, адже відповідно до п. 19
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби", сума такої дооцінки включається
до складу капіталу, тобто не впливає на фінансовий
результат до оподаткування [1; 6].
Крім того, варто звернути увагу на те, що в новій
редакції Розділ ІІІ ПКУ не міститься специфічних
правил податкового обліку поточних витрат на утри%
мання, поліпшення і ремонт основних засобів. Отже,
відповідні суми враховуються у складі витрат за стан%
дартами і правилами бухгалтерського обліку. Фінан%
совий результат до оподаткування збільшується на
залишкову вартість проданого або ліквідованого об%
'єкта основних засобів, яка визначається відповідно
до національних П(С)БО і зменшується на залишко%
ву вартість такого об'єкта, визначену згідно з норма%
ми ПКУ.
Ще одним видом податкових різниць, на які
здійснюється коригування фінансового результату до
оподаткування для цілей податкового обліку є різниці,
що виникають при формуванні резервів та забезпе%
чень. У ПКУ передбачено збільшення фінансового
результату на суму всіх понесених витрат на форму%
вання резервів (крім забезпечення виплати відпусток
працівникам і інших виплат, повязаних з оплатою
праці, а також резервів банків і фінансових установ).
Поряд з цим, у ПКУ передбачено можливість змен%
шення фінансового результату до оподаткування на
суму всіх витрат, які відшкодовані за рахунок резервів
та забезпечень сформованих відповідно до правил
бухгалтерського обліку (крім резерву на відпустки
працівникам та резерву сумнівних боргів).
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Для всіх платників податку заборонено змен%
шення об'єкту оподаткування на суму списання як
за рахунок резерву сумнівних боргів, так і понад
цей резерв, заборгованості, яка не відповідає оз%
накам безнадійної заборгованості. Визначення і
порядок визнання безнадійної заборгованості рег%
ламентує оновлена стаття ст.14 ПКУ, а саме: пп.
14.1.11 [1; 2].
Стосовно податкового обліку різниць, що ви%
никають при здійсненні фінансових операцій
(цінних паперів), то він приведений у відповідність
з бухгалтерським обліком таких операцій і ціннос%
тей. Відповідно до п.141.2.3 ст.141 ПКУ, платники
податку окремо визначають загальний фінансовий
результат за операціями з продажу або іншого
відчуження цінних паперів відповідно до правил
бухгалтерського обліку. Тому на підприємстві не%
обхідно самостійно організувати окреме ведення
податкового обліку операцій з цінними паперами
та розробити й затвердити відповідні регістри для
удосконалення їх обліку.
На відміну від попередньої редакції ПКУ, фінан%
совий результат до оподаткування від фінансових
операцій не оподатковується окремо від "загально%
го" фінансового результату. Натомість фінансовий
результат за операціями з цінними паперами у складі
"загального" фінансового результату, визначений за
правилами бухгалтерського обліку (позитивний або
від'ємний) "заміняється" на позитивний фінансовий
результат, визначений за даними окремого обліку.
Від'ємний фінансовий результат враховується в ок%
ремому обліку в майбутніх періодах [1; 6].
Як слушно стверджує О. Шматко, можливість
перенесення збитків, отриманих до 01.01.2015 в окре%
мому податковому обліку сформульована у колізій%
ний спосіб, що дозволяє органам державної фіскаль%
ної служби оспорювати правомірність перенесення
таких збитків [6].
Водночас п.141.2.1 ст.141 ПКУ вказує, що фінан%
совий результат до оподаткування збільшується (сума
не включається до складу витрат) на суму уцінки
цінних паперів, інвестиційної нерухомості і біологіч%
них активів, які оцінюються за справедливою варті%
стю, відображених у складі фінансового результату
до оподаткування, що перевищує суму раніше прове%
деної дооцінки таких активів.
П.140.4.1 ст.140 ПКУ вказує, що фінансовий ре%
зультат до оподаткування зменшується (до складу
доходів не включається) на суму доходів від участі в
капіталі інших платників податку на прибуток
підприємств [1; 2].
При цьому ПКУ не містить вказівок щодо змен%
шення фінансового результату на суму доходів від
участі в капіталі осіб, що не є платником податку на
прибуток, а також доходів у вигляді дооцінки інших
фінансових інвестицій (крім тих, що утримуються до
їх погашення або обліковуються за методом участі в
капіталі). Ймовірно, органи державної фіскальної
служби будуть наполягати на включенні дооцінки
таких цінних паперів до складу оподатковуваного
прибутку [6].
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Дооцінку цінних паперів не слід плутати з сумою
амортизації дисконту боргових цінних паперів, яку
до своїх доходів включає платник, що утримує такі
цінні папери до погашення. Така амортизація дискон%
ту, природно, включається як до складу фінансового
результату до оподаткування, так і до складу оподат%
ковуваного прибутку.
Курсові різниці за цінними паперами, номінова%
ними в іноземній валюті, що обліковуються до пога%
шення, також будуть враховуватись у складі фінан%
сового результату до оподаткування, а відповідно —
у складі оподатковуваного прибутку.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, механізм оподаткування
підприємств податком на прибуток зазнав суттєвих
змін, які покликані на зближення податкового і бух%
галтерського обліку, а також спрощення облікових
процедур. Зокрема передбачено, що об'єкт оподат%
кування податком на прибуток підлягає визначенню
на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом ко%
ригування фінансового результату до оподаткуван%
ня, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які
збільшують або зменшують фінансовий результат до
оподаткування, а саме: амортизації необоротних ак%
тивів, резервів (забезпечень), обмежень окремих видів
витрат та преференцій тощо.
При цьому для платників з річним доходом до
20 млн грн. надано можливість визначати об'єкт
оподаткування податком на прибуток на підставі
даних бухгалтерського обліку без проведення ко%
ригувань.
Позитивними моментами введення в дію поло%
жень Закону № 71 є такі:
1) скасовано низку обмежень по врахуванню вит%
рат (скасовуються обмеження витрат на: навчання,
маркетинг, рекламу, відрядження та інше);
2) встановлено єдиний термін подання річної по%
даткової декларації з податку на прибуток — до пер%
шого червня наступного календарного року замість
першого березня;
3) підвищено з 10 до 20 млн грн. максимальний
розмір річного доходу для платників, які не повинні
сплачувати щомісячні авансові внески;
4) надано можливість зменшення щомісячних
авансових внесків на суму сплачених авансових
внесків при виплаті дивідендів, яка залишилась не за%
рахованою у зменшення податкового зобов'язання з
податку на прибуток;
5) звільнено платників від сплати авансового вне%
ску при виплаті дивідендів в межах значення об'єкта
оподаткування за відповідний податковий (звітний)
рік, за результатами якого виплачуються дивіденди,
грошове зобов'язання щодо якого погашене;
6) встановлено для суб'єктів, що здійснюють бук%
мекерську діяльність, діяльність з випуску та прове%
дення лотерей, азартних ігор додаткові ставки подат%
ку на прибуток у розмірі 10 та 18 %;
У цілому введені даним Законом зміни у частині
реформування податку на прибуток сприятимуть
спрощенню форм податкової звітності з цього подат%
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ку, зменшенню витрат ресурсів платниками податків
на формування такої звітності. Проте зміни в оподат%
куванні податком на прибуток вітчизняних
підприємств вимагають відповідних змін у веденні по%
даткового обліку, зокрема створення умов для раціо%
нальної організації обліку податкових різниць, вне%
сення змін до облікової політики підприємства, роз%
робку зведених регістрів для забезпечення окремого
обліку фінансових операцій, а також пошуку шляхів
удосконалення окремих аспектів обліку податку на
прибуток.
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METHODICAL PRINCIPLES OF ACCOUNTING LAND RESOURCES
Стаття присвячена проблемам облікового відображення операцій із земельними ділянками сільськогосподарсь0
кого призначення в Україні. Визначено основні передумови відображення земельних ділянок у бухгалтерському об0
ліку. Проведено аналіз положень діючих стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку земельних
ресурсів.
The article is devoted to the problems of the accounting reflection of operations with agricultural land in Ukraine.
The basic prerequisites of land plots reflection are identified in accounting. The provisions analysis of the valid accounting
standards is conducted on reflecting land resources in accounting.
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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Земельно%ресурсний потенціал України —
один із найпотужніших у Європі. Земельний фонд
нашої держави становить 5,7 % території усієї
Європи та складає 60,3 млн га. У загальній струк%
турі земельних ресурсів землі сільськогосподарсь%
кого призначення займають 70,9% (42,8 млн га).
Маючи у своєму володінні такий масштабний і
цінний за своїми якісними характеристиками зе%
мельний фонд, Україна, за різними оцінками нау%
ковців, за умови дотримання оптимальної струк%
тури землекористування та відповідного рівня зем%
леробства, потенційно здатна забезпечити продо%
вольством 250 — 320 млн осіб [2]. Спеціалісти ФАО
розглядають нашу країну як одну з тих, що забез%
печуватиме продовольством населення світу в май%
бутньому [1]. Розкриття такого потенціалу
сільськогосподарських земель дозволить Україні
зайняти вагоме місце у міжнародному поділі праці
та міжнародних відносинах.
За умов інтенсифікації землекористування
зростає необхідність у розширенні інформаційної
бази щодо обліку якісних характеристик земель%
них ресурсів. Різноманіття наукових концепцій і
підходів до обліку земельних ресурсів, що засто%
совуються в економічній науці, вимагає розробки
системи обліку земельних ресурсів для потреб бух%
галтерського обліку, яка б базувалася на теоретич%
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но обгрунтованому та уточненому інформаційно%
обліковому забезпеченні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженнями в галузі розробки та удоско%
налення бухгалтерського обліку щодо обліку зе%
мельних ресурсів займалися такі вітчизняні та за%
рубіжні вчені: В.М. Жук, В.М. Метелиця, Т.Є. Ку%
черенко; Дж. Екклз; С.А. Діпіаза, ін. Проте зали%
шається ряд невирішених питань наукового та при%
кладного характеру, які зменшують інформа%
тивність облікових даних щодо стану та викорис%
тання земельних ресурсів. Але в сучасних умовах
осмислення всіх аспектів земельних відносин в
системі бухгалтерського обліку необхідно удоско%
налити нормативне забезпечення обліку земель%
них ресурсів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження методичних засад
обліку земельних ресурсів.
Відповідно до поставленої мети сформу%
льовано наступні завдання:
— розглянути земельні ресурси як цілісну си%
стему (природний капітал);
— сформувати висновки та визначити напря%
ми подальших досліджень для розширення інфор%
маційної бази щодо обліку земельних ресурсів.
Передплатний індекс 21847
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Облік земельних ресурсів регламентується За%
коном України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність", Міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку та звітності і Положення%
ми (стандартами) бухгалтерського обліку. Але, не
зважаючи на те, що міжнародні стандарти були
базою для створення національних положень,
існують розбіжності при їх застосуванні. Це, в пер%
шу чергу, пов'язано з тим, що застосування МСБО
та МСФЗ не є самоціллю, пріоритетним є забезпе%
чення потреб користувачів якісною інформацією.
З урахуванням природно%ресурсного та аграрно%
го потенціалу країни в умовах екологізації еконо%
міки особливе місце займає облікове забезпечення
використання і відновлення стратегічного ресур%
су — земельних ресурсів [5]. У залежності від спо%
собу набуття прав власності та користування зе%
мельні ресурси в сучасній системі бухгалтерсько%
го обліку розглядаються як:
— основний засіб на правах володіння, що є
активом підприємства, щодо якого реалізуються в
повній мірі права володіння, користування та роз%
порядження;
— нематеріальний актив на правах користуван%
ня, що є об'єктом обліку, щодо якого обмежено
розпорядчі функції;
— об'єкт орендних відносин. Повнота забез%
печення прав залежить від виду оренди та обме%
жуючих умов угоди оренди.
Проте земельні ресурси доцільно розглядати
як цілісну систему з урахуванням їх багатофунк%
ціональності, як природний капітал.
Так, у системі обліку земельних ресурсів (при%
родного капіталу) концентруватиметься інформа%
ція щодо: земельних ділянок як основного засобу
нематеріального активу та об'єкта орендних відно%
син; капітальних витрат на поліпшення земель,
природних ресурсів, багаторічних насаджень, прав
користування природними ресурсами та біологіч%
них активів, враховуючи дані позабалансового
обліку.
Ряд вчених висувають пропозиції про введен%
ня в дію окремого стандарту, який би враховував
специфічні особливості землі, у тому числі
сільськогосподарського призначення, як об'єкта
обліку. В їх працях наголошується на визнанні зе%
мельних ділянок як об'єкта бухгалтерського об%
ліку. Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" земельні
ділянки, що знаходяться у власності підприємств,
визнаються активом і, таким чином, стають об%
'єктами бухгалтерського обліку, зараховуючись до
складу основних засобів на підставі Державного
акта на право приватної власності на землю. Тоб%
то активом і об'єктом бухгалтерського обліку сьо%
годні визнаються тільки земельні ділянки, які на%
лежать підприємствам. Проте сьогодні в сільсько%
му господарстві склалась така ситуація, що зе%
мельні ділянки знаходяться у власності фізичних
осіб у формі паїв, а використовують землю на пра%
Передплатний індекс 21847

вах оренди сільськогосподарські підприємства.
Фізичні особи не ведуть бухгалтерський облік, а
підприємства не мають підстав для включення цих
ділянок до складу активів. На практиці облік орен%
дованих земельних ділянок або взагалі не ведеть%
ся, або ведеться у дуже спрощеному вигляді, не
розкриваючи всієї інформації про земельні ділян%
ки та землекористування. Таким чином, велика
частина земель сільськогосподарського призна%
чення залишається поза увагою бухгалтерського
обліку.
Відображення земельних ділянок у складі ак%
тивів підприємства зумовлено такими інформац%
ійними потребами:
— повною мірою відображати земельний по%
тенціал підприємства, що важливо для його діяль%
ності в отриманні інвестицій, кредитів тощо;
— розраховувати норму прибутку на вкладе%
ний капітал, що важливо для аналізу діяльності
підприємства та державного регулювання міжга%
лузевого розподілу прибутку;
— вести на підприємстві системний облік зе%
мельних ділянок, що дає можливість орієнтувати%
ся в оцінці наявного земельного потенціалу, шу%
кати шляхи більш ефективного його використан%
ня.
Ще однією серйозною проблемою включення
земельних відносин у систему бухгалтерського
обліку є відсутність дієвого механізму їх функці%
онування та регулювання. Українське земельне
законодавство важко назвати цілісним і послідов%
ним, зважаючи на велику кількість протиріч між
окремими законодавчими та нормативними акта%
ми. Можливість неоднозначного трактування тих
чи інших норм законодавства, ускладненість різно%
манітних процедур, значна тривалість процесу
оформлення права на землю призводять до того,
що інтереси інвесторів, місцевих громад і окремих
громадян не забезпечуються повноюмірою.
Відсутність економічного інтересу в сільськогос%
подарських товаровиробників та належного гос%
подарського механізму використання земель при%
звели до відчуження селян від землі.
Отже, формуванню інформаційної бази щодо
обліку земельних ресурсів сприятиме виділення їх
як об'єкта обліку, що можливо за рахунок:
— розширення бази діючих стандартів;
— створення окремого стандарту з обліку при%
родоохоронних заходів, що, в свою чергу, може
призвести до дублювання інформації, наведеної в
інших стандартах обліку;
— розробки галузевих стандартів. У даному
разі доцільно ввести положення щодо обліку при%
родного капіталу із врахуванням особливостей
кожної галузі;
— впровадження тлумачення, що враховувати%
ме особливості обліку земельних ресурсів як
цілісної системи.
Рекомендовані положення тлумачення "При%
родний капітал: забезпечення раціонального при%
родокористування" наступні:

47

АГРОСВІТ № 8, 2015
1. Введення понятійного апарату:
— природний капітал — активи природного
походження, що підприємство використовує на
правах власності та користування, які використо%
вуються людиною у виробництві та виконують
функцію формування людського капіталу;
— актив природного походження — актив, що
є результатом природних процесів (кліматичних
умов, температурних режимів та ін.) та адаптова%
ний людиною до використання в господарській
діяльності;
— відновлення земельних ресурсів — забезпе%
чення рівня природної родючості та її підвищення;
— відшкодування втрат родючості грунтового
покриву земельних ресурсів — відновлення харак%
теристик земельного покриву, що зафіксовано в
агрохімічному паспорті на момент укладання уго%
ди оренди, об'єктом якої виступають земельні ре%
сурси;
— фонд "Відшкодування втрат грунтового по%
криву" — цільовий фонд, що обов'язково формуєть%
ся у разі негативного відхилення даних агрохімічно%
го аналізу на момент укладання угоди та момент
передачі об'єкта оренди власнику не залежно від
форми власності суб'єкта господарювання.
2. Складові природного капіталу: земельні
ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель,
природні ресурси, багаторічні насадження, права
на користування природними ресурсами, біо%
логічні активи.
3. Відображення у звітності:
— складових природного капіталу на правах
власності та користування;
— перелік поліпшень, проведених на землях,
що використовуються на правах власності та ко%
ристування, враховуючи землі на позабалансових
рахунках;
— фонд "Забезпечення відновлення земельних
ділянок", сформований підприємством самостійно
та фонд "Відшкодування втрат грунтового покри%
ву", що враховує компенсацію щодо погіршення
його якісних характеристик;
— інформація щодо основних засобів приро%
доохоронного призначення, які забезпечують еко%
логічний баланс навколишнього середовища
(вартість, амортизація)
Розвиток інноваційного процесу в земле%
робстві ставить перед бухгалтерським обліком нові
завдання, водночас залишаються невирішеними
проблеми завершення земельної реформи і пере%
ведення земельних відносин у сільському госпо%
дарстві на ринкову основу, що утруднює ідентиф%
ікацію земель сільськогосподарського призначен%
ня як об'єкта бухгалтерського обліку.
ВИСНОВКИ
Розглядаючи земельні ресурси як цілісну сис%
тему (природний капітал), ключовим є відобра%
ження в обліку їх якісних характеристик. Цьому
сприятиме впровадження окремого тлумачення
"Природний капітал: забезпечення раціонального
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природокористування" до стандартів бухгалтерсь%
кого обліку з виділенням основних понять,
об'єктів, їх класифікацій та підход ів до їх оцінки і
відображення у фінансовій звітності підприємства,
що сприятиме виділенню земельних ресурсів як
об'єкту бухгалтерського обліку та забезпечить
ефективність їх використання і відновлення. Ос%
новними напрямами подальших досліджень є роз%
ширення інформаційної бази щодо обліку земель%
них ресурсів як системи та експериментальна ап%
робація введення їх в облік різних галузей еконо%
міки.
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FEATURES MOTIVATIONAL MECHANISM OF MANAGEMENT QUALITY OF AGRICULTURAL
WORKING LIFE LABOR
Стаття присвячена особливостям мотиваційного забезпечення якісного трудового життя аграрних працівників.
Проаналізовано цілі, завдання та складові ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового жит0
тя персоналу. Визначено основні причини, що формують низький рівень мотивації до аграрної праці та впливають на
якість трудового життя. На підставі узагальнення розробок науковців та власних досліджень запропоновано напря0
ми удосконалення елементів мотиваційного механізму управління якістю трудового життя аграрних працівників.
The article is dedicated to providing quality features motivational working life of agricultural workers. Analyzed
the goals, objectives and components of effective work motivation in the context of improving the quality of working life
of staff. The main reasons that form low motivation to agricultural work and affect the quality of working life. Based on
the synthesis and development of their research scientists suggested areas of improvement motivational elements of
quality control mechanism working life of agricultural workers.

Ключові слова: мотивація праці, якість трудового життя, мотиватори.
Key words: motivation, quality of work life, motivators.
ВСТУП
Глибока криза в Україні, яка ускладнюється
впливом світової фінансово%економічної кризи,
зумовлена насамперед серйозними зовнішніми та
внутрішніми причинами, котрі виходять за межі
фінансових проблем, які переросли в економічний
спад виробництва, зростання безробіття, знижен%
ня рівня заробітних плат, соціальних гарантій най%
маних працівників. Глобальний попит на ключові
товари українського експорту також залишаєть%
ся низьким. Депресивний стан економіки унемож%
ливлює підтримання належних соціальних стан%
дартів для переважної більшості населення.
Передплатний індекс 21847

Забезпечення високої якості продукції може
відбуватися лише за умов підвищення якості тру%
дового життя працівників, що потребує застосу%
вання нових методів управління персоналом, а та%
кож відповідної державної соціальної політики.
Необхідність підвищення якості трудового життя
обумовлена вимогами соціальних стандартів, нор%
мативно%методичних, законодавчих засад, які
створюють в економіці певне мотиваційне поле, що
відповідає потребам працюючих, забезпечуючи
підвищення продуктивності праці, сприяючи нако%
пиченню людського капіталу та формуючи якісне
трудове життя.
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У найбільш узагальненому ро%
зумінні якість життя визначаєть%
ся життєвим потенціалом суспіль%
ства, соціальних груп, окремих
ЦІЛІ:
ЗАВДАННЯ:
СКЛАДОВІ:
громадян та відповідністю харак%
- забезпечення
- формування мотиваційного
- забезпечення
теристик процесів, засобів, умов і
формування високого
механізму ефективної
добробуту
результатів їхньої життєдіяль%
рівня трудового
зайнятості;
населення;
ності соціально позитивним по%
потенціалу;
- створення ефективної
- забезпечення
- забезпечення
системи соціального захисту
ефективної
требам, цінностям і цілям. Вияв%
ефективної зайнятості;
праці;
зайнятості;
ляється якість життя у суб%
- забезпечення умов
- підвищення рівня
- забезпечення умов
'єктивній задоволеності людей со%
для гідної праці та
соціальних стандартів;
для збереження
бою, своїм життям, а також у об%
оплати праці;
- підвищення матеріального
здоров’я;
'єктивних характеристиках, влас%
- забезпечення гідного
добробуту населення;
- забезпечення
- підвищення рівня освіти;
тивих людському життю як біоло%
рівня життя;
гідних умов життя;
- забезпечення якості та
- забезпечення
- забезпечення
гічному, духовному та соціально%
доступності освіти;
всебічних
високого рівня
му явищу.
- підвищення рівня медичного
можливостей
споживання;
та профілактичного
Наближення показників якос%
- забезпечення освіти
людського розвитку
обслуговування
ті життя, зокрема якості трудово%
го життя, до світових стандартів,
Рис. 1. Цілі, завдання та складові щодо забезпечення
неможливе без урахування моти%
ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості
ваційних аспектів. Чинники впли%
трудового життя
ву на якість трудового життя фор%
муються в однаковій площині ви%
никнення та задоволення різноманітних потреб,
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В Україні спостерігаються небезпечні проце% інтересів, мотивації, життєвих цінностей, охоплю%
си зниження кількісних та якісних характеристик ючи економічну, соціальну, особистісну сторони
трудового потенціалу, деформація попиту та про% життя людей.
На думку Тужилкіної О.В., забезпечення ефек%
позиції робочої сили на ринку праці, знизився
рівень якості освіти та охорони здоров'я, відбува% тивної мотивації праці в контексті підвищення
ються вкрай небезпечні процеси депопуляції ук% якості трудового життя (ЯКТ) відбувається на
раїнської нації. Вагомий внесок у вирішення про% підставі цілей, завдань та певних складових, пред%
блем мотивації праці та якості трудового життя як ставлених на рисунку 1 [3].
За допомогою таблиці 1 розглянемо основні
соціально%економічної категорії зробили такі
відомі вітчизняні та провідні вчені, серед них: Д.П. показники та структурні елементи складових за%
Богиня, Б.М. Генкін, М.О. Горєлов, В.М. Гринь% безпечення ефективної мотивації праці щодо
ова, М.І. Долішній, О.П. Єгоршин, А.Я. Кібанов, підвищення якості трудового життя.
Визначимо основні причини, що формують
А.М. Колот, М.Б. Махсма, М.Х. Мескон, О.Ф. Но%
вікова, В.А. Савченко, М.В. Семикіна, Д.В. Феок% низький рівень якості трудового життя в Україні:
тистов, Ф.І. Хміль, Л.В. Шаульська, В.Г. Щербак відсутність матеріальної бази відтворення і роз%
та ін. Разом з цим, мотиваційний механізм управ% витку трудового потенціалу; незахищеність прав
ління якістю трудового життя сільськогосподарсь% та інтересів людини в трудовій діяльності; не%
ких працівників як напряму соціальної політики, ефективність системи стимулювання і мотивації
адаптованої до теперішнього стану економіки до продуктивної праці; не адаптованість працю%
ючого населення до ринкових умов; значна дифе%
країни, потребує подальшого вивчення.
ренціація заробітної плати; нестабільність зайня%
тості, загрози втрати робочого місця; відсутність
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення дослідження та умов і механізмів забезпечення рівних стартових
обгрунтування підходів до вирішення проблем можливостей у професійному розвитку, кар'єр%
мотиваційного забезпечення управління якістю ному зростанні; зневага гідності людини в праці,
трудового життя персоналу аграрних підпри% загрози фізичного і психологічного тиску; нероз%
виненість виробничої демократії; значна інтен%
ємств.
сивність, несприятливі умови праці, ризики ви%
робничого травматизму і професійні захворюван%
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ня; відсутність умов для повноцінного відпочин%
ДОСЛІДЖЕННЯ
Якість життя населення на сучасному етапі є ку; неможливість гармонійного поєднання робо%
головним критерієм розвитку науково%технічно% ти та ефективного виконання сімейних обов'язків,
го та людського потенціалу держави. Забезпечен% дозвілля [1].
Підвищення якості трудового життя аграріїв,
ня гідного рівня життя має бути безперечним пріо%
ритетом державної та регіональної політики, а формування їх позитивного ставлення до роботи
якість життя населення України — відповідати не можливе без забезпечення належного матері%
ального стимулювання селян. Перш за все, це сто%
світовим параметрам.
Забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення
якості трудового життя
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ристовувати соціально%економічні принципи:
неупереджений підхід до формування фонду
нагромадження й фонду споживання; форму%
вання фонду додаткового матеріального та
№
Складові
Показники та структурні елементи
морального стимулювання з урахуванням
1
Забезпечення
Величина реальних доходів та їх структура.
якості роботи кожного працівника тощо.
добробуту
Величина витрат.
Структура споживчих витрат
Поліпшенню трудової мотивації аграріїв та
2
Забезпечення
Рівні бідності економічно активного населення.
підвищенню
якості трудового життя сприяти%
ефективної
Рівень безробіття.
ме удосконалення соціального діалогу в соці%
зайнятості
Рівень умов праці та оплати праці
ально%трудовій сфері. Так, керівникам аграр%
3
Забезпечення
Рівень захворюваності та профзахворювань.
здоров’я
Рівень витрат на оздоровлення і профілактику.
них підприємств слід формувати соціально%
Кількість, якість та доступність медичного
трудові відносини з найманими працівниками
обслуговування
на підставі трудового законодавства та врахо%
4
Забезпечення
Доступність житла.
гідних умов
Рівень забезпечення закладами культури,
вуючи їхній професійно%кваліфікаційний
життя
засобами інформації.
рівень, досвід, якість роботи, сімейний стан
Рівень якості соціальної сфери
тощо (укладання строкового трудового дого%
5
Забезпечення
Кількість об’єктів торгівлі та обслуговування.
вору або трудового договору на невизначений
високого рівня
Кількість, якість і доступність продукції
споживання
(послуг).
термін з фіксуванням розміру матеріального та
Структура споживання товарів
соціально%побутового забезпечення).
6
Забезпечення
Кількість і рівень закладів освіти.
Зазначимо, що підвищення оплати праці та
освіти
Рівень освітніх послуг.
Доступність освіти, перепідготовки та
якості трудового життя аграріїв повинно пе%
підвищення кваліфікації
редбачати: визначення розміру зарплати з ура%
хуванням рівня офіційно встановленого про%
сується удосконалення системи оплати праці — житкового мінімуму для працездатної особи;
провідного мотиву покращення трудової актив% удосконалення матеріально%технічної бази (тех%
ності кожного працівника. Кодексом законів про нологічні процеси, техніка, обладнання тощо);
працю та іншим законодавством України визначені створення належних санітарно%гігієнічних умов на
правові засади щодо покращення рівня матеріаль% виробництві (особиста гігієна); забезпечення
ного стимулювання, в тому числі, завдяки впровад% відповідних лікувально%профілактичних умов (за%
женню мінімального розміру погодинної заробіт% побігання виробничому травматизму, професійних
ної плати. Проте різна специфіка виробництва, захворювань та ін.). Рівень життя сільського насе%
диференціація форм господарювання підпри% лення в Україні все більше погіршується. Про це
ємств, особливо в аграрному секторі економіки, свідчать як суб'єктивні, так і об'єктивні показни%
ускладнює їх адаптацію та повний перехід на да% ки: якість раціону харчування, умови проживан%
ний вид розрахунків. Разом з тим, низька стиму% ня, забезпечення населення житлом і товарами
лююча роль оплати праці селян негативно відоб% тривалого користування, доступність якісних ме%
ражається на їх ставленні до роботи. Тому на су% дичних та освітніх послуг тощо.
Поширення бідності пов'язане з ризиками та
часному етапі розвитку аграрного сектора еконо%
міки актуальним питанням є вдосконалення сис% загрозами посилення негативних демографічних
теми оплати праці в реструктуризованих сільсько% тенденцій, міграційного відпливу економічно ак%
господарських підприємствах різних організацій% тивного населення за межі області, втратою робо%
чих місць через військовий конфлікт на сході краї%
но%правових форм.
Низький рівень оплати праці, відсутність на% ни. Низький платоспроможний попит стримує
лежних робочих місць, безробіття та інші моти% розвиток внутрішнього ринку та економіки в ціло%
ваційні чинники спричиняють значне вивільнення му. Пріоритетним напрямом політики держави
працівників із сільськогосподарського виробниц% щодо подолання бідності на селі має стати адміні%
тва, зовнішню і внутрішню трудову міграцію в дер% стративно%фінансова консолідація програм надан%
жаві. Існуючий мотиваційний механізм в аграрно% ня соціальної допомоги, завершення створення
му секторі потребує вдосконалення на макро% та єдиної бази даних незабезпечених осіб, а також
мікрорівнях стосовно матеріальної, соціальної та перехід до призначення усіх видів соціальної до%
психологічної складових. Нові концептуальні помоги за єдиною заявою. При наданні допомоги
підходи повинні включати в себе такі позиції: па% за одним зверненням мають бути вирішенні такі
ритет прав і обов'язків кожної із сторін соціаль% завдання: покращення поінформованості населен%
но%економічних відносин щодо розподілу прибут% ня про види соціальної допомоги та права на її
ку підприємства; пріоритетне забезпечення робо% отримання; спрощення процедури одержання до%
чими місцями перспективних молодих і високок% помоги шляхом підвищення доступності, зменшен%
валіфікованих фахівців; залучення вітчизняних і ня черг, використання одного пакету документів;
зарубіжних інвестицій в аграрний сектор еконо% забезпечення та поглиблення адресності соціаль%
ної допомоги.
міки та ін.
На думку певних українських науковців, ос%
З метою забезпечення участі працівників у роз%
поділі прибутку аграрних підприємств слід вико% новними перспективними напрямами та заходами
Таблиця 1. Складові забезпечення ефективної
мотивації праці в контексті підвищення якості
трудового життя
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державного регіонального регулювання щодо
підвищення якості життя населення сільських те%
риторій повинно стати:
— вдосконалення системи професійної підго%
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників відповідно до потреб економіки;
— посилення державної підтримки та соці%
ального захисту осіб, які його потребують і не
здатні на рівних конкурувати на ринку праці;
— активізація процесу створення нових робо%
чих місць в області;
— підвищення якості робочої сили;
— зниження дисбалансу між попитом та про%
позицією робочої сили за рахунок підвищення
ефективності інвестиційної політики в регіоні;
— здійснення заходів щодо підвищення рівня
матеріального забезпечення зареєстрованих без%
робітних;
— активізація роботи із стимулювання до ле%
гальної зайнятості та легальної трудової міграції;
— сприяння розробці та реалізації інвестицій%
них проектів, що забезпечують розширення сфе%
ри прикладання праці у сільських районах із кри%
тичним рівнем зайнятості населення;
— здійснення заходів по зниженню частки пра%
цівників із рівнем заробітної плати нижче прожит%
кового мінімуму та із ліквідації заборгованості із
виплати заробітної плати;
— зміцнення матеріального забезпечення ме%
режі центрів раннього втручання і соціальної реа%
білітації дітей%інвалідів, центрів професійної, ме%
дичної та соціальної реабілітації осіб з обмеже%
ними фізичними можливостями;
— забезпечення формування єдиного банку
даних отримувачів пільг за соціальною ознакою та
постійного моніторингу виконання програм соц%
іального захисту населення;
— сприяння забезпеченню населених пунктів
транспортними засобами загального користуван%
ня (автобуси та тролейбуси з низьким рівнем
підлоги), спеціально обладнаними для перевезен%
ня інвалідів на візках і маломобільних груп насе%
лення;
— сприяння залученню благодійної допомоги
для вирішення проблем найбільш незахищених
верств населення та ініціювання посилення під%
тримки малозабезпечених сімей [3; 4].
Сутність гідного трудового життя визначаєть%
ся відповідністю його умов сучасним вимогам лю%
дини до взаємозв'язку заробітної платні з резуль%
татами праці, характеру і змісту, безпеки і приваб%
ливості праці, взаємозв'язку інтересів окремих
працівників і колективів. При цьому інтереси,
ціннісні орієнтації, соціальні очікування, цільові
установки стають спонукальними елементами
індивідуальної трудової поведінки людини, висо%
кого творчого настрою, ініціативи, спрямованих на
вирішення господарських завдань підприємства:
підвищення ефективності виробництва, переоріє%
нтацію діючого виробництва на нові конкурентос%
проможні види продукції, пошук нових видів си%

52

ровини і матеріалів для виробництва продукції,
завоювання нових ринків збуту тощо.
На думку Л. Дроздової, до концептуальних по%
ложень щодо системного розуміння сучасної па%
радигми якості трудового життя у соціальній пол%
ітиці України відносяться:
1. В основі формування якісного трудового
життя працюючого населення є мотивація через
задоволення його особистих потреб персоналу
діючими стимулами до продуктивної праці.
2. Якісне трудове життя працюючих на будь%
якому етапі соціального розвитку продукує синер%
гетичний соціально%економічний ефект у резуль%
таті створення виробничо%трудового середовища.
Яке задовольняє основні потреби працюючих.
3. Зміст якості трудового життя формується
відповідно до існуючого ступеня соціально%еконо%
мічного розвитку конкретного виробничо%трудо%
вого середовища.
4. Накопичення людського капіталу формує
якісне трудове життя працюючих.
5. Підвищення рівня якості трудового життя
необхідно пов'язувати з прогресивними світовими
соціальними стандартами, їх реалізацією через
соціально%трудові відносини [2].
Соціолого%економічна оцінка існуючого рівня
якості трудового життя визначена системою
зовнішніх групових мотиваторів, яка за їх рейтин%
гом представлена гідною винагородою за працю,
умовами та безпекою праці, професійним та кар'%
єрним зростанням, організацією та змістовністю
праці; та системою економічних показників, що є
реальними стимулами до мотивованої продуктив%
ної праці, які мають статистичне вимірювання і ха%
рактеризують макроекономічну картину сформо%
ваного рівня якості трудового життя.
Розглянемо систему групових зовнішніх мо%
тиваторів та їх складові, що формують якість
трудового життя персоналу, представлених у
таблиці 2.
Отже, можна встановити значущість групових
мотиваторів, що дозволяє визначитися у їх пріо%
ритетах; дослідити задоволеність груповими мо%
тиваторами на підставі середньоарифметичної за%
доволеності їх складовими; вагу значущості гру%
пового мотиватора в їх сумарній оцінці, прийня%
тої за одиницю; розрахунково%зважену оцінку мо%
тивуючого впливу групового мотиватора на якість
трудового життя. В свою чергу останній показник
визначається відповідними коефіцієнтами, які не%
обхідно застосовувати при кількісній оцінці зве%
деного інтегрального індексу якості трудового
життя за формулою середньоарифметичної зва%
женої. Кожний груповий індекс має відображати
мотивуючий вплив сукупності економічних показ%
ників — стимуляторів виробничо%трудового сере%
довища на формування якості трудового життя.
Передумовами для перспективного спрямовуван%
ня соціальної політики України на актуалізацію та
ефективне вирішення проблеми забезпечення якіс%
ного трудового життя сільського населення є за%
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Система групових зовнішніх
мотиваторів та їх складові, що формують якість трудового життя персоналу
№
1

Групи зовнішніх
мотиваторів
Гідна винагорода
за працю

2

Умови та безпека
праці

3

Професійне та
кар’єрне
зростання

4

Організація та
змістовність
праці

Складові зовнішніх мотиваторів, що формують
якість трудового життя персоналу
- посадовий оклад;
- премії, доплати, надбавки:
- диференціація зарплати;
- бонуси, соціальні пакети;
- соціальні програми
- санітарно-гігієнічні умови праці;
- охорона та безпека праці;
- психофізіологічні умови праці;
- соціально-психологічний клімат;
- соціальний захист
- професійна підготовка (перепідготовка);
- підвищення кваліфікації;
- одержання другої освіти;
- відповідність займаної посади професійнокваліфікаційним вимогам;
- кар’єрне зростання
- розподіл праці та її нові форми;
- нормування праці;
- організація та обслуговування робочих місць;
- стабільна, ефективна зайнятість;
- інноваційність виробничо-трудового
середовища;
- інформованість та участь у прийнятті
управлінських рішень;
- колективно-договірні відносини, їх відкритість;
- соціальні програми;
- моральне стимулювання

стосування кількісної оцінки групових та інтег%
ральних індексів якості трудового життя в ди%
наміці.
ВИСНОВКИ
Сформувати високий рівень трудової моти%
вації в аграрному секторі економіки можливо зав%
дяки підвищенню оплати праці та якості трудово%
го життя селян. Що передбачає проведення сис%
тематичного оцінювання рівня якості трудового
життя та встановлення значущості зовнішніх мо%
тиваторів, які формують якість життя працівників,
а саме: гідну винагороду за працю, належні умови
та гарантовану безпеку праці; професійне та кар%
'єрне зростання; організацію та змістовність праці.
Отже, перспективним напрямом соціальної
політики має бути адаптація до теперішнього ста%
ну економіки країни, орієнтація на створення умов
для раціонального використання і розвитку тру%
дового потенціалу на підгрунті ефективного мо%
тиваційного механізму управління якістю трудо%
вого життя сільськогосподарських працівників. У
контексті системної трансформації соціальної
політики в Україні доцільним є можливість засто%
сування методичних підходів для інтегральної оц%
інки рівня якості трудового життя сільських жи%
телів.
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SOME ASPECTS MANAGEMENT OF DEVELOPMENT PROJECTS ON THE REAL ESTATE MARKET
У статті розглядають фази проектів по розвитку нерухомості, що проводять девелоперські компанії. Розглянуто
і визначено основні підрозділи по виконанню певної фази девелоперського проекту із зазначенням результату в ок0
ремій фазі. Визначено керівників за певними фазами девелоперського проекту. Оглянуто моделі при управлінні про0
ектом у фазі будівництва. Визначено найбільш прийнятну модель управління проектом у фазі будівництва для вітчиз0
няних умов господарювання. На основі оцінки світової практики девелопменту визначено основні джерела фінансу0
вання девелоперських проектів. Виокремлено основні вади розвитку девелоперської діяльності на вітчизняному рин0
ку нерухомості.
The paper considered phase projects of real estate development companies spend. And considered the basic units for
the implementation phase of a development project showing the results of a separate phase. Determined by certain leaders
of the phases of development projects. Inspect model for project management in the construction phase. The most
affordable model of project management in the construction phase for domestic economic conditions. Based on the
evaluation of development of world practice identifying the main sources of funding for development projects. Singling
out the major flaws of real estate development activities in the domestic market.

Ключові слова: ринок нерухомості, девелопер, девелоперська компанія, управління девело=
перскими проектами, фаза девелоперського проекту.
Key words: real estate market, developer, development company, management developer project,
phase development project.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

За сучасних умов орієнтації економіки Ук%
раїни на підвищення її конкурентоспромож%
ності надзвичайно важливого значення набу%
ває активізація виробничої діяльності як осно%
ви структурних зрушень, суттєвого оновлення
реального сектора та загалом забезпечення
сталого соціально%економічного розвитку дер%
жави. Незважаючи на те, що промислово%інду%
стріальний розвиток проголошено та закріпле%
но в чисельних законодавчих та нормативних
актах України як базовий принцип економіч%
ного зростання, використання цього фактора
не стало невід'ємною складовою розвитку про%
дуктивних сил України, її виведення на траєк%
торію високотехнологічної держави.
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Будівельна галузь, незважаючи на її особли%
ве місце у розв'язанні соціальних питань, як і
більшість інших галузей економіки України, ха%
рактеризується незадовільним рівнем виробни%
чої активності, що не в останню чергу зумовлене
нерозв'язаними проблемами управління діяльні%
стю девелоперських компаній на ринку нерухо%
мості. Й дотепер залишаються не висвітленими і
потребують теоретичного та практичного вирі%
шення значна кількість питань щодо управління
діяльністю промислових підприємств і, зокрема,
будівельної галузі. Відповідно це потребує нау%
ково%обгрунтованого перегляду політики управ%
ління щодо цих сфер економіки та удосконален%
ня інструментарію управління діяльністю під%
приємствами та процесами в цих сферах.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблем управління діяльні%
стю підприємств та компаній є однією з пере%
думов для успішної побудови національної
моделі економічного розвитку, формуванню
якісно нових форм впливу на процес рефор%
мування вітчизняної економіки та перебудо%
ви вже розвинутої промислової структури
України до такого рівня, щоб вона могла ви%
робляти конкурентоспроможну продукцію.
Для України у зв'язку з необхідністю виходу
на передові науково%технічні рубежі і з вра%
хуванням вже нагромадженого промислового
потенціалу формування ефективного механі%
зму управління підприємствами і виробничи%
ми, промисловими компаніями є завданням
особливої важливості.
Питання теоретичного дослідження про%
блем, пов'язаних з розробкою і вдосконален%
ням управління діяльністю підприємств, ком%
паній розглядаються в роботах І. Ансоффа,
Д. Аакера, П. Друкера, Г. Минцберга, А. Том%
сона, А. Стрикленда, М. Мескона, Дж. Траута,
Э. Райса, Р. Коха, Д. Нортана, Р. Каплана,
А. Петрова, Н. Войтоловского, В. Рохчина,
О. Виханского, В. Попкова, В. Семенова, А. Хо%
рина, В. Керимова та інших.
Серед робіт, присвячених дослідженню
ринку нерухомості і функціонуванню девело%
перської діяльності, слід виділити фундамен%
тальні дослідження відомих українських і за%
рубіжних вчених, серед яких: А. Асаул, В. Бу%
зирев, І. Бачурінска, Н. Васильєва, О. Гриценко,
В. Горемикін, С. Грибовський, М. Диба, С. Мак%
симов, Е. Озеров, Є. Поліщук, Тарасевич,
І.Ч. Хьюлет, Г. Кауфман, Р. Пейзера, А. Фрай і
багато інших.
Гострота житлової проблеми в Україні, ве%
ликий незадоволений попит на нерухомість
обумовили будівельний бум, який спостерігав%
ся в Україні протягом 2003—2007 рр. Однак
світова фінансова криза першою зачепила
саме будівельну галузь, обумовивши поступо%
вий спад обсягів виконаних робіт, починаючи
з 2008 р.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Компанії, які працювали і працюють на рин%
ку будівельних послуг і ринку нерухомості опи%
нилися в скрутному становищі через зменшен%
ня попиту на продукти їх діяльності, не завж%
ди задовільну організаційну структуру ком%
панії з малокерованими її структурними еле%
ментами та прогалинами в управлінні діяль%
ності.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є розгляд фаз девело%
перського проекту на ринку нерухомості для
розкриття їх особливостей, визначення основ%
них підрозділів, що мають виконувати певні
фази проектів з керівниками цих фаз для виок%
ремлення проблем та недоліків для можливого
їх усунення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Девелопмент визначається як напрям бізне%
су, пов'язаний з наданням послуг із якісного
перетворення нерухомості з метою зростання
її вартості [1, с. 137]. Ю. Бакрунов вказує, що
цільова спрямованість усіх різновидів девело%
перських відносин може бути охарактеризова%
на як управління розвитком нерухомості, що у
всіх випадках передбачає інтеграцію діяльності
учасників будівництва і відрізняється ступенем
охоплення стадій життєвого циклу об'єктів не%
рухомості; при цьому предмет праці в усіх ви%
падках є тотожним за своєю економічною сут%
ністю і, незважаючи на те, що засоби праці мо%
жуть знаходитись у різній власності, являє со%
бою єдність знарядь праці і робочої сили, що
технологічно об'єднані внаслідок реалізації
функцій управління проектом [2, с. 13].
На ринку нерухомості працюють різнома%
нітної спрямованості компанії, підприємства,
фірми тощо.
Девелоперські компанії — це відносно но%
вий вид компаній на вітчизняному ринку неру%
хомості, які схильні до широкого спектру діяль%
ності на ньому, пов'язаної з організацією інве%
стиційного проекту розвитку об'єктів нерухо%
мості (розробкою концепції проекту, підбором
команди учасників проекту, дослідженням рин%
ку, проектуванням, фінансуванням, будівниц%
твом, маркетингом, управлінням та реалізацією
результатів діяльності, пошуком найкращих
місць для розташування об'єкта, постачанням
засобів, отриманням дозволу на будівництво/
реконструкцію, організацією ремонтних робіт,
здачею в оренду нерухомості тощо).
Однак основною метою будь%якого суб'єкта
господарювання є отримання прибутків. Для
успішної діяльності і отамання прибутків деве%
лопеській компанії необхідно мати чіткий алго%
ритм дій щодо реалізації конкретного днвело%
перського проекту з виокремленням певних фаз.
Управління проектами девелопменту неру%
хомості пов'язане з необхідністю врахування
цілого ряду аспектів: юридичних (питання прав
на земельну ділянку, об'єкти нерухомості,
оформлення відносин із замовниками, поста%
чальниками), технічних, економічних (залучен%
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Таблиця 1. Відповідальні підрозділи за виконання певної фази девелоперського проекту
Фаза
Ідея (ініціація проектів)
Концепт

Результат фази
Придбана земельна ділянка
та затверджений
експертний висновок
Затверджений попередній
бізнес-план проекту

Розробка проекту
(передпроект, проект,
робоча документація,
планування, закупки)
Реалізація проекту
(будівництво)

Робоча документація,
детальний план проекту,
договори з підрядниками,
бізнес-план проекту
Акти здачі об’єкта в
експлуатацію

Експлуатація (продаж)

Прибуток

Відповідальний
підрозділ
Департамент,
відповідальний за
розвиток бізнесу
Департамент,
відповідальний за
стратегічне планування
Служба, відповідальна за
інжиніринг
Служба, відповідальна за
інжиніринг
Департамент,
відповідальний за
розвиток бізнесу

Керівник проекту
Відсутній
Призначається
Призначений. За
необхідності призначаються
керівники окремих
підпроектів
Призначений. За
необхідності призначаються
керівники окремих
підпроектів
Відсутній

Складено автором за [3, c. 7].

ня коштів, управління грошовими потоками).
Світова практика виробила цілий ряд мето%
дичних підходів до управління девелоперськи%
ми проектами.
У таблиці 1 виокремленні фази девелоперсь%
кого проекту девелоперської компанії на рин%
ку нерухомості з визначенням відповідальних
підрозділів за реалізацію певної фази спрямо%
ваної на отримання заданого результату.
Так, при управлінні проектом на етапі бу%
дівництва виділяють наступні моделі:
1. Проектом керує працівник офісу управ%
ління в проектах. Він керує всіма виконавцями,
генпідрядник виконує номінальну роботу, ви%
конуючи всі необхідні роботи, за виключенням
керівництва субпідрядниками. Договори суб%
підряду укладаються замовникам, керівництво
субпідрядниками здійснює безпосередньо про%
ектний менеджер.
2. Проектом керує директор підприємства%
замовника. Він призначається на роль керівни%
ка проекту, і функціонально підпорядковуєть%
ся керівникові напряму і директору центру
управління проектами. Група управління про%
ектом формується з працівників девелоперсь%
кої компанії, або залучається за принципом
аутсорсингу.
3. Проектом керує генеральний підрядник.
Девеолперська компанія допомагає йому впро%
вадити методологію, організацію, інформацій%
ну технологію, прийняту у даній компанії. У
цьому випадку девелопер отримує всю необхі%
дну інформацію від генпідрядника, і контролює
його роботу. У цьому випадку менеджер деве%
лоперської компанії, що виконує роль керівни%
ка проекту на попередніх фазах стає курато%
ром проекту.
4. Генпідрядник є власною компанією і ви%
конує функції з обслуговування будівельного
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майданчика, в також дії, пов'язані з юридичним
оформленням проекту. Решта завдань покла%
дається на девелопера.
Найбільш прийнятною з точки зору просто%
ти реалізації є перша модель [3, с. 10—12].
Важливою умовою ефективної реалізації
девелоперських проектів є залучення необхід%
ного обсягу фінансування. Так, зарубіжна
практика девелопменту відрізняється значною
диверсифікацією джерел фінансування, до
яких належать:
— власний капітал;
— короткострокові та середньострокові
кредити на період будівництва в комерційних
банках;
— кошти пенсійних фондів, позиково%ощад%
них організацій, страхових компаній;
— кошти фондів інвестування в нерухо%
мість;
— кошти приватних інвесторів та спільних
підприємств;
— кошти кредитних організацій;
— мезонинна заборгованість [4, с. 34].
Визначення потенційних джерел фінансу%
вання необхідне вже на початкових етапах жит%
тєвого циклу проекту, а сама можливість фі%
нансування є одним з ключовим факторів, що
враховується при прийнятті рішення про його
реалізацію. Окрім цього, для різних життєвих
циклів проекту характерним є залучення різних
форм фінансування.
Так, початкові стадії проекту, пов'язані з роз%
робкою ідеї та концепції проекту є високоризи%
ковими, а тому зазвичай фінансуються девелопе%
ром самостійно, за рахунок власних коштів.
Достатньо поширеною у розвинених еконо%
міках є створення під кожний проект компанії
спеціального призначення (SPV), у якому бе%
руть участь девелопер, внесок якого полягає у
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майнових правах на об'єкт нерухомості, щодо
якого буде реалізовуватись проект, та венчур%
ний інвестор.
Фінансування фази реалізації проекту (бу%
дівництво) може бути пов'язане з використан%
ням власних коштів девелопера, коштів венчур%
ного інвестора, а також із залученням кредит%
них ресурсів. Якщо в Україні основним джере%
лом кредитних ресурсів виступають комерційні
банки, то для західної практики характерною
є більша диверсифікація можливих джерел за%
лучення (фонди операцій з нерухомістю, недер%
жавні пенсійні фонди тощо).
Характерною рисою розвитку девелоперсь%
кої діяльності у західних державах є активна
участь держави у її підтримці, до основних на%
прямів якої належать:
— регулювання земельних відносин (веден%
ня обліку земель, зонування, оцінка, законо%
давче регулювання, підготовка пропозицій по
землі для здійснення інвестицій девелоперами
тощо);
— інформаційна підтримка девелоперів
шляхом надання готових пакетів документів,
що стосуються питань, пов'язаних з процеду%
рою викупу земель і правилами будівництва
об'єкта. Це полегшує девелоперу процес отри%
мання різноманітних погоджень і дозволяє ско%
ротити обсяг затрат і часу на реалізацію про%
екту;
— фінансова підтримка компаній, що вико%
ристовують нові технології енергозбереження
в будівництві, особлива увага надається запро%
вадженню малозатратних заходів, що сприя%
ють економії енергії;
— розробка законодавчої бази, що регла%
ментує порядок залучення джерел фінансуван%
ня, що дозволяє девелоперам створювати ефек%
тивну систему фінансування, у тому числі ви%
користовуючи варіанти приватно%державного
партнерства;
— фінансова допомога у реалізації соціаль%
но важливих проектів (створення об'єктів
інфраструктури, модернізація об'єктів нерухо%
мості, залучення девелоперів до розвитку дер%
жавно важливих регіонів тощо) [4, с. 32].
ВИСНОВКИ

Вдала реалізація девелоперських проектів
на ринку нерухомості залежить від певних фак%
торів, до яких можна віднести: передбачення та
врахування поведінки ринку, забезпечення
ефективного контролю за всіма фазами проек%
ту, які реалізуються девелопером через дієву
систему управління його діяльністю, вибір оп%
тимальної моделі фінансування проекту, мі%
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німізації витратності коштів та часу на реалі%
зацію проекту.
Водночас в Україні широкий розвиток деве%
лоперської діяльності гальмується відсутністю
адекватного довгострокового фінансування.
До проблемних питань відноситься й невре%
гульованість діяльності девелоперської ком%
панії на законодавчому рівні. В чинному зако%
нодавстві не міститься визначення даного виду
діяльності, що суттєво підвищує витратність,
пов'язану з необхідністю щоразу визначати
оптимальний правовий режим відносин, що ви%
никають між девелопером та споживачами його
послуг.
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OPERATING COSTS ACCOUNTING AS ONE
OF THE DIRECTIONS BUSINESS ADMINISTRATION
У даній статі розглянуто проблеми обліку витрат операційної діяльності та системи управління ними. Проведено по0
рівняння визначення та відображення витрат за національними та міжнародними стандартами, аналіз поглядів науковців на
визначення поняття "витрати". Наведено визначення витрат операційної діяльності та для ефективного обліку та управління
операційними витратами розроблена та представлена відповідна їхня класифікація за: рівнем еластичності до обсягу реалі0
зації продукції; змістом операційного процесу; способом віднесення до конкретного об'єкту витрат; відношенням до вироб0
ничого процесу; економічним змістом; статтями калькуляції. Розглянуто проблеми управління витратами, а також наведено
системний підхід щодо управління витратами. Цей підхід дасть змогу ефективно управляти операційними витратами, що
сприятиме підвищенню прибутковості підприємства, підвищить конкурентоспроможність, закріпить підприємство на рин0
ку товарів і послуг, збільшить доходи і фінансові результати підприємства.
This article deals with the problem of operating costs accounting and their management. Comparison of determination and
display costs for national and international standards, analysis of the views of scientists on the definition of "costs". This definition
operating costs and for effective accounting and control operating costs developed and presented their respective classification
after level of flexibility to the volume of sales; content of operational process; way of referring to a particular object costs; relation
to the manufacturing process; economic content; items costing. The problems of cost management, and also provides a systematic
approach for managing costs. This approach will help to effectively manage operating costs, which will increase profitability,
improve competitiveness, consolidate the company in the market of goods and services, increase revenues and financial results.

Ключові слова: витрати, операційна діяльність, витрати операційної діяльності, класи=
фікація витрат, управлінський облік, бізнес=адміністрування.
Key words: costs, operating activities, operating costs, classification costs, management
accounting, business administration.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах ринкових відносин,
економіка України потребує радикальних
змін у системі господарювання та створення
нових ефективних систем управління. Під час
вирішення цієї проблеми, важливого значен%
ня слід надати обліку та ефективному управ%
лінню витратами операційної діяльності.
Адже для підвищення рівня господарської
діяльності підприємства потрібно покращи%
ти пошук резервів зниження витрат, які в
свою чергу призведуть до збільшення рента%
бельності фінансово%господарської діяль%
ності підприємства.
Підвищення рівня фінансово%господарсь%
кої діяльності зміцнять конкурентоспро%
можність підприємства на внутрішньому і зов%
нішньому ринках.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні залишається актуальним питан%
ням дослідження витрат та ефективного управ%
ління ними в сучасних ринкових умовах госпо%
дарювання. Розкриття поняття, складу, впливу
витрат на економічні показники дасть змогу для
пошуку шляхів зниження витрат виробництва і
підвищить прибутковість підприємств. Тому ви%
рішенням питанням удосконалення обліку та
управління витрат приділялося багато уваги як
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями.
Такі науковці, як Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних,
Т.П. Остапчук розглядають витрати як зага%
льноекономічну категорію, а М.І. Баканов,
М.П. Кондрюков, М.Г. Грещак, О.С. Коцюба
розглядають витрати як суспільно%необхідні
витрати засобів виробництва.
Передплатний індекс 21847
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Певний внесок у вивчення цієї проблеми
внесли такі зарубіжні економісти, як Т. Стоун,
Дж. Фостер, А. Андерсон, Д.Г. Сігел та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є пошук основних напрямів
удосконалення обліку та управління витрат
операційної діяльності в сучасних умовах гос%
подарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У науковій економічній літературі поняття вит%
рат є розповсюдженим, але в той же час відсутня
єдина думка щодо визначення їх сутності.
П(С)БО 16 "Витрати" визначає витрати як
зменшення економічних вигод у вигляді вибут%
тя активів або збільшення зобов'язань, які при%
зводять до зменшення власного капіталу. В да%
ному визначенні сутність витрат виражається
через наслідки операцій з активами та капіта%
лом для фінансово%майнового стану підприє%
мства [ 1, с. 61].
У міжнародних стандартах не має окремого
стандарту, який би розкривав методологічні заса%
ди формування у бухгалтерському обліку інфор%
мації про витрати підприємства та розкриття її у
фінансовій звітності. Але поняття "витрати", їх
визнання, оцінка та класифікація розкривається
в Концептуальній основі складання та подання
фінансових звітів, Міжнародному стандарті бух%
галтерського обліку (МСБО) (IASC) № 1 "Подан%
ня фінансових звітів", МСБО (IASC) № 2 "Запа%
си", МСБО (IASC) № 16 " Основні засоби". В
МСБО № 2 "Запаси" розкривається інформація
про склад витрат на придбання запасів, які скла%
даються з ціни придбання, ввізного мита та інших
податків, а також з витрат на транспортування,
завантаження і розвантаження та інших витрат,
безпосередньо пов'язаних з придбанням готової
продукції, матеріалів та послуг.
Визначення витрат у міжнародних стандартах,
майже повністю відповідає поняттю витрати, що
наведені в національних стандартах. У Концепту%
альній основі складання та подання фінансових
звітів витрати розглядаються як зменшення еко%
номічних вигод протягом облікового періоду у
вигляді вибуття чи амортизації активів або у виг%
ляді зобов'язань, результатом чого є зменшення
власного капіталу, за винятком зменшення, пов'я%
заного з виплатами учасникам [2].
Таким чином, відображення витрат із за%
стосуванням як міжнародного, так і національ%
ного досвіду дає можливість повністю, досто%
вірно, без викривлення інформації представи%
ти витрати операційної діяльності підприєм%
Передплатний індекс 21847

ства, відобразити їх у фінансовій звітності та
дасть змогу користувачам прийняти ефективні
рішення щодо управління ними.
Такі економісти, як: М.П. Кондрюков,
М.Г. Грещак, О.С. Коцюба розглядали витра%
ти як витрати виробництва, з одного боку, та
витрати споживання — з іншого. М.П. Кондрю%
ков витратами визначав вартість ресурсів, ви%
користаних на певні цілі підприємства. У цьо%
му визначені виділяються три моменти:
1) витрати визначаються величиною вико%
ристаних ресурсів;
2) величина використаних ресурсів повинна
бути представлена в грошовому виражені для
порівняння різних ресурсів;
3) поняття витрат має обов'язково співвід%
носитися з конкретними цілями і завданнями [3].
Ф.Ф. Бутинець розглядає ж витрати як загаль%
ноекономічну категорію, яка характеризує вико%
ристання різних речовин і сил у процесі господа%
рювання. Він відокремлював поняття витрат у
бухгалтерському розумінні від витрат в економі%
чному розумінні. Під економічними витратами
розумів "затрати втрачених можливостей", тоб%
то суму грошових коштів, які можна отримати
при більш вигідному із усіх можливих альтерна%
тивних варіантів використання ресурсів [4].
Перераховані вище вченні%економісти вно%
сять у визначення витрат всі аспекти, що су%
проводжують цю економічну категорію. На
нашу думку, не менш важливим є застосування
єдиного підходу до розглядання витрат підпри%
ємства, що здійснюють різні види діяльності із
зазначенням галузевих особливостей суб'єкта
господарювання.
Під операційною діяльністю розуміють ос%
новну діяльність підприємства, що пов'язана ви%
робництвом та реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг, що є головною метою створення
підприємства і забезпечує основну частину його
доходу, а також інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
У науковій економічній літературі по%різно%
му трактують поняття витрат операційної діяль%
ності. На нашу думку, найбільш сформованим є
наступне визначення: витрати операційної
діяльності — витрати підприємства, пов'язані з
його основною (спрямованою на виробництво
або реалізацію продукції, товарів, робіт, послуг,
що є головною метою створення підприємства і
забезпечує основну частку його доходу) діяль%
ністю, а також операціями, які її забезпечують
або спричинені цією діяльністю [5 ].
При визначенні складу витрат операційної
діяльності, слід велику увагу приділити витра%
там виробництва, які займають найбільш пито%
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Таблиця 1. Види операційних витрат за основними
му вагу ї характеризують ефективність
класифікаційними ознаками
роботи підприємства, а також відобра%
жають усі сторони господарської
Ознаки класифікації операційних
Види витрат за відповідними ознаками
витрат підприємства
класифікації
діяльності підприємства. Для ефектив%
1. За рівнем еластичності до обсягу
змінні;
ного обліку та управління операційни%
реалізації продукції
постійні
ми витратами на підприємствах роз%
2. За змістом операційного
операційні витрати, пов’язані з
процесу
виробництвом продукції;
роблена відповідна їхня класифікація
операційні витрати, пов’язані зі збутом
(табл. 1). Ця класифікація використо%
продукції;
повні операційні витрати
вується в процесі обліку, аналізу, каль%
3. За способом віднесення до
прямі;
куляції, планування і контролю опера%
конкретного об’єкту витрат
непрямі
ційних витрат, що формують виробни%
4. За відношенням до виробничого
основні;
процесу
накладні
чу собівартість продукції.
5. За економічним змістом
матеріальні витрати;
Групування витрат за економічними
витрати на оплату праці;
елементами дає можливість встановити
відрахування на соціальні заходи;
амортизація основних фондів;
потребу в основних та оборотних засо%
інші витрати
бах, показує кількість засобів які було
6. За статтями витрат з
сировина і матеріали;
урахуванням П(С)БО
паливо, енергія на технологічні цілі;
потрачено під час виробництва, неза%
основна заробітна плата виробничих
лежно від їх виробництва і цілей вико%
робітників;
додаткова заробітна плата виробничих
ристання. Ці витрати стосуються лише
робітників;
операційної діяльності підприємств і да%
відрахування на соціальні заходи;
ють змогу провести аналіз складу,
витрати на утримання та експлуатацію
обладнання;
структури та ефективності витрат.
загальновиробничі витрати;
Групування витрат за статтями
витрати внаслідок технічного браку
та інші витрати
калькуляції дає змогу визначити
цільове використання витрат, уза%
гальнити їх за місцем виникнення відповідно до ності господарських процесів, оптимізація
структури витрат та рівня ризику фінансово%
виготовленої продукції [6].
Отже, для удосконалення обліку витрат господарської діяльності.
Управління витратами повинно враховува%
операційної діяльності на підприємствах, особ%
ливу увагу потрібно приділяти походженні та ти такі аспекти:
— відстеження та корегування величини
складу операційних витрат, а також форму%
ванні аналітичної інформації щодо витрат і витрат на закупівлю необхідної сировини, ма%
теріалів, комплектуючих виробів, оплату праці;
відображення їх в обліку та звітності.
— аналізувати та корегувати діяльність, яка
У сучасній економічній теорії проблему
управління витратами виділяють як окремий спричиняє виникнення витрат: пошук шляхів
напрям економічної науки, що сформувалась в зменшення матеріало% та трудомісткості без
теорію витрат. Основною метою управління загрози втрат якості продукції.
Під час управління витрат підприємства
витратами операційної діяльності є: надати вар%
тісної форми кількісним технічним залежнос% доцільно використовувати системний підхід,
тям та визначити витрати, які грунтуються на який забезпечить оптимальне використання
критерії економічних вигод для оцінки альтер% ресурсів і підвищить ефективність виробницт%
нативних варіантів господарських операцій. ва. Правильно вибрана і застосована стратегія
Важливим завданням системи управління вит% конкурентоспроможності розвитку підприєм%
ратами є визначення шляхів мінімізації витрат, ства призведе до приросту прибутку, підвищен%
що призведе до збільшення економічних вигод. ня ринкової вартості підприємства, зростання
Процес управління витратами зазвичай по% рентабельності інвестицій у підприємство.
Налагоджена система управління витрата%
требує співставлення запланованих та фактичних
даних, та прийняття на цій основі правильних ми операційної діяльності підприємства спри%
ефективних рішень, що врегулюють проблемні ятиме підвищенню ефективності діяльності
питання. Для обгрунтування прийнятих управлі% підприємства, збільшенню доходів і фінансових
нських рішень, планування та контролю витрат результатів, закріпить стабільність підприєм%
інформація повинна аналізуватися з використан% ства в конкурентному ринковому середовищі.
Основною метою системного підходу управ%
ням класифікації витрат операційної діяльності.
Метою управління витратами операційної ління операційною діяльністю підприємства є
діяльності є зниження витрат на одиницю ви% управління підприємства в цілому, так і окре%
робленої продукції, підвищення рентабель% мих його підсистем, враховуючи зміни різних
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внутрішніх факторів виробництва та впливу
зовнішніх чинників [7].
ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дало змогу зроби%
ти такі висновки щодо удосконалення обліку
витрат операційної діяльності та ефективного
управління ними:
1. У науковій економічній літературі понят%
тя "витрати" є розповсюдженим і трактується
вченими, з одного боку, як загальноекономічна
категорія, з іншого — як витрати засобів праці.
Під час обліку витрат операційної діяльності
слід користуватися їх класифікацією, що дасть
змогу правильно віднести витрати до певного
виду діяльності, під час якої вони були понесені.
2. Для щоб досягти зниження операційних вит%
рат потрібно економно використовувати сирови%
ну, матеріали, паливо, енергію, більш повно вико%
ристовувати виробничі потужності підприємства,
що сприятиме зниженню цін на продукцію, робо%
ти, послуги. Зменшення операційних витрат спри%
ятиме росту виробітку продукції за рахунок покра%
щення використання основних фондів, зменшення
норм витрат сировини, що в кінцевому результаті
призведе до підвищення прибутку підприємства.
3. Налагоджена система управління витра%
тами операційної діяльності сприятиме підви%
щенню ефективності діяльності підприємства,
підвищить його конкурентоспроможність на
ринках збуту. Прийняте та реалізоване ефек%
тивне управлінське рішення, підвищить рента%
бельність продукції підприємства.
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INPROVEMENT OF ACCOUNTS PAYABLE AND METHODS MANAGEMENT
Розглянуто поняття кредиторської заборгованості, методи управління кредиторською заборгованістю, а також
запропоновано заходи щодо її вдосконалення постачальникам (підрядникам) шляхом запровадження до документо0
обігу розроблених аналітичних документів та використання елементів управління.
Concepts payable, accounts receivable management methods and proposed measures to improve suppliers
(contractors) by introducing a document developed analytical documents and use controls.

Ключові слова: Зобов'язання, кредиторська заборгованість, підприємство, облікова полі=
тика, методи управління, елементи управління, грошові кошти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існує багато недоліків платіжної політики
підприємства, проте найбільш суттєвішим є наявність
простроченої кредиторської заборгованості, здеб%
ільшого перед постачальниками та підрядниками.
Невчасне погашення цієї заборгованості спричиняє
сплату штрафів, а це відповідно негативно відобра%
жається на фінансовому стані підприємства та ство%
рює підприємству репутацію ненадійного партнера
на ринку. Важливим у процесі облікової політики є
відстеження саме виникнення фактів заборгованості
та своєчасного її погашення.
Основним джерелом погашення кредиторської
заборгованості є виручка від реалізації. Тому підприє%
мству потрібно застосовувати ефективні методи уп%
равління кредиторської заборгованості, аби надход%
ження грошових сум від дебіторів передували в часі
терміну погашення усіх видів заборгованостей.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Методологічні вимоги до формування в бух%
галтерському обліку та фінансовій звітності
інформації про зобов'язання, а також принципи
їх відображення визначає П(С)БО 11 "Зобов'язан%
ня", відповідно до якого "зобов'язання" — це за%
боргованість підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, приведе до зменшення ресурсів
підприємства, втілюючи в собі економічні вигоди.
Дослідження теоретичних та практичних проблем
з управління кредиторською заборгованістю прово%
дили такі вчені: Ф. Бутинець, Ю. Брігхем, Н. Ізмайло%
ва, Є. Жуков, М. Лаврик, Д. Маршал, А. Шеремет.
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Ф. Бутинець, у своїх працях розкриває сутність
кредиторської заборгованості, вказуючи на те, що
це сукупність всіх видів зобов'язань перед креди%
торами. Н. Ізмайлова досліджує та вказує на ос%
новні прийоми управління кредиторською забор%
гованістю, а саме: аналіз замовлень, оцінка реаль%
ної вартості існуючої кредиторської заборгова%
ності та оформлення розрахунків кредиторської
заборгованості.
МЕТА РОБОТИ
Метою статті є розробка та дослідження за%
ходів щодо вдосконалення обліку кредиторської
заборгованості на підприємстві.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На фінансові результати підприємства та на
господарську діяльність загалом має великий
вплив кредиторська заборгованість. Для підвищен%
ня фінансової результативності всіх видів звичай%
ної діяльності та забезпечення платоспромож%
ності підприємствам необхідно прискорити круго%
обіг оборотного капіталу.
Тому для ефективного використання коштів
підприємства необхідно навчитися правильно
ними управляти.
Вдосконалення аналітичного обліку розра%
хунків з постачальниками та підрядниками поля%
гає у впровадженні в облікову систему певного
аналітичного документа, за допомогою якого бу%
дуть відображатися всі операції, які здійснювали%
ся з кожним постачальником (підрядником) про%
тягом року задля усунення факту виникнення про%
строченої кредиторської заборгованості.
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Відомість розрахунків з постачальниками
(підрядниками) міститиме таку інформацію, як по%
ставка товарно%матеріальних цінностей, заборго%
ваність за попередні поставки, умови продажу то%
варно%матеріальних цінностей, а також дату пога%
шення заборгованості за конкретною поставкою.
Відповідальність за ведення даної відомості та
прийняття рішень щодо розрахунків з постачаль%
никами та підрядниками слід покласти на заступ%
ника головного бухгалтера.
Управління кредиторською заборгованістю пе%
редбачає використання підприємством найбільш
прийнятих для цього форм, обсягів, строків роз%
рахунків з контрагентами. Важливість управління
кредиторської заборгованості зумовлюється знач%
ною часткою в поточних пасивах підприємства, а
це в свою чергу впливає на динаміку показників
платоспроможності та ліквідності.
Основним елементом управління кредиторсь%
кої заборгованості на підприємстві виступає пра%
вильний та своєчасний її аналіз. Важливе значен%
ня для аналізу кредиторської заборгованості має
збір необхідної достовірної інформації. Основни%
ми джерелами формування такої інформації є:
баланс підприємства, звіт про фінансові результа%
ти, примітки до річної фінансової звітності, пер%
винні документи, журнали, в яких відображаєть%
ся рух відповідних платежів, а також розрахункові
відомості про нарахування заробітної плати. Не%
обхідно також провести аудит кредиторської за%
боргованості, результати якого дадуть можливість
визначити всі відхилення в структурі заборгова%
ності, розробити заходи зодо її регулювання, адже
вона негативно впливає на діяльність підприєм%
ства. У більшості випадків причиною змін у струк%
турі заборгованості є взаємні неплатежі. Тому для
ефективної роботи підприємства необхідно визна%
чити причини кожного виду заборгованості в ре%
зультаті кожної окремої ситуації на підприємстві.
Важливою ділянкою роботи для бухгалтера є
управління кредиторською заборгованістю, яке
передбачає:
— обгрунтування можливості виникнення кре%
диторської заборгованості;
— визначення політики надання кредиту для
різних груп постачальників і видів продукції;
— контроль розрахунків з кредиторами за
відстрочену або прострочену заборгованість та вив%
чення причин недотримання договірної дисципліни;
— своєчасне визначення прийомів прискорен%
ня обігу оборотних активів і зменшення безнадій%
них боргів;
— забезпечення умов продажів, що гарантують
надходження грошових коштів;
— прогноз надходжень грошових коштів від
кредиторів.
Основними прийомами управління креди%
торської заборгованості є:
— аналіз замовлень, оформлення розрахунків
і встановлення характеру дебіторської та креди%
торської заборгованості;
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— оцінка реальної вартості існуючої креди%
торської заборгованості;
— контроль за співвідношенням кредиторсь%
кої заборгованості.
Щоб зменшити заборгованість, є певна по%
слідовність її погашення. В першу чергу виступа%
ють розрахунки за податками та зборами перед
бюджетом, а потім підприємство покриває витрати
пов'язані з розрахунками з оплати праці та прово%
дить розрахунки з постачальниками та підрядни%
ками. Отже, ефективне управління на підприємстві
кредиторською заборгованістю дозволить не лише
оптимізувати фінансовий стан, а забезпечить високі
темпи виробництва та конкурентоспроможності.
ВИСНОВКИ
Аналізуючи дане питання, можна зробити вис%
новок, що кредиторська заборгованість є важли%
вим елементом складного механізму підприємства.
Саме тому вивченню цієї категорії необхідно при%
діляти багато часу, адже від прийнятих рішень за%
лежить стан та перспективи розвитку підприєм%
ства. Задля розширення ринку збуту товарів а та%
кож залучення нових реалізаторів продукції не%
обхідна ефективна політика управління креди%
торською заборгованістю.
Введення аналітичних документів дозволить удос%
коналити облік кредиторської заборгованості на
підприємстві шляхом забезпечення контролю своє%
часності розрахунків за кожною поставкою товарно%
матеріальних цінностей, що в свою чергу підвищить
рівень платіжної дисципліни підприємства.
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APPLICATION OF THE SELFDEVELOPMENT CONCEPT FOR THE ELABORATION
OF AN EFFECTIVE STAFF MOTIVATION THEORY AT THE NATIONAL ENTERPRISES
Стаття присвячена вивченню питань застосування відомих теорій мотивації у практиці вітчизняних підприємств
та визначення можливостей розробки нової дієвої теорії мотивації. Для цього авторами спочатку здійснено порівняль0
ний аналіз переваг та недоліків відомих мотиваційних теорій, а також масштабність їх застосування на підприєм0
ствах України. Встановлено також, що відому концепцію саморозвитку персоналу підприємства можна покласти в
основу нової дієвої теорії мотивації. На цій основі розроблено принципово нову теорію мотиваційної поведінки пра0
цівника та доведено її дієвість на вітчизняних підприємствах.
This article deals with the application of the well known theories of motivation in the practice of national enterprises.
It is specially noted about opportunities for the development of a new effective motivation theory. To do this, the authors
conducted a comparative analysis of the advantages and disadvantages of the well known motivation theories and the
scale of their application at the enterprises of Ukraine. It was also found that the well known concept of self0development
can be put in the basis of a new effective theory of motivation. On this basis, It was developed a fundamentally new
theory of motivational employee behavior and proved its effectiveness at the national enterprises.

Ключові слова: мотивація, персонал, теорії мотивації, саморозвиток, ефективна праця,
мотив, потреба.
Key words: motivation, staff, theories of motivation, self=development, effective labor, motive,
need.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Процес розвитку персоналу є надзвичайно
важливим та в деякій мірі вирішальним чинни%
ком, що забезпечує конкурентоздатну та ефек%
тивну діяльність підприємства. Цей процес по%
винен мати постійний та цілеспрямований
вплив на професійну та особистісну сфери жит%
тя індивідуума, оскільки не лише знання та на%
вички роблять працівника успішним та профе%
сійним, а й сукупність індивідуальних особли%
востей темпераменту як вроджених, так і на%
бутих властивостей характеру. На жаль, у наш
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час не кожен працівник здатний вдало мотиву%
вати себе до самовдосконалення, а, на нашу
думку, таке вміння є надзвичайно важливою ру%
шійною силою працівника на шляху до профес%
іоналізму. Для вирішення цієї проблеми необ%
хідно проаналізувати стан використання ме%
тодів мотивації особистості на підприємствах
України, а також визначитися з найбільш дієви%
ми з них у сучасних умовах з позиції фор%
мування саморозвитку особистості, що обу%
мовлює актуальність дослідження для подаль%
шої розробки дієвої теорії мотивації.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання мотивації працівників та заохочен%
ня їх до ефективної праці описують в свої дос%
лідженнях такі зарубіжні вчені: як С. Адамс,
М. Армстронг, В. Врум, Э. Лоулер, П. Мартін,
А. Маслоу, Е. Мэйо, Л. Портер. Серед вітчиз%
няних науковців особливої уваги заслуговують
праці таких учених: О. Величко, А. Вознюк,
І. Грінько, В. Данюк, І. Долішній, В. Климчук,
О. Сергєєва, Е. Сидоренко, Н. Синюгіна, а та%
кож російських науковців: С. Базаров, Е. Бори%
сова, О. Виханський, Н. Газенко, В. Галенко,
А. Єгоршина, С. Занюк, Е. Ільїна, С. Ільєнкова,
С. Іщенко, Л. Карташова, А. Кібанов, В. Ковал%
тов, В. Маслов, А. Наумов та ін.
Загальновідомо, що розвиток персоналу
— це "системно організований процес без%
перервного професійного навчання праців%
ників для підготовки їх до виконання нових
виробничих функцій, професійно%кваліфіка%
ційного просування, формування резерву
керівників та вдосконалення соціальної
структури персоналу" [1]. Для здійснення
ефективного процесу розвитку персоналу
необхідно провести набір взаємопов'язаних
та взаємодоповнюючих заходів, таких як: ви%
робнича адаптація персоналу, планування
успішної кар'єри, атестація, стимулювання
розвитку персоналу та інші. Тобто мотива%
ція часто є вирішальним чинником до здійс%
нення кроків на шляху до самовдосконален%
ня, але до теперішнього часу не вирішена
проблема методологічного підходу до її
здійснення.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними цілями даної статі є:
— проаналізувати існуючі теорії мотивації
та їх практичне застосування в Україні;
— обгрунтувати доцільність використання
концепції саморозвитку для формування дієвої
теорії мотивації;
— розробити авторський підхід до теорії
мотивації на вітчизняних підприємствах.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У будь%якій сфері життєдіяльності люди%
ни мотивація відіграє дуже важливу роль, іноді
вона виступає приводом для роздумів, а іноді
поштовхом до дії. Але в будь%якому вигляді
вона дає змогу особистості досягати постав%
лених цілей та задовольняти власні потреби.
При цьому мотиви можуть бути досить різни%
ми. Це, насамперед, самоствердження, влада,
авторитетність, популярність, самореалізація,
Передплатний індекс 21847

бажання бути "таким, як усі" або "таким, не
як усі".
Первопричиною мотивації є мотив. Як відо%
мо, мотив — це усвідомлена спонукаюча при%
чина, основа, підстава до якоїсь дії чи вчинку
[3; 4; 8]. Мотив є продуктом життєдіяльності
людини, породжується в її свідомості, має
індивідуальний характер та залежить як від
внутрішніх чинників людини, так і від чинників,
що на цю людину впливають зі зовнішнього се%
редовища. Мотив породжує почуття нестачі
чогось або почуття потреби; він не лише пород%
жує в людині потребу дії, а й визначає, якою
саме, ця дія повинна бути.
Нещодавно мотив саморозвитку розгля%
дався як складовий елемент мотиву само%
ствердження або мотиву самоактуалізації,
але зараз його почали виділяти як само%
стійний вид мотиву [3; 8]. Якщо активізувати
цей мотив у людини, тоді і мотивація до діяль%
ності зростає. В теперішній час, професійний
менеджер повинен вміти задіювати мотив са%
морозвитку своїх підлеглих, вказуючи на
важливість розвитку та на можливості, які
перед ними відкриються в разі його вдалого
застосування.
Для найкращого розуміння сучасної си%
туації з можливістю застосування різних ме%
тодів мотивації на підприємствах України до%
цільно розглянути таблицю 1.
Проаналізувавши дані таблиці, можна від%
значити, що найпопулярнішими методами мо%
тивації в Україні є найпростіші в реалізації. А
ті, що потребують більших затрат як фізичних
так і матеріальних з боку підприємства є не та%
кими популярними, що ще раз підтверджує не%
достатню увагу до цієї проблеми.
Саморозвиток працівника — це, насампе%
ред, цілеспрямований процес, який полягає в
усвідомленні цінності, мотиви поведінки, ана%
лізу власних знань, вмінь, навичок, компе%
тенцій, професійних якостей, та співставлення
їх з потребами сучасного підприємства та сус%
пільства в цілому. Сучасний працівник повинен
постійно працювати над собою, вдосконалюва%
ти свою базу знань, розширяти свій кругозір та
відповідати вимогам керівництва та самого
себе.
Саморозвиток у професійному плані — це
надзвичайно виключне явище, яке притаманне
невеликій кількості працівників, причому як пра%
цівникам інтелектуальної праці, так і фізичної.
Така ситуація пояснюється досить просто, пра%
цівники не мають внутрішньої мотивацій до до%
сягнення високих результатів у процесі праці,
або працівник не має здатності до саморозвит%
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Таблиця 1. Характеристика застосування різних теорій мотивації
на підприємствах України
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Джерело: узагальнено авторами на основі [1—10]

Продовження табл. 1

АГРОСВІТ № 8, 2015

Передплатний індекс 21847

67

АГРОСВІТ № 8, 2015
Матеріальний мотив

Моральний мотив

Мотив саморозвитку

Здійснюють вплив на:

Матеріальні потреби

Моральні потреби

Потреби
самовдосконалення

Результати праці мотивованого працівника

Ефект для мотивуючого роботодавця

Рис. 1. Авторський підхід до теорії мотивації
на основі концепції саморозвитку

ку, або не розуміє самого процесу саморозвит%
ку. Звичайно, не можна відкидати і зовнішні
фактори, які зменшують прагнення працівника
до самовдосконалення такі, як: негативні умови
здійснення професійної діяльності — тяжкий
мікроклімат у колективі, або жорстко регламен%
тована корпоративна культура, яка не дає мож%
ливості творчого мислення; відсутність досту%
пу до необхідних матеріалів; недостатнє забез%
печення умов до саморозвитку з боку підприє%
мства — відсутність ефективних методик та
практичних занять з працівниками, незацікав%
леність керівників у розвитку персоналу,
відсутність цілеспрямованої мотивації пра%
цівника ззовні.
З вищесказаного випливає, що саморозви%
ток персоналу, в першу чергу, пов'язаний та
залежить від мотивації як внутрішньої, так і
зовнішньої, при чому обидві є важливими, і
одна може стимулювати розвиток іншої. В до%
сягненні кращих результатів та збільшенні
ефективності праці, повинні бути зацікавлені як
керівники підприємства, так і самі працівники.
Для виникнення стабільної та продуктивної
зацікавленості і потрібні якісні методи моти%
вації, які головне правильно та своєчасно ви%
користовувати.
Отже, на нашу думку, найбільш адекватни%
ми методами мотивації до саморозвитку є ме%
тоди, що направлені на підтримання позитив%
них зрушень у поведінці працівника, оскільки
саморозвиток — це надзвичайно тонкий ме%
ханізм ідентифікації особистості в постійно
змінюваному середовищі, який властивий
тільки особистостям з відкритими поглядами
та бажанням йти в ногу із часом.

68

Також необхідно відокремлювати зовніш%
ню мотивацію до розвитку та внутрішню само%
мотивацію. Самомотивація — це вміння пере%
бороти власну невпевненість, небажання на
шляху до здійснення цілей. Вважається, що
здійснювати самомотивацію також краще по%
зитивними цілями та за допомогою важливих
та необхідних для особистості стимулів.
Тобто такий аспект мотивації, як мотива%
ція до саморозвитку, можна здійснювати по%
єднавши позитивні риси наступних теорій: "по%
зитивного підкріплення", "Х" і "У" Дугласа
МакГрегора", "справедливості" та інші теорії,
які виключають покарання та вплив на почуття
боргу та вини.
Пропонований нами дієвий механізм моти%
вації персоналу із застосуванням концепції
його саморозвитку можна узагальнити на ри%
сунку 1.
З наведеного рисунку видно, що концепцію
саморозвитку варто розглядати як окремий вид
мотиваційної поведінки власників підприємств
поряд із моральною та матеріальною мотива%
цією. Обгрунтовується це існуючими підхода%
ми до трактування такої концепції з позиції
важливості її ролі у загальній системі моти%
вації, а також тим, що без бажання самовдос%
коналюватися як ключової потреби, спрямова%
ної на більш ефективну працю, моральні та ма%
теріальні мотиви з бору роботодавця будуть не
такими дієвими, як в поєднанні з мотивами са%
морозвитку.
ВИСНОВКИ

Отже, на основі узагальнення існуючих те%
орій мотивації, можливості їх застосування на
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вітчизняних підприємствах, а також обгрун%
туванні важливості використання концепції
саморозвитку персоналу на в процесі його мо%
тивації авторами представлено дієву на украї%
нських підприємствах теорію мотивації із за%
стосуванням механізму саморозвитку. Перс%
пективою подальших досліджень у цьому на%
прямі можна вважати пошук нових методів та
інструментів реалізації механізму самороз%
витку.
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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ
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SOCIAL SECURITY AS A PERFORMANCE CRITERION STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIAL
DEVELOPMENT IN THE ECONOMIC CRISIS
У статті розглянуто одну з проблем сучасного стратегічного управління соціальним розвитком в умовах еконо0
мічної кризи, а саме: забезпечення соціальної безпеки. Окреслено теоретичні передумови дослідження соціального
розвитку в кризових умовах. Досліджено зміст поняття, класифіковано суб'єкти та чинники соціальної безпеки на
сучасному етапі. Доведено, що соціальна безпека є одним з цілеутворюючих векторів стратегічного управління со0
ціальним розвитком в умовах соціально0економічних криз. Встановлено перспективність подальших досліджень роз0
витку людського потенціалу на основі забезпечення соціальної безпеки.
The article deals with one of the problems of modern strategic management of social development in the economic
crisis, namely the provision of social security. Outlines the theoretical background of research in social development
crisis. The content of concepts and subjects classified as social security today. It is proved that social security is one of
aim0forming vectors strategic management of social development in terms of socio0economic crises. Established prospects
for further research of human potential through providing social security.

Ключові слова: соціальна безпека, економічна криза, стратегія соціального розвитку.
Keywords: social security, economic crisis, social development strategy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Кризові умови функціонування економіки
України призводять до появи численних загроз
за багатьма напрямами. Орієнтація на побудо%
ву громадянської соціальної держави обумов%
лює актуальність проблеми соціальної безпе%
ки в умовах економічної кризи. Вирішення цієї
проблеми пов'язане з важливими практичними
завданнями підвищення загального добробуту
та якості життя громадян, розвитку організацій
соціальної сфери, удосконалення шляхів фор%
мування та використання людського потенціа%
лу.

Метою статті є формування рекомендацій
щодо забезпечення соціальної безпеки як век%
тору соціального розвитку у контексті кризо%
вих умов.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Соціальна безпека як складова частина на%
ціональної економічної безпеки досліджува%
лась багатьма науковцями, серед яких Беда К.В.,
Данилишин Б., Залунін В.Ф., Коленда Н.В., Ку%
ценко В., Поснова Т.В., Харазішвілі Ю.М., Хо%
жило І.І., Штангрет А.М. та інші. Проте невпин%
не погіршення соціально%економічної обста%
новки в державі потребує перегляду засад стра%
тегічного управління соціальним розвитком, у
тому числі з метою введення у його склад по%
няття соціальної безпеки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Події останніх років, зумовлені недоскона%
лістю державної соціальної політики, зростан%
ням асиметрії соціального і економічного роз%
витку свідчать про недостатню увагу до про%
блем забезпечення соціальної безпеки.
Соціальна безпека є відображенням такого
стану справ у країні, за якого забезпечується
додержання національних інтересів у соц%
іальній сфері, попереджуються соціальні ризи%
ки та загрози, а наслідки їх настання оператив%
но ліквідуються.
О.В. Алейнікова відзначає, що вплив гло%
бальної кризи на українську економіку має
подвійну економіко%політичну основу. Інститу%
ційно не розвинута економічна структура Ук%
раїни найповніше сприйняла всі недоліки лібе%
ральної економіки, а не маючи її переваг, вона
не може адекватно реагувати на всі можливі
наслідки кризи [1]. О.О. Сиченко з цього при%
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воду наголошує, що стан соціальної безпеки в
суспільстві знаходиться в прямій залежності
від рівня життя населення. Соціальна безпека
не може бути забезпечена тільки діями офіцій%
них і неофіційних владних інститутів, але ви%
магає сприятливих соціально%економічних
умов, зокрема — подолання затяжної соціаль%
но%економічної кризи [2, с. 36].
Є підстави стверджувати, що економічна
криза стає якщо не центральним об'єктом до%
сліджень циклічності економічних процесів, то
може вважатись стимулюючим чинником нау%
кових пошуків. Так, А.В. Герец, аналізуючи на%
укові праці, у яких формувались засади теорії
економічних циклів, зауважує, що серед форм
прояву детермінанти циклічності економіки є
такі, як зменшення банківських резервів, ско%
рочення кредиту (детермінанта відпливу золо%
та, за Е. де Лаве); затримка експортних опе%
рацій, несприятливий платіжний баланс (детер%
мінанта коливання цін на товари, за К. Жюгля%
ром); суперечність між виробництвом і спо%
живанням (недоспоживання народних мас, за
Д. Рікардо, К. Марксом); безробіття, дефіцит,
інфляція (нестабільність грошово%кредитної
політики, за У. Мітчелом) тощо [3, с. 437]. У
зв'язку з існуванням великої кількості чинників
циклічних коливань актуальним питанням
теорії залишається моніторинг. На думку
І.В. Ховрака та А.А. Тарана, моніторинг цикл%
ічності в Україні повинен відбуватись на таких
засадах, як адекватність (відповідність існую%
чим умовам функціонування й стану економі%
ки); цілісність (визначення об'єктів, цілей, зав%
дань і механізмів державного регулювання); ви%
бірковість (врахування відмінностей регіональ%
ного та галузевого розвитку в процесі вибору
інструментів регулювання); обов'язковість (ре%
гулятори, що набрали законної сили, є обов'яз%
ковими для всіх державних і громадських
підприємств, установ і організацій, посадових
осіб та громадян і підлягають виконанню на всій
території України); обмеженість (чітке вста%
новлення часових та просторових меж засто%
сування регуляторів державного впливу) [4].
Т. М. Булах, К. В. Петренко циклічність еко%
номіки називають однією з зовнішніх причин
депресивності регіону [5, с. 226]. У плані робо%
ти Інституту соціального розвитку ООН серед
основних викликів соціальному розвитку
відзначається криза та непевність. Наголо%
шується, зокрема, що криза 2008—2009 років у
країнах з низьким рівнем економічного розвит%
ку особливо негативно вплинула на довготри%
валі стратегії розвитку та соціальну політику
[6, с. 3—4].
Передплатний індекс 21847

Важливим напрямом сучасного управління
економікою є розробка теорії антициклічного
регулювання. Про його актуальність на основі
дослідження реалій господарювання на тепер%
ішньому етапі доходить висновку Т.І. Філяко%
ва [7, с. 79]. О.П. Перенчук, наголошуючи на
циклічності як характерній 7 розвитку світової
економіки відзначає актуальність для сталого
розвитку економіки, впровадження низки за%
ходів антициклічного регулювання, серед яких
удосконалення нормативно%правової бази дер%
жави та системи оподаткування; ефективне
поєднання ринкових важелів з державним ре%
гулюванням економіки для забезпечення еко%
номічної рівноваги; підвищення інноваційної і
інвестиційної активності; підвищення ефектив%
ності антимонопольної політики, створення
здорового конкурентного середовища тощо [8,
с. 29]. На нашу думку, антициклічне регулюван%
ня повинне сприяти передусім соціальному
розвитку, захисту населення від економічних
шоків і потрясінь. На підтвердження наведемо
міркування Л.А. Грициної, котра дослідивши
сучасний стан розвитку теорії економічних
циклів та сталого економічного розвитку до%
ходить висновку, що для сучасного етапу роз%
витку світової економіки характерним є пошук
нових підходів до пояснення причин виникнен%
ня та наслідків поширення економічних циклів;
поступове формування нової парадигми, зас%
нованої на пошуку балансу між економічною,
екологічною та соціальною сферами людсько%
го розвитку [9, с. 253]. І.В. Ховрак та А.А. Та%
ран наголошують на важливості забезпечення
ефективності антициклічної урядової політи%
ки, котра має включати програму заходів для
забезпечення післякризового розвитку [4, с.
53].
Поряд з підвищенням актуальності анти%
циклічного управління, основною метою яко%
го стає залагодження відмінностей в управлінні
економікою на різних етапах економічного
циклу важливості набуває теорія антикризово%
го управління. Завданням цієї теорії є форму%
вання теоретичних засад управління економі%
кою, діяльністю її суб'єктів на конкретному
етапі економічного циклу — під час економіч%
ної кризи. Звичайно, теорія враховує не лише
етап економічної кризи, але й частину періодів
спаду (управління запобіганням кризі) та
відновлення (управління виходом з кризи чи
менеджмент відновлення).
У контексті антикризового управління не%
рідко постають питання морального характе%
ру. Цей важливий аспект антикризового управ%
ління досліджував академік Р. І. Тринько. Уче%
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ний відзначає матеріальну нерівність та духов%
ний занепад як причини формування такої
структури суспільства, що несе потенційні за%
грози виникненню економічних криз, моральні,
[10, с. 25]. Асиметрію розвитку соціально%тру%
дової сфери в умовах кризи досліджував А.М.
Колот. Учений наголошує, що серед основних
трендів сьогодення є такі напрямки зростання
асиметрії в економічному і соціальному розвит%
ку, як втрата стійкості, десоціалізація відносин
у сфері праці, зниження соціальної згуртова%
ності, поширення соціального відторгнення.
Асиметрія проявляється найчастіше у випадках
розподілу доходів не на користь найманих пра%
цівників; порушенні прав на гідні умови праці;
невиконання працедавцями узятих на себе зо%
бов'язань тощо. Фінансово%економічна криза,
на думку А.М. Колота, породила нові пробле%
ми в розвитку соціально%трудової сфери, зок%
рема звільнення у зв'язку з підставами тенден%
ційного характеру (неодноразове невиконання
трудових обов'язків, невідповідність компе%
тенцій працівника наявним вимогам за резуль%
татами атестації); примушування до звільнен%
ня за власним бажанням замість звільнення за
скороченням чисельності або штату з виплатою
компенсації; одностороння зміна умов трудо%
вого договору (зниження заробітної плати,
скорочення витрат на створення безпечних
умов праці, примушування до переукладання
трудового договору з безстрокового на стро%
ковий); невиплата або несвоєчасна виплата за%
робітної плати; неповний розрахунок під час
звільнення; запровадження атипових графіків
робочого часу, що відповідають потребам пе%
реважно працедавців; праця понад норму без
оплати або компенсацій. Спостерігається по%
ширення і таких, явищ як заробітна плата "у
конвертах"; безстрокові відпустки; скорочений
робочий тиждень тощо [11, с. 206—207].
Соціальна безпека у сучасній науковій думці
розцінюється як складова економічної безпе%
ки держави, що включає етнонаціональну, де%
мографічну, гуманітарну та медичну безпеку
[12, с. 64]. Т.А. Шахматова визначає соціальну
безпеку як забезпечений державою у процесі
виконання її управлінських функцій суспільно%
економічний та суспільно%політичний стан, при
якому забезпечується нормальний рівень жит%
тя населення й інших соціальних груп на всіх
рівнях, мінімізуються загрози їх існуванню і
забезпечується зростання рівня людського по%
тенціалу країни, що здійснюється на основі
відповідних правових норм за допомогою еко%
номічних і політичних інструментів [13, с. 74—
75]. О.О. Сиченко у широкому розумінні про%
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понує визначення соціальної безпеки як стану
гарантованої правової та інституційної захи%
щеності життєво важливих соціальних інтере%
сів людини, суспільства і держави від зовнішніх
та внутрішніх загроз [2, с. 35].
На думку Б. Данилишина та В. Куценко, со%
ціальна безпека пов'язана передусім з дотриман%
ням соціальних стандартів. Учені визначають це
поняття на базі основних характерних рис, зок%
рема можливість постійно підтримувати на рівні
не нижче мінімально допустимих норм основні
показники, пов'язані з природним відтворенням
населення, що дозволяють забезпечувати стійкий
соціально%економічний розвиток; здатність збе%
рігати високий рівень здоров'я населення і не до%
пускати поширення на території соціально небез%
печних захворювань; можливість забезпечити
високий рівень життя населення; підтримку та
збереження необхідних параметрів якості соц%
іального середовища, яке безпосередньо впливає
на безпеку особистості; здатність протистояти
міграційному відтоку населення тощо [14, с. 21].
Т.А. Шахматова стверджує, що соціальна
безпека національної економіки є однією з ос%
новних складових суспільно%економічної си%
туації у країні, від якої залежить стабільність
держави в економічному та суспільно%політич%
ному напрямах, визначається рівень життя на%
селення та довіра до уряду. Соціальну безпеку
можна розцінювати як один з ключових на%
прямів та результативних показників ефектив%
ності державного управління у цілому, зокре%
ма національною економікою [13, с. 73].
В.Ф. Залунін наголошує на актуальності
глибокого вивчення механізму реалізації соціа%
льної складової економічної безпеки і розроб%
ки пропозицій про напрями захисту національ%
них інтересів країни у соціальній сфері [15, с.
39]. На думку В. Капітана, одними із найваж%
ливіших національних інтересів для нашої краї%
ни є сталий розвиток економіки і добробут гро%
мадян України, а їх забезпечення відносять до
основних функцій держави [16, с. 1].
Б. Данилишин відзначає, що у основі фор%
мування людського потенціалу на основі Про%
грами розвитку ООН виділяється низка компо%
нентів безпеки людини, як%от економічна, еко%
логічна, продовольча, особиста, політична без%
пека, безпека меншин та здоров'я [14, с. 21]. На
нашу думку, ці компоненти у сучасних умовах
в Україні варто доповнити безпекою соціаль%
но%трудових відносин та освітньо%інтелек%
туальною безпекою.
Питання безпеки соціально%трудових від%
носин на сьогоднішній день не є широко дослі%
дженим. В.М. Ковальов, В.С. Рижиков та ін.
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обгрунтовують сучасні наукові підходи до
трактування соціально%трудових відносин у
суспільстві, описують механізм функціонуван%
ня системи соціально%трудових відносин, про%
понують сучасні методи моніторингу соціаль%
но%трудової сфери як інструменту регулюван%
ня і удосконалення соціально%трудових відно%
син, а також здійснюють аналіз міжнародного
досвіду регулювання соціально%трудових
відносин [17]. Однак про безпеку трудових
відносин мова не йде.
М.О. Соколов відзначає, що система орга%
нізаційно%економічних механізмів державного
управління соціально%економічним розвитком
на регіональному рівні не відповідає сучасному
рівню економічних відносин [18, с. 32]. А.М. Ко%
лот наголошує, що серед основних трендів сьо%
годення є такі напрямки зростання асиметрії в
економічному і соціальному розвитку, як втра%
та стійкості, десоціалізація відносин у сфері
праці, зниження соціальної згуртованості, по%
ширення соціального відторгнення. Асиметрія
проявляється найчастіше у випадках розподі%
лу доходів не на користь найманих працівників;
порушенні прав на гідні умови праці; невико%
нання працедавцями узятих на себе зобов'язань
тощо [11, с. 206—207].
Соціальна безпека як критерій ефектив%
ності державної соціальної політики, стра%
тегічного управління соціальним розвитком
потребує класифікації суб'єктів соціальної
безпеки, рівнів її забезпечення, чинників, що
її зміцнюють або ставлять під загрозу.
Суб'єкти соціальної безпеки можуть бути
класифіковані таким чином:
1. За обсягом виконуваних функцій з забез%
печення соціальної безпеки:
а) суб'єкти найширшого кола функцій (дер%
жава, органи державної влади, чиї повнова%
ження поширюються на усю територію країни,
політичні партії);
б) суб'єкти місцевого значення (місцеві ор%
гани державної влади, градоутворюючі підпри%
ємства, громадські організації місцевого зна%
чення);
в) підприємства, організації, у тому числі
соціальної сфери;
г) окремі індивіди.
2. За впливом на соціальну безпеку:
а) такі, дії яких зміцнюють соціальну без%
пеку;
б) такі, дії яких становлять загрозу соціаль%
ній безпеці;
в) нейтральні.
3. За рівнем ризику у сфері соціальної без%
пеки:
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а) незахищені верстви населення;
б) такі, що помірно підлягають ризикам у
сфері соціальної безпеки;
в) соціально захищені суб'єкти.
О. О. Сиченко у системі соціальної безпеки
виділяє безпеку індивідів (якість та рівень жит%
тя), суспільства (соціальне середовище, гендер%
на політика, соціальний захист та рівність та ін.)
та держави (демографічна ситуація, зайнятість,
екологія, соціальне партнерство та ін.) [2, с. 36].
На нашу думку, наведені рівні безпеки доціль%
но доповнити регіональною соціальною безпе%
кою та соціальною безпекою суб'єктів госпо%
дарювання.
Основні чинники, що впливають на соц%
іальну безпеку можливо розділити на дві ве%
ликі групи: ті, що її зміцнюють, та такі, які
завдають шкоду. Зміцнювальні чинники реа%
лізуються у контексті ефективного стратегі%
чного управління соціальним розвитком та
соціальною безпекою. Це, передовсім, дії
державної влади, які відповідають критеріям
прозорості, ефективності, цілеспрямованості
та підкріплюються достатньою і необхідною
кількістю ресурсів — фінансових і людських.
Такі дії повинні базуватись на існуючих нор%
мах права і відповідати соціальним стандар%
там.
Чинники, що провокують погіршення со%
ціальної безпеки мають назву загроз. Загрози
соціальній безпеці особливо активізуються у
кризових умовах. Їх доцільно поділяти за дже%
релами на зовнішні та внутрішні, враховуючи
рівень забезпечення соціальної безпеки. Так,
на рівні індивідуума впливи з боку органів дер%
жавної влади, інших громадян чи організацій,
які погіршують особисту соціальну безпеку
можуть розцінюватись як зовнішні. Натомість
на рівні держави зовнішні загрози соціальній
безпеці пов'язані насамперед з зовнішньопо%
літичними обставинами, а також умовами
(зокрема кризовими), які унаслідок глобаліза%
ційних тенденцій поширюються на конкретну
державу.
Соціальна безпека повинна стати опорною
точкою формування стратегії соціального роз%
витку у кризових умовах, а досягнення поро%
гового або вищого значення соціальної безпе%
ки за ключовими параметрами має розцінюва%
тись як ефективність стратегічного управлін%
ня у таких умовах.
Становлення соціальної держави потребує
об'єднаних зусиль науковців, представників
органів державної влади, об'єднань громадян
у вирішенні існуючих проблем, пов'язаних з
соціальною безпекою.
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Стратегічне управління соціальним розвит%
ком має певні особливості в умовах соціально%
економічної кризи. Це передусім загострення
проблеми соціальної безпеки держави, вирі%
шення якої залежить не лише від державної
соціальної політики, але також від злагодже%
ної цілеспрямованої діяльності усіх суб'єктів
соціальної безпеки. Важливим у стратегічному
плані стає не тільки подолання існуючих заг%
роз, але й формування таких умов, за яких би
розвиток і реалізація людського потенціалу
досягав рівня розвинених країн. Таким чином,
перспективними напрямами, які доцільно роз%
глянути найближчим часом, є забезпечення
соціальної безпеки як передумови сталого
розвитку людського потенціалу держави.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РІВНЯ СОБІВАРТОСТІ
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THE CURRENT STATE AND TRENDS OF COST PRICE OF CEREALS IN THE AGRICULTURAL
ENTERPRISES IN UKRAINE AND THE USA
У статті проведено дослідження сучасного рівня та тенденцій зміни собівартості продукції зернових культур у
сільськогосподарських підприємствах України і фермах США з позицій оцінки конкурентних переваг вітчизняних
підприємств на світовому ринку зерна та пошуку можливостей їх поліпшення. Проведено порівняльний аналіз сучас0
ного рівня собівартості основних видів продукції зернових культур в Україні та США і виявлено, що в Україні він є
нижчим. Це доводить наявність міжнародних конкурентних переваг вітчизняних підприємств, що дозволяє Україні
займати своє місце серед країн0експортерів. У процесі дослідження тенденцій зміни рівня собівартості зернових до0
ведено, що у США він має тенденцію до поступового зростання, проте в Україні цей процес відбувається значно
швидше, що свідчить про послаблення міжнародних конкурентних позицій. Для укріплення і підтримання стабільно
високого рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку вітчизняним сільськогосподарським підприємствам
вкрай важливо здійснювати пошук шляхів оптимізації собівартості, найбільш ефективної структури витрат у про0
цесі інтенсифікації виробництва.
The article studies the current level and trends in the prime cost of production of cereal crops in agricultural enterprises
in Ukraine and farms USA with position estimation the competitive advantages of domestic companies the world grain
market and finding opportunities for improvement. A comparative analysis of the current prime cost of major products
of cereals in Ukraine and the United States and found that in Ukraine it is lower. This proves the existence of international
competitive advantages of domestic enterprises that allows Ukraine to take its place among exporting countries. The
study of trends in the cost price of grain is showing that in the US it tends to gradually increase, but in Ukraine this
process is much faster, indicating a weakening of the international competitive position.

Ключові слова: собівартість, міжнародна конкурентоспроможність, конкурентні перева=
ги у витратах, експорт зерна, структура витрат.
Key words: prime cost, international competitiveness, competitive advantages in cost, the export
of grain, the structure of expenditures.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сільське господарство є провідною галуз%
зю національної економіки України, запору%
кою її продовольчої безпеки та міжнародної
конкурентоспроможності. Прагнення України
до європейської інтеграції та ринкові механіз%
ми регулювання підприємництва вимагають
нових методів управління і способів ведення
господарської діяльності для забезпечення
конкурентоспроможності і прибутковості
сільського господарства. За таких умов важли%
вого значення набуває аналіз сучасного рівня
собівартості вітчизняних сільськогосподарсь%
ких підприємств у порівнянні з провідними ек%
спортерами сільськогосподарської продукції
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та пошук напрямів зниження витрат. Досягнен%
ня конкурентних переваг у витратах є одним з
важливих напрямів укріплення позицій вітчиз%
няних сільськогосподарських підприємств на
світовому ринку і розв'язання цього завдання
нині набуває особливої актуальності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями підвищення конкурентоспро%
можності сільськогосподарської продукції
присвячені праці таких учених, як: О.В. Білик
[1], Г.М. Гринишин [2], В.О. Олійник [3] та ін.
Проте, беручи до уваги напрацьований досвід,
недостатньо дослідженою залишається про%
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Найбільші експортери зерна в світі (2012—2013 м.р.), млн т
Джерело: побудовано автором на основі [5].

блема оцінки рівня собівартості продукції рос%
линництва, зокрема зернових, у порівнянні з
іншими країнами%експортерами для аналізу
конкурентних переваг вітчизняних сільгоспто%
варовиробників.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є дослідження сучасного ста%
ну та тенденцій рівня собівартості зернових у
сільськогосподарських підприємствах України
та фермах США, аналіз можливостей досяг%
нення конкурентних переваг у витратах та по%
шук напрямів підвищення конкурентоспро%
можності української сільськогосподарської
продукції на світовому ринку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Продукція АПК традиційно займає вагоме
місце у формуванні експортного потенціалу
України, причому, починаючи з 2000 р., наміти%
лася стійка тенденція до зростання агропродо%
вольчого експорту. Слід зазначити, що впро%
довж останніх років частка продукції АПК у
середньому становила 14,65 % у загальній
структурі експорту України, посідаючи друге
місце після металургійної продукції [1].
Обсяг експорту сільськогосподарської про%
дукції у 2013 р. досяг рівня 17 млрд дол. США,
зокрема експорт продукції рослинництва май%
же 8,9 млрд дол. США, або 51,2 % усього екс%
порту. Порівняно з 2012 р. обсяг експорту рос%
линницької продукції знизився на 3,8 %. У 2013
р. загальна сума експорту зернових культур ста%
новила 6,37 млрд дол. США, що менше на 9,1 %,
ніж у попередньому році [4]. Однак потенційні
можливості України щодо експорту сільсько%
господарської продукції набагато більші. Поки
що аграрний експортний потенціал України ре%
Передплатний індекс 21847

алізується не в повній мірі, що пояснюється не%
достатньою її інтегрованістю у світовий аграр%
ний ринок. Про це свідчить низька питома вага
експорту у вартості валової продукції сільсько%
го господарства, яка становить 12 %, тоді як,
наприклад, у Польщі й Угорщині цей показник
становить 25 %, а в Німеччині — понад 50 % [3].
Зниження експорту зумовлене цілою низ%
кою факторів, серед яких чільне місце нале%
жить нестабільним економіко%політичним умо%
вам господарювання підприємств. Але не вар%
то забувати й про роль технологічного чинни%
ка, який визначає рівень витрат і собівартості
продукції, що безпосередньо впливає на суму
отриманого прибутку. Сільськогосподарські
підприємства для укріплення власних конку%
рентних позицій обов'язково повинні зосеред%
жувати свою увагу на оптимізації витрат вироб%
ництва та собівартості продукції.
У сучасних умовах на світовому ринку на
зміну ціновій конкуренції прийшла нецінова,
тобто конкуренція технічного та якісного рівня
продукції. У конкурентній боротьбі за ринки
збуту перемагає не той, хто пропонує нижчі
ціни, а той, хто пропонує вищу якість, оскільки
продукція з кращою якістю значно ефективні%
ша у використанні. Але при цьому роль ціни не
зменшується, вона завжди була й буде висту%
пати найвпливовішим критерієм максимізації
прибутку [2]. Таким чином, оптимізація витрат
і собівартості має здійснюватися з урахуванням
її якості. В цьому відношенні показовим є
досвід розвинених країн у формуванні струк%
тури витрат, управлінні співвідношенням окре%
мих елементів затрат з метою отримання най%
більшого фінансового результату.
Поряд з США та ЄС Україна входить до
восьми найбільших світових експортерів зерна
(рис. 1).
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Науковці відзначають, що в су%
часній економіці в світі існує тенден%
ція до поступового зростання рівня
собівартості на фоні запровадження
досягнень НТТП у господарську
діяльність підприємств і ці процеси
можна прослідкувати розглянувши
динаміку рівня собівартості зерна
різних видів у США з 1975 по 2013 рр.
(рис. 3).
Собівартість усіх представлених
видів продукції має тенденцію до зро%
стання. Рівень собівартості зерна
Рис. 2. Собівартість зернових у США і Україні
пшениці з 1998 р. зростав досить
в 2013 рр., дол. / ц
швидкими темпами і останніми рока%
Джерело: побудовано автором на основі [4; 6].
ми попри досить високі коливання
У 2012—2013 маркетинговому році Україна продовжує збільшуватися. Починаючи з 2003
експортувала 26,5 млн т зерна і була серед п'я% р. стрімко зростала собівартість ячменю, з 2005
тірки лідерів. Експорт США склав 313,8 млн т, р. значно прискорилися темпи зростання со%
ЄС — 263,3 млн т, Росії — 60,2 млн т. За про% бівартості вівса. Собівартість кукурудзи на зер%
гнозом Міжнародної зернової ради, у 2014— но у 2013 р. суттєво знизилася порівняно з по%
2015 м.р. Україна збільшить експорт зерна до переднім роком, що може бути зумовлено
більш сприятливими природно%кліматичними
29,4 млн т.
Провідним експортером зерна є США, тож умовами для її вирощування. Серед видів зер%
порівняємо собівартість зернових в США і нової продукції найменшою є собівартість сор%
го. Щорічний темп приросту собівартості сор%
Україні (рис. 2).
Отже, можна зробити висновок, що со% го теж є найбільш повільним. Однією з причин
бівартість зернових культур у вітчизняних цього є висока урожайність, засухостійкість,
сільськогосподарських підприємств нижча, ніж невибагливість до грунтів і умов вирощування.
Для більш глибокого аналізу необхідно дос%
на фермах США. З досліджених культур, у 2013
р. найбільш високу собівартість у США має овес лідити, за рахунок яких саме витрат у вітчиз%
— 38,36 дол/га, а собівартість вівса в Україні няних сільськогосподарських підприємствах
нижча у 2,3 раза і становить 16,66 дол/га. Со% досягається більш низька собівартість (табл. 1).
Порівнюючи обсяги і структуру витрат за
бівартість пшениці в Україні є нижчою у 1,76
статтями на 1 га пшениці в Україні та США
раза порівняно з США, ячменю — в 1,66 раза.

Рис. 3. Тенденції зміни рівня собівартості окремих видів продукції зернових культур в фермах
США за 1975—2013 рр., дол. / га
Джерело: побудовано автором на основі [6].
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Таблиця 1. Витрати на 1 га пшениці в Україні та США у 2013 р., дол. / га
Елементи витрат
Операційні витрати, дол/га:
Насіння
Добрива 2 /
Хімічні препарати
Витрати на митні операції
Паливо, мастильні матеріали і
електроенергія
Ремонт
Оплата послуг і робіт сторонніх
організацій
Інші змінні витрати
Відсотки по операційній діяльності
Всього операційні витрати
Розподілені накладні витрати,
дол/га:
Наймана праця
Альтернативні витрати
неоплачуваної праці
Відшкодування капіталу, втіленого
в машини та обладнання
(амортизація)
Витрати на землю (орендна плата)
Податки і страхування
Загальногосподарські витрати (інші
розподілені накладні витрати)
Всього розподілених накладних
витрат
Всього витрат

Витрати, дол/га
США
Україна

Структура, %
США
Україна

39,69
114,04
35,14
26,17

53,90
107,58
0,00
0,00

5,1
14,8
4,6
3,4

10,4
20,7
0,0
0,0

47,89
52,07

66,20
0,00

6,2
6,8

12,7
0,0

0,00
1,53
0,15
316,67

43,97
66,84
0,00
338,49

0,0
0,2
0,0
41,1

8,4
12,8
0,0
65,0

5,39

35,16

0,0
0,7

0,0
6,8

42,97

0,00

5,6

0,0

205,00
157,41
15,99

31,23
0,00
12,76

26,6
20,4
2,1

6,0
0,0
2,5

27,63

102,80

3,6

19,8

454,38
771,04

181,95
520,44

58,9
100,0

35,0
100,0

Джерело: [4; 6].

можна помітити вагомі відмінності. Загальний
обсяг витрат на 1 га пшениці у вітчизняних
підприємств нижчий, ніж у господарств США.
В 2013 р. витрати становили 520,44 грн./га, що
на 32,5 % менше від рівня витрат у США. Вітчиз%
няні сільськогосподарські підприємства витра%
чають на насіння 53,9 дол/га, що становить 10,4
% від загального обсягу витрат. Натомість у
США на насіння в середньому витрачається
39,69 дол/га, що становить 5,1 % витрат. Вит%
рати на добрива в грошовому вимірнику зна%
ходяться майже на одному рівні, проте частка
добрив у витратах українських підприємств є
вищою, ніж у США — 20,7 %. Витрати на па%
ливно%мастильні матеріали, вірогідно, через
більш високі ціни на них, в Україні є більшими
— 66,2 дол. / га та 12,7 % у витратах, а в США їх
частка становить 6,2 % у витратах.
У фермах США окремими статтями витрат
виділяють хімічні препарати, витрати на митні
операції, ремонт обладнання, які у витратах
становлять відповідно 4,6, 3,4 та 6,8 %. В Ук%
раїні окремо ці статті не відображаються, але
можна припустити, що такі витрати можуть
бути відображені по статтях "Послуги сто%
ронніх організацій" (8,4 %) та "Інші змінні вит%
рати" (12,8 %). Операційні витрати займають
41,1 % загальної суми витрат на вирощування
пшениці у США, в Україні — 65,0 %. За вітчиз%
няною методикою до операційних витрат
Передплатний індекс 21847

відноситься також заробітна плата з відраху%
ваннями, орендна плата, амортизація. А в
США ці статті відносяться до розподілених
накладних витрат.
Витрати на оплату праці в господарствах
США становлять лише 5,39 грн./га та 0,7 % у
витратах. Це пов'язано з тим, що фермери
мало залучають найману працю, а максималь%
но використовують свою працю і працю членів
своєї сім'ї. Це дає певну економію у витратах.
У США окремою статтею виділяються затра%
ти праці фермера і його сім'ї — "Альтернативні
витрати неоплачуваної праці". По цій статті
витрачається в середньому 42,97 дол./га, що
становить 5,6 % загальних витрат на вирощу%
вання пшениці. Значну питому вагу у витратах
фермера у США займає амортизація — 26,6 %
(205,0 грн./га), в той час як у вітчизняних
сільськогосподарських підприємств на амор%
тизацію припадає лише 6,0 % витрат (31,23
дол./га). Низький рівень витрат на амортиза%
цію в Україні перш за все пов'язаний зі знач%
ною зношеністю використовуваної техніки та
обладнання, недостатнім рівнем технічного
оновлення сільського господарства. Таким
чином, економія у витратах в цьому випадку,
як правило, не призводить до підвищення
ефективності виробництва.
Витрати на землю в США займають 20,4 %
загальної суми витрат. Можна припустити, що
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у цій статті закладена орендна плата за землю і
інші витрати, пов'язані з землею. Стосовно
вітчизняних підприємств, інформації щодо
орендної плати у розрізі окремих видів про%
дукції немає. Невелику частку витрат і в
підприємствах України і у фермерів США
займають податки і страхування — 2,5 та 2,1 %
відповідно. До цієї статті по вітчизняних під%
приємствах нами було віднесено відрахування
на соціальні заходи.
У США найбільшу питому вагу займають
витрати на амортизацію, орендна плата і інші
витрати на землю, а також витрати на добрива,
паливо, ремонт обладнання. Натомість в Ук%
раїні значну частку займають витрати на доб%
рива, паливно%мастильні матеріали, що в
значній мірі зумовлено більш високим рівнем
цін на ці ресурси. Конкурентні позиції України
по витратах на ринку зерна досягаються також
переважно за рахунок більш низьких витрат на
оплату праці та амортизацію. Проте низькі ви%
трати на оплату праці опосередковано відоб%
ражають відсутність мотивації у працівників і
стимулів до ефективної праці, у результаті зни%
жується продуктивність праці, заробітна пла%
та, кількість і якість виробленої продукції.
Низька оплата праці провокує також розкра%
дання, неефективне використання виробничих
ресурсів, зниження трудової дисципліни тощо.
Зниження витрат за рахунок більш низької
амортизації обладнання позбавляє вітчизняні
підприємства важливого джерела матеріально%
технічного оновлення основних засобів і веде
до недотримання технології, втрат урожаю,
зниження якості продукції і теж є невиправда%
ним.
ВИСНОВКИ

Собівартість зерна у вітчизняних сільсько%
господарських підприємств нижча, ніж у фер%
мерів США, що дає вітчизняним підприєм%
ствам конкурентні переваги і дозволяє Україні
займати своє місце серед країн%експортерів.
Хоча собівартість зернових у США має тен%
денцію до поступового зростання, в Україні
цей процес відбувається значно швидше, що
свідчить про послаблення міжнародних кон%
курентних позицій і спонукає до пошуку при%
чин цього явища. В подальших дослідженнях
необхідно спрямувати увагу на підтримання
стійких конкурентних позицій на міжнародно%
му ринку для вітчизняних сільськогосподарсь%
ких підприємств шляхом оптимізації собівар%
тості, пошуку найбільш ефективної структу%
ри витрат у процесі інтенсифікації виробниц%
тва.
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INFLUENCE OF FACTORS EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT TO THE LEVEL OF
SOLVENCY OF ENTERPRISES
Стаття присвячена дослідженню теоретичних та методичних підходів щодо управління платоспроможністю
підприємств в аспекті впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. У роботі окреслено специфіку і особ0
ливості чинників впливу на рівень платоспроможності підприємств машинобудування. Виявлено та охарактеризова0
но кредиторську заборгованість підприємств як один з важливих факторів, що визначає платоспроможність.
The article was investigates the management of solvency in terms of the influence of factors external and internal
environment. In a paper were marked the specifics and peculiarities of factors influence the level of solvency of mechanical
engineering. Identified and characterized payables enterprises as one of the most important factors determining the
ability to pay was in the article.

Ключові слова: платоспроможність, чинники зовнішнього та внутрішнього середовищ, кре=
диторська заборгованість підприємств.
Key words: solvency, factors of external and internal environment, payable enterprises.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Динамічні умови розвитку економіки ус%
кладнюють функціонування підприємств своєю
невизначеністю, наявністю точок біфуркації, без%
перервними обурюваннями, які супроводжують%
ся різноманітними проблемами та унеможливлю%
ють чи уповільнюють розвиток підприємств. Че%
рез це забезпечення належного рівня платоспро%
можності набуває властивостей першочерговості,
що є передумовою успішного функціонування
підприємств машинобудування.
Одним з головних критеріїв успішної діяль%
ності будь%якого суб'єкта господарювання є
стабільність займаних ним позицій на ринку. Ос%
новою ж зазначеного стабільного положення
підприємств в умовах їх виживання в ринковій си%
стемі господарювання є платоспроможність, що
передбачає можливість наявними грошовими ре%
сурсами погашати своєчасно власні платіжні зо%
бов'язання. Адже платоспроможність є важливою
характеристикою фінансово%економічного стану
підприємств, що формується, постійно враховую%
чи екзогенні та ендогенні чинники за актуальних
ринкових умов.
Отже, актуалізується необхідність досліджен%
ня аспектів забезпечення платоспроможності
підприємств. Це зумовлює врахування зовнішніх і
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внутрішніх чинників, що сприятиме ефективному
функціонуванню для уникнення обставин, за яких
можуть підприємства опинитися на межі банкрут%
ства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблем платоспроможності
підприємств присвячені праці багатьох науковців.
Зокрема М.М. Сагітова, А.Г. Зоріна, Е.О. Іремад%
зе аналізували платоспроможність і прогнозува%
ли чистий прибуток підприємств [1], І.В. Зуб дос%
ліджувала фактори впливу на ліквідність та пла%
тоспроможність підприємств [2], В.П. Шилo
здійснювала аналіз фінансового стану виробничої
та комерційної діяльності підприємств [3], аспек%
ти управління кредитоспроможністю підпри%
ємств досліджували Р.П. Гончарук [7], Г.В. Булат,
І.В. Булка [8]. Попри зазначені здобутки нау%
ковців, в сучасних умовах функціонування
суб'єктів господарювання питання впливу чин%
ників зовнішнього та внутрішнього середовищ на
рівень платоспроможності підприємств машино%
будування залишається вагомим та актуальним.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення впливу на рівень пла%
тоспроможності підприємств чинників зовнішньо%
го та внутрішнього середовищ за сучасного динам%
ічного розвитку ринкових умов. Зазначене є необ%
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шнього та внутрішнього се%
редовищ на рівень платосп%
роможності підприємств
Назва групи чинників
Перелік чинників
Одержання дoвгoстрoкoвoгo кредиту, iнвестування капiталу,
(табл. 1).
Чинники, які впливають на
прибутки, амoртизацiйнi вiдрахування, скoрoчення
Також чинники, що
збільшення платoспрoмoжнoстi
дебiтoрськoї забoргoванoстi, скoрoчення запасiв, пoвернення
пiдприємств
впливають на платоспро%
наданих пoзик та прoдаж неoбoрoтних активiв
можність підприємств кла%
Пoгашення дoвгoстрoкoвих пoзик, грoшoвi виплати, збитки,
Чинники, якi впливають на
пoдатки на дoхiд вiд дooцiнки активiв, iнвестицiї в oснoвнi
сифікують за такими двома
зменшення платoспрoмoжнoстi
засoби, збiльшення дебiтoрськoї забoргoванoстi, пoгашення
пiдприємств
основними групами —
кoрoткoстрoкoвих кредитiв та викoристання резервних фoндiв,
зовнішні та внутрішні (рис.
Чинники забезпечення стійкої
Рiвнoмiрнiсть, збалансoванiсть та синхронність грoшoвих
платoспрoмoжнoстi пiдприємств
пoтoків пiдприємства
1).
На рівень платоспро%
Джерело: сформовано автором на основі [2; 3].
можності підприємств ма%
хідним, оскільки за допомогою визначеного впли% шинобудування впливають різноманітні чинники,
ву чинників на рівень платоспроможності форму% найважливішими з них І.І. Хільська та О.С. Па%
ються стратегія розвитку підприємств, обгрунтову% лак визначають [5]:
1. Розмір наявних грошових коштів підпри%
ються та приймаються управлінські рішення, реал%
ізується контроль за їх виконанням, оцінюються ємств. Але величина залишків грошових коштів на
результати діяльності, виявляються резерви по% рахунках підприємства не повинна перевищувати
розміри, необхідні для здійснення нормального
ліпшення функціонування підприємств тощо.
процесу господарської діяльності, тому що над%
мірне їх зростання свідчить про неефективне уп%
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
равління коштами, що може негативно позначи%
ДОСЛІДЖЕННЯ
Платоспроможність підприємств формується тись на результатах діяльності підприємства.
2. Здатність забезпечувати утворення грошо%
не лише під дією конкретно визначених чинників
господарського середовища, але й під впливом не% вих потоків. Грошові потоки включають кошти в
передбачуваних, важкопрогнозованим як еконо% касі та на рахунках у банках, які можуть бути ви%
користані для поточних операцій. Еквівалентами
мічного, так і неекономічного характерів.
Дослідження поточного стану макросередови% грошових коштів є короткострокові фінансові
ща та мікросередовища діяльності організації та інвестиції, які можуть бути вільно конвертовани%
розпізнавання у потоці інформації потенційних ми у певну суму коштів і мають незначний ризик
змін вимагає постійної уваги до різного роду даних. щодо зміни вартості. Такими еквівалентами, як
Ефективним інструментом при цьому може стати правило, є високоліквідні інвестиції в цінні папе%
використання слабких сигналів — ранніх і неточ% ри на строк, що не перевищує 3 місяці. Аналіз руху
них ознак настання важливих подій, що в майбут% потоків грошових коштів дозволяє робити виснов%
ньому можуть суттєво позначитися на роботі під% ки про можливості внутрішнього самофінансуван%
приємств. Слабкі сигнали можуть проявлятися як ня і найефективніше їх використання [6].
3. Раціональне управління дебіторською і кре%
незначні відхилення від нормативних показників,
чуток або появи ситуацій, нехарактерних для зви% диторською заборгованістю підприємств. Під%
чайного режиму функціонування підприємств [4]. приємство повинно суворо слідкувати за строками
Виявлення впливу чинників необхідне для знаход% погашення дебіторської заборгованості, не допус%
ження способів поліпшення рівня платоспромож% кати її прострочення, застосовуючи до порушників
ності та своєчасного усунення невідповідностей у фінансові санкції; визначити для себе найоптималь%
нішу політику кредитування покупців та залучен%
фінансовій діяльності підприємств.
Платоспроможність будь%якого підприємства ня товарних кредитів. Позитивним фактором є ско%
схильне до безлічі негативних впливів, які в якийсь рочення періоду обороту дебіторської заборгова%
момент досягають своєї "критичної маси". Потім ності. Потрібно дотримуватись такого періоду по%
ці впливи трансформуються в неплатоспро% гашення кредиторської заборгованості, щоб макси%
можність, що неминуче призводить промислове мально скористатись нею і вчасно її сплатити.
4. Зменшення середніх розмірів його матеріаль%
підприємство до банкрутства. Щоб вижити в умо%
вах ринкової економіки і недопустити банкрутства них запасів за рахунок їх найоптимальнішого ви%
підприємств, потрібно добре знати, як керувати користання, реалізації зайвих тощо, якщо це не є
фінансами, якою повинна бути структура капіта% перешкодою для нормального ходу діяльності
лу по складу і джерелам утворення, яку частку по% підприємства. Скорочення періодів обороту за%
винні займати власні кошти, а яку — позикові. Усу% пасів і грошових коштів підприємства підвищує
нення негативних чинників дозволить суб'єктам рівень його платоспроможності.
5. Політика фінансування активів підприємств.
товарно%грошових відносин уникати пов'язаних з
Вона виявляється в оптимізації обсягу і складу
неплатоспроможністю конфліктів [1].
Аналіз платоспроможності грунтується на фінансових джерел їх формування з позиції забез%
використанні класифікації чинників впливу. Так, печення ефективного використання власного та
І.В. Зуб виділяє три групи впливу чинників зовні% позикового капіталу.
Таблиця 1. Чинники впливу на рівень платоспроможності
підприємств
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Обліку кредиторській забор%
гованості приділяється значна
увага, бо наявність такої забор%
гованості супроводжує підприє%
мство майже протягом всього
його існування. Тому виникає
необхідність у детальнішій ха%
рактеристиці кредиторської за%
боргованості як важливого чин%
ника формування рівня платос%
проможності.
Унаслідок отримання кре%
дитів, які є видом зобов'язань,
виникає кредиторська заборго%
ваність. Кредиторська заборго%
ваність — це грошові кошти, які
тимчасово
підпорядковані
підприємству, фірмі, які підляга%
ють поверненню юридичній або
фізичній особі, у яких вони по%
зичені і яким вони не виплачені
[7].
Аналіз кредиторської забор%
гованості дає можливість [8]:
— визначити як змінилась ве%
личина боргових зобов'язань у
порівнянні із початком року або
іншого досліджуваного періоду;
— визначити оптимальне
співвідношення дебіторської і
кредиторської заборгованості;
— визначити та оцінити ри%
зик кредиторської заборгова%
Рис. 1. Чинники, що впливають на платоспроможність
ності, її вплив на фінансовий
підприємств
стан підприємства, встановити
допустимий рівень цього ризику та заходи щодо залучати для фінансування своєї поточної госпо%
дарської діяльності. Але, з іншого боку, ці кошти
його зниження;
— знайти раціональне співвідношення між ве% не можуть покривати суми додаткового фінансу%
личиною кредиторської заборгованості і обсягом вання при збільшенні виробництва і реалізації про%
продажів, доцільність збільшення відпуску про% дукції [9, с. 367].
У деякій мірі кредиторська заборгованість по%
дукції, товарів і послуг в кредит, визначити межі
цінових скидок для прискорення оплати виставле% зитивно впливає на фінансовий стан підприємства,
бо це дозволяє залучити грошові кошти у тимча%
них рахунків;
— прогнозувати стан боргових зобов'язань сове користування. Проте це призводить до додат%
організації в межах поточного року, що дозволить кових витрат, адже за кредитом потрібно платити
відсотки. Тому управління кредиторською забор%
поліпшити фінансові результати її діяльності.
Стійким джерелом фінансових ресурсів гованістю зводиться до вибору найбільш вигідних
підприємства виступає внутрішня кредиторська форм і строків розрахунків з контрагентами для
заборгованість, яка постійно знаходиться в його збереження успішного фінансово%економічного
розпорядженні. Внутрішня кредиторська заборго% стану підприємств. Для оптимізації витрат
ваність як форма позичкового капіталу, яка вико% підприємствам потрібно [8]:
— скласти бюджет кредиторської заборгова%
ристовується в процесі господарської діяльності,
має свої особливості, тобто тісний взаємозв'язок ності:
— оцінити фінансовий стан та можливі ризики;
з обсягом діяльності і більш низькою оплатою в
— визначити ступіть довіри відносин з креди%
порівнянні з комерційним кредитом. Це сприяє
зниженню вартості всього позикового капіталу. З тором.
У процесі реалізації господарської діяльності
ростом обсягу виробництва і реалізації продукції
зростають витрати, які входять до складу внутрі% жодне з підприємств машинобудування не може
шньої кредиторської заборгованості. Чим більший обійтися без кредиторської заборгованості. Її
розмір внутрішньої кредиторської заборгованості, розмір прямо впливає на фінансово%економічний
тим менший обсяг коштів підприємству необхідно стан та платоспроможність підприємств.
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Отже, основним завданням для підприємств є
ефективне управління кредиторською заборгова%
ністю для отримання ефекту від використання цих
залучених коштів та недопущення надто великих
зобов'язань, що можуть вплинути на рівень пла%
тоспроможності.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Вчасне та ефективне реагування на зміни чин%
ників зовнішнього та внутрішнього середовищ не
лише створює передумови забезпечення платоспро%
можності підприємств, а й уможливлює завоювання
передових ринкових позицій в умовах динамічного
розвитку сучасної економіки. Підбиваючи підсумки
можна сказати, що до чинників негативного впливу
на платоспроможність підприємств можна віднести:
невиконання поставлених завдань виробництва чи
реалізації продукції; втрата покупців, замовників;
неплатоспроможність покупців i замовників; неста%
ток власних джерел фінансування підприємств;
інфляційні процеси і кредитна політика та інші.
Ефективне управління кредиторською забор%
гованістю як важливим чинником формування
платоспроможності є умовою успішного подаль%
шого розвитку підприємств.
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