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І. В. Абрамова, к. е. н., доцент,
кафедра фінансів і кредиту
ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Наразі проблеми функціонування
банківської системи України, без найменшого перебільшення,
хвилюють як вчених-економістів, так і пересічних громадян. Така
ситуація, в першу чергу, пов’язана з ліквідацією значної кількості
банківських установ, націоналізацією одного з найбільш крупних
банків України (ПАТ «Приватбанк»), негативними фінансовими
результатами діяльності переважної більшості банків. В такому
контексті, питання оцінки фінансових результатів діяльності
банківської системи України набувають особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розробки
методичних і практичних аспектів оцінки стабільності й
результативності роботи вітчизняної банківської системи присвячені
дослідження О.І. Барановського, С.А. Буковинського, В.М. Гейця,
О.В. Дзюблюка, М.І. Диби, В.В. Коваленко, Т.Т. Ковальчука,
А.Я. Кузнєцової, Л.В. Кузнєцової, Б.Л. Луціва, І.О. Лютого, С.В.
Міщенко, С.В. Науменкової, Т.С. Смовженко, О.О. Чуб, Н.М.
Шелудько, І.А. Шумила та інших науковців. Водночас важливість та
актуальність зазначених питань, вказують на необхідність проведення
окремого дослідження у зазначеному напрямі.
Результати дослідження. Впродовж 2011-2015 рр. темпи
зростання доходів банків відставали від темпів зростання їхніх витрат.
Як наслідок – банківський сектор України отримав від’ємні фінансові
результати. Основною статтею доходів банків залишалися процентні
та комісійні доходи, серед яких доходи від кредитування суб’єктів
господарської діяльності займали провідну позицію. У витратах
домінували відрахування у резерви, процентні витрати та загальні
адміністративні витрати. Динаміка доходів, витрат та результатів
діяльності банків України за 2011–2015 роки наведена на рис. 1.
Рентабельність активів банків України у 2015 р. становила -4,07 %
і була найгіршою за останні 5 років. Основою причиною цього стали
від’ємні результати їх діяльності, зокрема прибуток (рис. 2).
Негативним значенням характеризувалася і рентабельності капіталу
банків. Її величина у 2015 р. сягнула -30,46 %.
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Рис. 1. Доходи, витрати та результати діяльності банків
України, млн грн
Джерело: побудовано за даними [4, 6].

Рис. 2. Рентабельність активів та капіталу банків України, %
Джерело: побудовано за даними [1–3].
За даними НБУ впродовж 2015 р. кількість збиткових банків
становила 52 установи. ТОП-10 збиткових банків, наведено в табл. 1.
Таблиця 1
ТОП-10 збиткових банків України у 2015 р.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва банку
ПАТ «VAB Банк»
АТ «Укрексімбанк»
ПАТ»Державний ощадний банк України»
ПАТ «CityCommerceBank»
ПАТ «Промінвестбанк»
ПАТ «Укргазбанк»
ПАТ«УКРСОЦБАНК»
ПАТ «ОТP Банк»
ПАТ«Райффайзен Банк Аваль»
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»

Джерело: побудовано за даними [5, 7].
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Чистий збиток,
млн грн
-10055,37
-9805,55
-8564,45
-3951,79
-3453,85
-2801,12
-2662,25
-1999,10
-1367,33
-1095,59

Загальна сума збитків банківської системи України у 2015 р.
становила 52 966 млн грн.
Висновки. Отже, протягом 2015 року діяльність банків мала
найгірший фінансовий результат за останні п’ять років: девальвація
гривні, відтік депозитів, погіршення якості кредитних портфелів,
низький рівень капіталізації – це лише невеликий перелік проблем, які
негативно вплинули на результати роботи банківських установ.
Від’ємний фінансовий результат також було сформовано банками, що
кредитували масштабні проекти та понесли значні втрати від окупації
АР Крим та ситуації на сході України.
Зазначені
проблеми
потребують
негайного
вирішення.
Пропонуємо провести оцінку якості активів банків з метою визначення
потреби в додатковій капіталізації банківських установ; здійснювати
постійний моніторинг стану ліквідності банків та ризиків їх діяльності;
посилити відповідальність власників та керівників банків, неналежне
керівництво яких призводить до неплатоспроможності банків тощо.
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О. Б. Борисюк, О. В. Маєвський
кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Постановка проблеми. В даний час активно здійснюється
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній
процес. Зосередження сучасних технічних засобів навчання сприяє
модернізації навчально-виховного процесу, активізує розумову
діяльність студентів, сприяє розвитку творчості педагогів, дозволяють
проводити дистанційне навчання, розвивають систему безперервної
освіти, тим самим підвищуючи ефективність освітнього процесу.
Важливою передумовою отримання таких результатів є готовність
студентів до використання комп’ютерних технологій навчання в
процесі професійної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом
з’являється все більше публікацій, присвячених створенню та
використанню
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
навчальному процесі. Комп’ютеризації вищої освіти присвячені праці
Т. Є. Містулової, В. В. Ніколаєнко, І. М. Чернової, А. І. Федорова,
В. М. Богданова, В. С. Пономарьова, А. В. Соловова, В. Ю. Волкова,
В. А. Кашуби, Д. П. Валікова, К. Н. Сергієнка та ін. Низка публікацій
розкриває проблему комп’ютерного забезпечення професійної
підготовки студентів різних спеціальностей. Зокрема, праці
І. Ткаченка, І. Павха присвячені комп’ютеризації навчального процесу
майбутніх інженерів. Про навчання статті М. Юсупової, В. Сидоренка.
Метою дослідження є встановити на якому рівні сучасні студенти
володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, рівень їх
використання та впровадження в навчальний процес інформаційнокомунікаційних технологіями загалом і комп’ютерних навчальних
програм вчасності.
Результати дослідження. Опитування проводилось серед
студентів
Житомирського
національного
агроекологічного
університету за допомогою групового анкетування. Анкета складалась
з двох частин: демографічної та основної. У демографічній частині
анкети з’ясовувалась інформація для якісного аналізу зібраного
матеріалу та для визначення репрезентативності отриманих даних
(курс і форма навчання, стать та ін.). Основна частина анкети
складалась з переліку питань, покликаних вирішити завдання даного
опитування. Питання цієї частини умовно були поділені на три групи.
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Перша група питань визначала рівень умінь, а також де і як часто
респонденти використовують інформаційно-комунікаційні технології.
Друга група питань виявляла рівень обізнаність студентів з різних
комп’ютерних програм та інформаційних освітніх ресурсів. І нарешті,
основним завданням третьої групи питань було виявлення обізнаності
студентів, що до комп’ютерних навчальних програм, а також
ставлення респондентів до впровадження їх в навчальний процес.
В опитуванні брали участь 121 студент денної форми навчання, з
них 62 чоловічої статі і 59 жіночої. Аналіз результатів анкетування,
виявив, що респонденти ставлять позитивно до впровадження в
освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій (рис. 1).
0%

Позитивне

9%

1%

90%
Байдуже

Негативне

інше (вкажіть)

Рис. 1. Ставлення студентів до впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес
Як ви можете побачити 90% опитаних студентів підтримують
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний
процес, 9% ставляться до цього байдуже, а 1% ще не визначився з
відповіддю. Також варто зауважити що проти впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій не висловився ніхто. Інтерес
до використання комп’ютерних технологій підтверджується
декількома фактами. Понад 94% опитаних оцінюють свій рівень
володіння інформаційно-комунікаційними технологіями як достатній
для їх успішного використання (рис. 2).
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Низький
6%

Високий
8%

Середній
86%

Рис. 2. Рівень володіння студентами
інформаційно-комунікаційними технологіями (на їх думку)
А майже всі респонденти (99,17%) вважають, що використання
інформаційно-комунікаційних технологій суттєво полегшує підготовку
до занять і дозволяє урізноманітнити їх. Також варто зазначити що
понад 78% відсотків опитаних використовують ті чи інші
інформаційно-комунікаційні технології щоденно (рис. 3), 66,12%
користуються ними при підготовці до занять, а 51,24% коли
займаються самоосвітою.
0%
1%
2%
18%

79%
Щоденно
1-2 рази на місяць
інше

1 раз на тиждень
1-2 рази на квартал

Рис. 3. Частота використання студентами
інформаційно-комунікаційних технологій
Аналіз результатів анкетування, виявив, що в основному студенти
користуються
такими
засобами
інформаційно-комунікаційних
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технологій як (рис. 4): засоби роботи з текстовою інформацією
(49,6%), табличні процесори (39,7%), мультимедійні диски з аудіо і
відео інформацію (22,31%), спеціалізовані фахові програми (27,3%),
Інтернет (79,3 %), комп’ютерні навчальні програми (11%).
100
90
засоби роботи з
текстовою
інформацією
табличні процесори

80
70
60

мультимедійні
диски (аудіо відео)

50
40

спеціалізовані
програми

30

Інтернет

20
комп’ютерні
навчальні програми

10
0

Рис. 4. Інформаційно-комунікаційні технології, які студенти
частіше всього використовують під час навчання.
Проаналізувавши отриману інформацію можемо відмітити, що
комп’ютерні навчальні програми не зважаючи на всі їх переваги,
потенціал і можливості застосовуються недостатньо. Хоча під час
проведення опитування студентами було особливо підкреслили
(95,87%), що саме їх застосування вищими навчальними закладами
може суттєво покращити і урізноманітнити навчальний процес.
Висновки: Таким чином, аналіз відповідей на запитання анкети
дає можливість зробити такі висновки:
1) Ефективність професійної підготовки студентів може бути
підвищена шляхом застосування у навчальному процесі сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій

14

2) Студенти виявляють значну зацікавленість у впровадження в
освітній процес як інформаційно-комунікаційних технологій в загалом
так і комп’ютерних-навчальних програм вчасності.
3) Рівень
володіння
знаннями
оператора
персонального
комп’ютера свідчить про готовність студентів до використання
комп’ютерних-навчальних програм вчасності як під час аудиторних
занять, так і при самостійній підготовці.
Список використаних джерел
1. Байденко В. І. Болонський процес: структурна реформа вищої
освіти Європи / В. І. Байденко. – М.: Дослід. центр проблем якості
підготовки спеціалістів, Рос. новий ун-т, 2002. – 128 с.
2. Про національну програму інформатизації: Закон України від 4
лютого 1998 року № 74/98-ВР.
3. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до
цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 року
№ 928/2000.
4. Національна доктрина розвитку освіти: Указ Президента
України від 17 квітня 2002 року № 347.
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Ю. Б. Бродський, к. т. н., доцент,
О. В. Маєвський, ст. викладач,
кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем,
А. В. Філон, студент
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ В
СИСТЕМАХ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ «ХИЖАК – ЖЕРТВА»
Постановка проблеми. При моделюванні широкого спектру
задач, значна увага приділяється питанням ідентифікації робочих
параметрів відповідних моделей. Робочі параметри математичних
моделей, як правило, невідомі і можуть бути оцінені за допомогою
аналізу експериментальних даних реакцій досліджуваного об’єкту.
Багато задач параметричної і непараметричної ідентифікації,
обробки експериментальних даних та чисельного аналізу відносяться
до класу некоректно поставлених задач [1].
Характерною рисою таких завдань є нестійкість їх вирішення: малі
зміни початкових даних можуть довільно викликати великі зміни
рішень, тобто похибка вихідних даних може грати принципову роль.
Ця нестійкість при наявності похибок в даних призводить до того, що
рішення не буде єдиним, а також виникнуть труднощі у з’ясуванні
змісту отриманого рішення. Тому дослідження цього питання є
актуальним для задач різного типу з незначним об’ємом апріорної
інформації про досліджуваний об’єкт. Для дослідження обрано об’єкт
системного характеру, а саме екосистему типу «хижак – жертва» в
зв’язку зі значним об’ємом наявних статистичних даних та з відносно
невеликою частотою їх коливань (в статистичних даних, період обліку
становить в основному 1 рік).
Аналіз останніх джерел та публікацій. Як відомо, в екосистемах
[2] дослідження більшості процесів призводить до необхідності
розв’язання багатофакторних задач, що являє собою складну
математичну проблему, яка призводить до виникнення некоректно
поставленої задачі.
Для розв’язку задач такого роду може бути використані два
основних підходи. Перший підхід полягає у визначенні апріорної
інформації для виключення невизначеності та отримання можливості
вирішити коректно поставлене завдання одним з чисельних методів.
Другий підхід передбачає застосування методів регуляризації [3].
Неможливість проведення «активного» експерименту (дослідження
реакції системи на тестовий вплив) ускладнює розв’язок задачі
ідентифікації робочих параметрів математичних моделей процесу
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взаємодії «хижак – жертва». Перший підхід також звужено рамками
апріорної інформації, яка у випадку екосистеми може бути
представлена в основному множиною статистичних даних. При цьому
слід врахувати, що статистичні дані можуть включати систематичні,
випадкові і грубі похибки з різними законами розподілу. Походження
цих погрішностей пов’язано в основному з точністю методів збору
статистичних даних і безпосередньо з професіоналізмом відповідних
спеціалістів. Недостатня вивченість впливу похибок в статистичних
даних на результати моделювання призводить до недостовірних
результатів моделювання за допомогою існуючих математичних
моделей, демонструючи при цьому їх неадекватність при певних
умовах, таких як стабільність зовнішніх умов.
Таким чином, розв’язок задачі Коші з частковою невизначеністю в
початкових умовах та задачі ідентифікації робочих параметрів
повинен забезпечити доведення адекватності узагальненої моделі
еволюції систем [4] і математичних моделей «хижак – жертва» як з
урахуванням ефекту дифузії [5, 6], так і без нього, побудованих на її
основі [7], в порівнянні з розповсюдженою функцією Ферхюльста [8] і
математичних моделей взаємодії на базі цієї функції.
Результати дослідження. Відома математична модель «хижак –
жертва» [9] на основі функції Ферхюльста представлена системою
двох нелінійних диференціальних рівнянь:

 dx
 a0 x 2  x  z;
 dt

 dz  b z 2  x  x.
0
 dt
,

(1)

і призначена для визначення кількості особин хижака і жертви, де
не враховується ефект дифузії.
З урахуванням узагальненої моделі еволюції систем [9],
диференціальні рівняння (1) перетворюються в систему:

dx

2
1  a1 x  dt  a0 x  x  z;

1  b x  dz  b z 2  x  x,
1
0

dt
(2)
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x і z − кількість елементів взаємодіючих природних систем,
 та  − потенціали экспоненціального зростання, a1 , b1 , a0 , b0 −
де

параметри, які стримують экспоненціальний розвиток природних
систем, де також не враховано ефект дифузії.
Виходячи з результатів ідентифікації робочих параметрів [10]
математичної моделі (2), розв’язок задачі Коші для неї (на прикладі
пари «вовк – заєць» (ХЖ1) для території Житомирської області)
представлено на рис. 1 а, б.

а)
б)
1, 2 – верхня і відповідно нижня границі статистичних даних жертви і
хижака; 3, 4 – верхня і відповідно нижня границі результатів
моделювання динаміки жертви і хижака
Рис.°1. Розв’язок задачі Коші з невизначеністю в початкових
умовах для взаємодіючих екологічних систем «хижак – жертва»
використовуючи математичну модель (2); а) для жертви (заєць), б)
для хижака (вовк)
Для завершення досліджень, необхідно визначитись з законом
розподілу чисельності результатів моделювання в розрахованих
межах. Виходячи з положень центральної граничної теореми, в
першому наближенні можна вважати закон розподілу нормальним.
Тоді сумісна щільність хижаків і жертв визначатиметься наступним
чином:

f ( x, z )  (

1
2   1   2  1  k 2

(

)e

1
2 (1 k 2 )

)((

x  mx 2 2 k ( x  mx )( z  mz ) z  mz 2
) (
)(
) )
1
 1  2
2

,(3)
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де

x і z – чисельності відповідно жертви і хижака;

1 і  2

– стандартні відхилення чисельності відповідно жертви і

хижака;

mx і mz – математичні сподівання чисельності жертв та хижаків
відповідно;

k – коефіцієнт кореляції чисельності жертв і хижаків.
Використовуючи систему Mathcad 15.0, встановимо маргінальні
розподіли чисельності жертви і хижака результатів моделювання за
2004 рік з використанням математичної моделі (2), див. рис. 2 а, б.
Взагалі, висновки щодо виду закону розподілу потребують
додаткових досліджень в залежності від об’єму апріорної інформації
про досліджуваний об’єкт чи систему.
Слід зауважити, що взаємодія «хижак – жертва», має достатньо
значне розповсюдження і математична модель (2) може бути
адаптована і для інших систем (не обов’язково екологічних, в тому
числі і економічних), але алгоритм досліджень при цьому зберігає
свою структуру.

а)
б)
Рис.°2. Маргінальний розподіл чисельності жертв і хижаків,
використовуючи математичну модель (2); а) для жертви (заєць),
б) для хижака (вовк).
Висновки. Математична модель (2) дозволяє прогнозування
динаміки чисельності жертв і хижака терміном на 1 – 2 роки при
відхиленнях в статистичних даних +20%, – 10% та забезпечує середню
відносну похибку результатів моделювання 19% для чисельності
жертв і 23% для хижака.
Запропонований програмний комплекс із застосуванням пакету
Mathcad 15.0, дозволяє організувати обчислювальний експеримент для
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оцінки адекватності математичних моделей, отримувати результати
моделювання чисельності жертв і хижака з допомогою відповідних
математичних моделей для достатньо широкого спектру робочих
параметрів із встановленого діапазону статистичних даних, а не лише
для окремих випадків, що може призвести до недостовірних
результатів моделювання.
Отримані результати і запропонований підхід можуть після
відповідної
адаптації
використовуватись
для
дослідження
макроекономічних систем з різним, але обмеженим числом
компонентів, а також інших систем, взаємодія яких базується на
принципах конкуренції.
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О. М. Буднік, к. е. н., доцент,
кафедра маркетингу
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО
МАРКЕТИНГУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Постановка
проблеми.
Ефективне
функціонування
сільськогосподарських підприємств в умовах зростаючої конкуренції
не лише на вітчизняному, але і на закордонному ринку вимагає
використання нових підходів щодо організації та управління
господарською діяльністю ринкових суб’єктів. Надзвичайно важливим
чинником при цьому виступає екологічна складова підприємницької
діяльності.
Орієнтація
вітчизняних
сільськогосподарських
товаровиробників на виробництво екологічно чистої продукції,
нарощування ними обсягів виробництва та підвищення ефективності
діяльності слід вважати запорукою досягнення не лише економічних,
але і соціальних цілей, що визначає актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню даної
проблематики присвячено роботи відомих науковців, зокрема:
В. Андрійчука, Г. Армстронга, В. Зіновчука, Т. Зінчук, Ф. Котлера,
О. Крисального, М. Маліка, Л. Молдаван, Б. Пасхавера, П. Саблука,
Ю. Ушкаренко та інших відомих дослідників. Проте, збільшення
проблем екологічного характеру, пов’язаних зі станом довкілля, а
також посилення уваги споживача до якості та безпечності продукції
викликають необхідність дослідження ролі екологічного маркетингу в
діяльності аграрних підприємств.
Метою дослідження є обґрунтування необхідності орієнтації
сучасних сільськогосподарських підприємств на екологічно чисте
виробництво та важливості всебічного використання ними заходів
екологічного маркетингу.
Результати дослідження. Забезпечення економічного зростання
нашої країни значною мірою залежить від стану та умов
функціонування її аграрного сектора, в якому, останнім часом,
відбулися суттєві ринкові зрушення, пов’язані з появою нових
організаційно-правових форм господарювання. Ключові завдання
аграрної реформи полягали у створенні адекватних умов ринкової
системи для реалізації величезного потенціалу бізнесу щодо
підвищення якості та рівня життя населення. Це стало можливим
завдяки забезпеченню функціонування різних форм підприємництва, в
тому числі й невеликих, в рівноцінних умовах. В зв’язку з цим,
принципового значення необхідність забезпечення їх ресурсами
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(фінансовими, матеріальними та трудовими), можливість застосування
та впровадження сучасних інноваційних методів вирощування
сільськогосподарської рослинницької та тваринницької продукції, а
також пошук шляхів її реалізації.
Стратегічним вектором розвитку агробізнесу на сучасному етапі
має бути стимулювання виробництва екологічно чистої продукції.
Екологічне землеробство – це не просто відмова від використання
мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, це ціла
система норм і вимог, які повинні бути забезпечені при організації
ведення
сільськогосподарського
виробництва
продукції
[5].
Підтримуючи наведену наукову позицію, зазначимо, що в умовах
євроінтеграційних перспектив вітчизняної економіки сучасні вимоги
до ведення аграрного бізнесу значною мірою посилюються, внаслідок
чого питання виготовлення та реалізації продукції часто не можуть
бути вирішені на рівні одного окремого підприємства (особливо коли
йдеться про особисті селянські або невеликі фермерські господарства).
Адже, як зазначають Ю. Раманаускас, Р. Сташис В. Зіновчук для того,
щоб діяти на ринку виробник повинен виконувати встановлені вимоги
щодо кількості, якості та однорідності партії товару, її стандартизації,
безперервності постачання [4]. Вирішення даного питання вбачається
можливим завдяки використанню переваг сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації, яка дає змогу товаровиробникам долати
назрілі проблеми колективно, зберігаючи при цьому свою юридичну та
практичну незалежність. Крім того, кооперативна діяльність
сприятиме
збільшенню
обсягів
виробництва,
підвищенню
ефективності виконуваних операцій через використання ефекту
масштабу та синергії, а також завдяки суттєвому зменшенню або
уникненню трансакційних витрат.
Активна трансформація підприємницької діяльності та адаптація її
до європейських вимог зумовлюють необхідність обґрунтування
використання маркетингових інструментів в діяльності підприємств
аграрного сектора економіки. Окрему увагу при цьому слід звернути
на питання налагодження ефективних маркетингових каналів
реалізації виготовленої продукції. Це пояснює об’єктивну потребу
всебічного застосування інструментів екологічного маркетингу.
Екологічний маркетинг (green marketing) – це специфічний вид
маркетингу, який передбачає орієнтацію усієї діяльності підприємства
(розробки продукції, її виробництва, пакування, транспортування,
реалізації, просування, переробки та утилізації) на формування та
задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою отримання
прибутку та збереження довкілля і здоров'я людей [1].
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проведення повномасштабних маркетингових
досліджень, орієнтованих на визначення потреби
та попиту споживачів у екологічно чистій
продукції;

Переваги
використання
екологічного
маркетингу

забезпечення стандартизації та сертифікації
виробленої продукції при реалізації її як на
вітчизняному, так і на закордонному ринках;
використання праці високваліфікованих
спеціалістів-маркетологів при розробці
маркетингової стратегії аграрного підприємства;
зменшення ступеня підприємницького ризику
завдяки використанню переваг
сільськогосподарської кооперації в аграрному
секторі економіки;
впровадження ефективних новітніх методів,
методик та технологій виготовлення екологічно
чистої продукції на основі широкого
застосування сучасних науково-дослідних
розробок та ефективного їх просування до
споживача.

Рис. 1. Основні переваги використання інструментів
екологічного маркетингу в аграрному секторі
Джерело: власні дослідження.
Дослідники В. Ярема, О. Лендєл, К. Мишко вважають, що
найбільш вдалим є визначення, в основі якого лежить інтеграція
маркетингового підходу та екологічних вимог регіону, споживачів,
громадських, державних та міжнародних організацій, підприємств. З
цієї точки зору, екологічний маркетинг – це функція управління, яка
організовує і спрямовує діяльність громадських організацій,
державних установ, підприємств, пов’язана з оцінкою та
перетворенням запитів споживачів в екологічно орієнтований попит на
товари і послуги, що сприяють збереженню якісного та кількісного
рівня основних екосистем, задовольняють потреби як окремих осіб,
так і організацій або суспільства в цілому [6]. Отже, слід зазначити, що
для
багатьох
сучасних
сільськогосподарських
підприємств,
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принципово важливе значення має проведення маркетингових
досліджень для визначення вивчення потреб і запитів споживачів,
аналізу кон’юнктури ринку та конкурентної ситуації. Часто для більш
вдалого просування вітчизняної продукції на ринку, підприємствам
необхідно створити власний логотип, бренд, налагодити ефективний
збут. Адже, виготовлена ними продукція, може успішно конкурувати
не лише на ринках сусідніх держав, але й на світових ринках поряд з
відомими торговими марками. Проте, через відсутність інформаційної
та рекламної діяльності, налагодженої логістичної мережі та брак
коштів, вітчизняні підприємства не мають такої можливості.
Водночас, використання інструментів екологічного маркетингу в
господарській
діяльності
надасть
сільськогосподарським
товаровиробникам суттєві переваги (рис. 1).
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що сучасні умови ведення
аграрного бізнесу вимагають від суб’єктів господарювання
виробництва конкурентоспроможної чистої та безпечної продукції.
Очевидним нині є те, що вітчизняні товаровиробники не мають
реальних конкурентних переваг у порівнянні із відомими
закордонними брендами, а їх створення вимагає суттєвих витрат та
часу. Водночас, в умовах євроінтеграційних перспектив України
імплементація маркетингових інструментів в діяльність аграрних
підприємств сприятиме не лише налагодженню партнерських
взаємозв’язків, але і виходу їх на міжнародний ринок.
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кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки в
Україні основним напрямком аграрних реформ має стати курс на
формування інноваційної економіки, розвиток підприємницького
середовища, підвищення його соціальної спрямованості, послідовну
переорієнтацію аграрної економіки на задоволення потреб населення.
У цьому зв’язку головною метою політики соціально-економічного
розвитку сільських територій має стати створення життєздатного
середовища, зокрема через підвищення конкурентоспроможності
трудових ресурсів, формування збалансованого ринку праці з чіткими
соціальними орієнтирами, забезпечення продуктивної зайнятості та
соціального захисту працездатного населення, сприяння розвитку
підприємництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу
розвитку аграрного сектора свідчать, що від сільського господарства з
його успішною динамікою розвитку за останні роки суттєво відстає
соціально-економічний розвиток сільських територій. Серед авторів
наукових розробок з цієї проблеми слід виділити таких вчених як
В.А. Андрійчука, І.М. Демчика, М.Я. Дем’яненка, Ю.О. Луценка,
В.Я. Меселя-Веселяка П.Т. Саблука, В.Г. Ситника, О.М. Шпичака,
В.І. Юрчишина та ін. Через нерозвиненість інфраструктури,
незадовільні умови проживання сільського населення сільське
господарство
характеризується
нерівномірним,
обмеженим
зростанням,
стримується
його
зростання
через
відтік
висококваліфікованих, креативних працівників. Особливо викликає
занепокоєння те, що аграрна галузь втрачає працівників в молодому
віці, що є основою формування підприємливості.
Результати дослідження. Соціально-економічний розвиток
сільських територій це «реформування», яке базується на
децентралізації із одночасним удосконаленням механізму його
соціально-економічного
розвитку.
Даний
процес
повинен
забезпечуватися розвитком підприємництва на селі, диверсифікацією
виробництва і його основній галузі – сільському господарстві,
використанням інновацій, прогресивних моделей соціальноекономічного розвитку сільських територій, що повинні передбачати
більшу адміністративну та фінансову самостійність сільських рад,
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територіальних громад і більшу відповідальність перед мешканцями
сільських територій.
Механізм соціально-економічного розвитку сільських територій
має враховувати мультифункціональний їх характер, тобто
забезпечувати розвиток сільських поселень та покращення рівня життя
їх мешканців за рахунок інших видів діяльності. Сільське
господарство багатофункціональне, оскільки воно не обмежене
єдиною функцією – виробництвом продуктів харчування і сировини
для легкої промисловості. Воно має також безліч інших функцій. В той
же час цей сектор варто розглядати як єдине ціле, як система, яка є
багатофункціональною. Вона, з однієї сторони, має забезпечувати
використання земельних ресурсів для продукування послуг, які носять
суспільний характер, а з іншої – бути здатною відповісти на споживчі
інтереси якісною і безпечною продукцією.
Сільське господарство з позиції мультифункціональності виконує
три різні функції: виробництво продуктів харчування, піклування про
навколишнє середовище та сільський розвиток. Перша функція
передбачає формування продовольчого фонду необхідного для
гарантування продовольчої безпеки за помірними цінами та високою
якістю. Цю функцію цілком спроможний виконати приватний сектор,
таким чином ринкові сили мають грати важливу роль стосовно
встановлення рівноваги. Піклування про навколишнє середовище
включає збереження сільських ландшафтів, біологічного різноманіття.
Реалізація екологічної функції забезпечується через раціональну
сільськогосподарську діяльність, яка в значній мірі має регулюватися
державою. Соціальний розвиток передбачає також збереження стилю
життя сільських мешканців та культурних традицій. Стосовно
сільського розвитку, то в цьому напрямку зусилля в першу чергу
мають бути спрямовані на депресивні території та ті де не існує інших
форм зайнятості. В цілому підприємництво пов’язане із веденням
агровиробництва та інших супутніх видів діяльності не пов’язаних з
основною сприятимуть життєздатності сільських районів і
балансуватимуть територіальний розвиток.
В сільському господарстві переплітаються різноманітні системи і
тому мультифункціональність є природною для сільського
господарства.
Розгляд
сільського
господарства
з
позиції
багатофункціонального
підходу
сприяє
імплементації
сільськогосподарських знань, нових технології, а отже об’єктивно
поліпшує добробут, сприяє раціональному харчуванню, збільшує
доходи сільських жителів суспільними, економічними та екологічними
методами. Тобто сільське господарство виступає ланкою,
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інтегратором, що встановлює взаємозв’язки
природним середовищем та суспільством (рис.).

Здоров’я

між

економікою,

Суспільство

Традиції
Культура
Традиційне й
Виробництво
Природне
диверсифіковане
Економіка
і збут
середовище
землекористуван
продукції ВиробҐрунт
ня
ництво
Торгівля
продукції
Повітря
Вода
Оцінки
Клімат
екологічних
Дохід
служб
Біологічне
Ринок
розмаїття

Рис. Інтеграційна роль і функції сільського господарства
Концепція багатофункціонального села передбачає розвиток на
селі не тільки сільськогосподарських видів діяльності, але й посилення
як
«звичних»
(освіта,
соціальна
сфера,
культура,
ландшафтозбереження), так і «нових» (рекреація, екологія, біологічне
розмаїття, відновлювані джерела енергії) його функцій.
Ключовим елементом сільського розвитку є концепція
багатофункціональності сільського господарства, згідно якої
результатами сільськогосподарської діяльності стають, з одного боку,
виробництво агропромислової продукції, з іншого, – забезпечення
суспільних благ. У контексті пріоритетів аграрної політики
першочергового значення має отримати задоволення суспільних благ,
а спектр суспільних благ має значно розширитися, що відобразиться на
покращанні якості та умов життя сільського населення.
Розширення спектру видів діяльності, що можуть здійснюватися в
сільській місцевості диктується умовами часу та у зв’язку з
посиленням негативних економічних та соціальних тенденцій у
сільській місцевості України. Неухильно зменшуються доходи селян
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(заробітна плата становить 100 дол. США), погіршується якість життя
(70% доходів домогосподарств спрямовується на харчування), зростає
рівень безробіття (майже 40% населення сільської місцевості віком від
15 до 70 років економічно неактивне), скорочується тривалість життя
сільського населення тощо.
Механізм соціально-економічного розвитку сільських територій,
що базується на децентралізації активізує систему внутрішніх факторів
соціально-економічного розвитку. Більші витрати на облаштування
населених пунктів, розвиток соціальної інфраструктури, покращання
життєвих умов, актуалізує розвиток підприємницької сфери. Саме
зміцнення виробничого потенціалу забезпечить формування
необхідного фінансового ресурсу для забезпечення соціального
розвитку сільських територій.
Механізм соціально-економічного розвитку може визначатися як
сукупність методів, способів, засобів, інструментів та важелів
управлінського впливу і виділення ключових компетенцій та основних
складових. Функціонування механізму соціально-економічного
розвитку покликаний забезпечити створення умов, а також моніторинг
та порядок коригування заданих параметрів розвитку.
Механізм соціально-економічного розвитку сільських територій є
динамічною та відкритою системою. В ньому має враховуватися вплив
усіх внутрішніх та зовнішніх чинників на динаміку розвитку сільських
територій, а також тих, що можуть виникати в майбутньому. Зміст
механізму організаційно-економічного розвитку сільських територій
виявляється у його функціях, що полягають у реалізації потенціалу
розвитку сільських територій, несільськогосподарських видів
діяльності, зміцнення духу підприємництва, створення умов для
забезпечення соціального розвитку сільських поселень, зростання
добробуту громадян сільської місцевості тощо. Важливим завданням
механізму соціально-економічного розвитку сільських територій є
створення рівних умов для розвитку усіх форм власності та
організаційно-правових форм суб’єктів господарювання.
Результати теоретичних та аналітичних досліджень дозволяють
запропонувати наступну структурно-логічну модель механізму
соціально-економічного
розвитку
сільських
територій.
Мультифункціональні можливості сільського господарства є важливим
елементом аграрної політики в майбутньому. Проте, для отримання
максимальної
вигоди
і
збільшення
мультифункціональних
можливостей необхідне широке співробітництво між державними
структурами, громадськими організаціями та суб’єктами агробізнесу.

29

Висновки. Основним концептуальним положенням у розвитку
сільських територій є розвиток підприємницької діяльності на селі й
підвищення доходності сільськогосподарського виробництва як бази
для зміцнення місцевих бюджетів, перехід на інноваційний тип
розвитку сільської економіки, збільшення зайнятості та рівня
заробітної плати сільських жителів, залучення інвестицій у сільську
місцевість,
поширення
на
неї
діяльності
перспективних
високодохідних сфер виробництва.
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С. В. Василенко, к. е. н., ст. викладач,
кафедра аналізу і статистки ім. І. В. Поповича
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
СКОТАРСТВА
Постановка проблеми. З розвитком євроінтеграційних процесів
для українських товаровиробників з точки зору реалізації продукції
стануть ринки країн ЄС. Пройшло надто мало часу від вступу України
до СОТ, щоб стверджувати, чи зазнає наше аграрне виробництво
переваг чи недоліків, але це також буде залежати від впливу чинної
влади. Враховуючи, що в арабських та інших країнах кількість жителів
зростає і забезпеченість власними продуктами харчування не
задовольняє потреби, для України слід сконцентрувати всі зусилля на
розвитку продукції вітчизняного виробництва та аграрного сектора в
цілому. Цілком ймовірно можливий ріст цін і попит на вітчизняну
сільськогосподарську продукцію. Адже наша країна має всі
можливості та передумови бути достойним експортером високоякісної
продукції на міжнародному ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ставши членом СОТ,
для більшості підприємств галузі скотарства гостро постало питання
стандартизації, сертифікації, безпечності та якості продукції
скотарства, а також відповідність міжнародним стандартам. Так,
відповідно до ст. 56 Угоди про Асоціацію Україна має поступово
впроваджувати Європейські стандарти. Рівень їх гармонізації у нас є
недостатнім і складає: в сільському господарстві 64% (із 90 стандартів
ЄС впроваджено 58), харчовій промисловості – 40% (із 157 лише 63).
Нині право експортувати свою продукцію до ЄС має обмежене коло
сільськогосподарських підприємств, що обумовлене невідповідністю
українського законодавства у сфері безпеки продуктів харчування
європейському, а також відсутністю необхідної сертифікації
українських підприємств [5, с. 139–140].
Конкурентоспроможність продукції – комплексна багатоаспектна
характеристика, яка відображає можливість продукції на протязі
періоду її виробництва відповідати за якістю потребам конкретного
ринку, адаптуватися по відношенню якості та ціни до потреб
споживачів та забезпечувати вигоду виробнику при її реалізації [12,
с. 7].
Конкурентоспроможна продукція повинна відповідати таким
вимогам [7, с. 36]: 1) якість продукції повинна бути не нижчою
аналогів наявних на ревалентному ринку; 2) виробництво продукції
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повинно бути рентабельним; 3) продукція може бути продана не лише
на внутрішньому, а і на зовнішньому ринках.
Фундаментальні дослідження проблем конкуренто-спроможності
висвітлені в працях зарубіжних вчених: Г. Азоєва, С. Брю,
Ф. Енгельса,
Дж. Кейнса,
К. Маркса,
М. Портера,
А. Сміта,
А. Юданова
ін.
та
вітчизняних
науковців:
Я.Б. Базилюк,
В.О. Василенко, І.З. Дол-жанського, Т.О. Загорної, С.М. Кваші,
М.П. Коржинського, М.Й. Маліка, Л.І. Піддубної, П.Т. Саблука,
Т.І. Ткаченко, В.В. Холод, Л.С. Шевченко та ін. Вагомі дослідження
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції знайшли
відображення в працях: В.Г. Андрійчука, В.П. Долинського,
С.М. Кваші,
М.Й. Маліка,
Т.Л. Мостенської,
А.В. Пляскунова,
П.Т. Саблука, О.О. Школьного, О.М. Шпичака та ін.і зокрема конкурентоспроможності м’ясо-молочної продукції знайшли відображення в
працях економістів-аграрників: П.К. Канінського, М.О. Карпенка,
І.В. Лозинської, В.М. Микитюка, Т.О. Осташко, П.Р. Пуцентейло,
М.К. Пархомця, І.В. Свиноус, Л.П. Червінської ті ін. Проте,
недостатньо уваги приділяється обов’язковим вимогам щодо безпеки
та якості продукції.
Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад
конкурентоспроможності продукції скотарства.
Результати дослідження. Зі вступом України у Світову
Організацію Торгівлі (WTO) вітчизняним переробним підприємствам
варто здійснювати свою діяльність відповідно до міжнародних вимог.
Для отримання конкурентних переваг на ринку, в першу чергу, їм
необхідно гарантувати безпечність харчових продуктів шляхом
впровадження передових розробок. Невиконання вимог членів WTO
може негативно позначитись на внутрішніх виробниках і на
зовнішньому, і на внутрішньому ринках, а також на
конкурентоспроможності скотарської продукції.
У травні 2010 р. урядом України прийнято план першочергових
заходів
щодо
реформування
державного
санітарного
та
фітосанітарного контролю, згідно з яким усі учасники процесу
виробництва продуктів харчування зобов’язуються впроваджувати
Систему аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних
точках (НАССР) або інші відповідні системи забезпечення якості [3, с.
141]. В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем
управління безпечністю харчової продукції за принципами НАССР
задекларовані ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю
харчових продуктів. Вимоги» та ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи
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управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких
організацій харчового ланцюга»[130].
З 20 вересня 2015 р. набирає чинності більшість положень
євроінтеграційного закону №4179а «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо харчових продуктів». Законодавчий
акт був ухвалений Верховною Радою України з метою гармонізації
законодавства України із законодавством ЄС у сфері безпечності та
якості харчових продуктів [1].
Згідно з вимогами стандарту ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче
незбиране. Вимоги при закупівлі» щодо якості молока закупівля
сировини
здійснюється
молокопереробними
підприємствами,
підприємствами-покупцями та приватними підприємствами у
сільськогосподарських підприємствах, приватних і фермерських
господарствах для подальшої переробки на молочні продукти.
Враховуючи вимоги зазначеного стандарту отримане молоко повинно
відповідати санітарно-гігієнічним, фізико-хімічним, мікробіологічним
показникам якості. За ступенем кислотності, чистоти, температури та
ін. молоко поділяють на сорти: вищий, перший та другий. Молоко
зазначених сортів з температурою вище 10ºС згідно з домовленістю
між сторонами, закуповується як неохолоджене. Інше молоко
належить до несортованого та використовується згідно з галузевими
рекомендаціями. Якість молока, проданого сільськогосподарськими
підприємствами переробним підприємствам по ДСТУ 3662-97
зображено в табл. 1.
За даними інспекції з якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції, сільгосппідприємства мають 233
молокотоварні ферми, в яких функціонує 210 холодильних установок.
Для визначення якості молока в області діють 215 лабораторій, де
проводяться аналізи на визначення жирності, густоти та чистоти
молока. Закупівлю молока та молочних продуктів в господарствах
населення здійснюють 520 молокопункти (враховуючи окремих
заготівельників), з них 479 мають холодильні установки, 502 –
прилади для визначення якісних показників.
У 2016 році згідно з вимогами стандарту ДСТУ 3662-97 від
сільськогосподарських підприємств області було прийнято для
переробки 153140 т молока, у тому числі екстра – 15,5 %, вищого
сорту – 23,1 %, першого – 34,4 %. Питома вага сільськогосподарських
підприємств Житомирської області у структурі молока по Україні
складає 6,1 %.
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у тому числі
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Прийнято молока у
перерахунку на молоко
встановленої жирності

Таблиця 1
Якість молока, проданого сільськогосподарськими
підприємствами у 2016 р. по ДСТУ 3662 – 97, тис. т

6,3

0,3

0,3

0,2

5,2

х

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України [8, с. 28].
Забезпеченість підприємств молочної галузі молоком здійснюють
сільськогосподарські підприємства та господарства населення. Але не
завжди вироблене ними молоко відповідає нормам сучасних
стандартів по бактеріологічних показниках та вмісту білка. Тому, для
покращення його якості слід впорядкувати молочні блоки,
вдосконалити систему доїння корів з використанням вітчизняних
нових доїльних агрегатів: для доїльних залів–УДГ-8; у молокопровід–
УДМ-100 і УДМ-200 «Брацлавчанка», АДМ-8А-2 і МВС-12-2; для
фермерів і особистих господарств населення–УІД-10 і УІД-20. Ці
доїльні агрегати і установки порівняно дешеві, відповідають вимогам
світових стандартів і забезпечують високу економічну ефективність
доїння корів [11].
Висновки. З вище викладеного матеріалу стає зрозуміло, що із
вступом України до СОТ стають гострішими вимоги перед
підприємствами
галузі
скотарства
щодо
забезпечення
конкурентоспроможності м’ясо-молочної продукції та її якості. Це в
свою чергу передбачає підвищення продуктивності великої рогатої
худоби, зниження затрат праці і витрат кормів на одиницю продукції,
що стане перспективою подальших досліджень.
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А. О. Ващенко, магістр1
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Наявність великої кількості земель, які не
обробляються в Коростенському районі Житомирської області,
відсутність постійного джерела доходу у осіб в конфлікті з законом,
практика залишення на тимчасове або постійне проживання на
території населеного пункту, де розташована пенітенціарна установа,
осіб звільнених з місць позбавлення волі та, як наслідок, наявна
криміногенна ситуація на підзвітній території потребує постійного
контролю та вжиття заходів щодо подолання наявних проблем.
Розвиток сільських територій є одним з механізмів впровадження
інноваційних методів соціальної адаптації та ресоціалізації осіб,
засуджених до альтернативних видів покарань, звільнених від
призначеного покарання з випробуванням та звільнених з місць
позбавлення (або обмеження) волі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Соціальної адаптації
та ресоціалізація підоблікових є соціально-психологічним завданням
суспільства. Правові аспекти регулювання проблеми розкриваються в
працях В. Стерна [1], Н.Б. Хуторської [2], таких зарубіжних
дослідників як [3], J. Davis [4] та інших. Психологічні основи
виправлення та соціалізації під облікових є у сфері уваги
В.Ф. Пирожкова [5],
Метою дослідження є оновлення концепції ресоціалізації
засуджених в рамках планомірного розвитку сільських територій як
комплексного напрямку державної соціальної політики.
Результати дослідження. Відсутність єдиного універсального
підходу щодо подолання наявних асиметрій та диспропорцій
сільського розвитку, потреба пошуку практичних підходів щодо
активізації розвитку сільських територій та вирішення наявних
соціально-економічних проблем їх становлення поставили низку
завдань щодо інноваційного вектору реалізації суспільних ініціатив та
державотворчої діяльності на регіональному рівні.
Наразі для сучасної України актуальною залишається проблема
ресоціалізації молоді, яка повертається з міст позбавлення волі,

1

Науковий керівник – к. е. н., доцент М. Ф. Плотнікова
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особливо для тих регіонів, де знаходяться пенітенціарні установи, в
зв’язку з існуючою практикою залишення звільнених на постійне
проживанні в населеному пункті, де знаходиться установа відбування
покарань. Оцінка чисельного складу засудженої молоді засвідчує
зростання кількості злочинів серед людей молодшої вікової групи
(табл.).
Таблиця
Структура складу засудженої молоді в Україні у 2005-2014 рр., %
Вікова група
Засуджено у віці:
14-17 років
18-24 роки
25-29 років
14—29 років – разом

2005

Роки
2010

2014

7, 8
25,1
28,2
41,1

14,2
32,8
38,5
55,0

20,4
39,7
57,9
88,0

Джерело: сформовано за даними Держкомстату України.
Природно, такий стан молодіжної злочинності не може
задовольнити суспільство. Враховуючи, що профілактика злочинності
значною мірою пов'язана з профілактикою рецидиву, одним із
важливих завдань є створенням умов для ресоціалізації неповнолітніх і
молоді, які відбули покарання і повернулися з місць позбавлення волі.
Адже саме неповнолітні й молодь становлять ту частину звільнених з
місць позбавлення волі, яка найчастіше, порівняно із звільненими
дорослими, опиняється у скрутній життєвій ситуації. Це зумовлено
двома категоріями проблем. По-перше, це низка негативних
соціальних чинників юридичного та матеріального характеру –
відсутність, як правило, власного житла, майна, достатньої освіти,
конкурентоспроможної професії, позитивного досвіду спілкування і
відстоювання своїх прав у численних інстанціях, втрата набутих
протягом попереднього життя на волі міцних соціальних зв'язків, які б
допомогли у вирішеній проблем, що з'являються у неповнолітніх після
звільнення з місць відбування покарань. По-друге, це відсутність
достатнього життєвого досвіду, сформованих соціально-психологічних
стереотипів
поведінки,
усталених
навичок
дотримання
загальноприйнятих соціальних норм поведінки, які полегшують
адаптацію до життя на волі. Усе це зумовлює неабиякі труднощі
легалізації і набуття прийнятного соціального статусу, проблеми у
працевлаштуванні, подальшому навчанні, стосунках з оточенням.
Подолання зазначених труднощів і проблем потребує цілеспрямованої
скоординованої роботи багатьох державних установ і громадських
організацій щодо ресоціалізації та соціальної адаптації молодих
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людей, які повертаються з місць позбавлення волі. Відсутність
системного вирішення задач соціалізації молоді н адержавному рівні
сформували потребу виявлення, обґрунтування та впровадження
інноваційних методів ресоціалізації зазначених верств населення,
реалізація якої можлива лише у тісній та злагодженій взаємодії між
державними та недержавними установами та організаціями. В умовах
тотального безробіття, низького рівня професіоналізму вказаної
категорії осіб, одним з шляхів профілактики негативних явищ за участі
підоблікових є їх спрямування на самозайнятость – суспільно-корисну
діяльність, яка здійснюється не за угодою і дає працівникові дохід.
Стимулювання створення робочих місць, профілактична робота в
напрямку зменшення злочинності, ресоціалізації відповідних осіб
можуть набути додаткову ефективність під час запровадження
концепції «Родова садиба». Законодавчо органи місцевого
самоврядування сприяють роботі ДПтСУ на підставі ст. 38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. ст. 5, 25
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо участі громадськості
у виховному процесі та процесі ресоціалізації. Правове підґрунтя щодо
співпраці ДПтСУ та інших державних служб та відомств регулюються
угодами про співпрацю. Скористатися правовою допомогою можуть
особи, які не мають постійного місця проживання поза межами
закладів ДПтСУ, має бажання звільнитись умовно-достроково та не
може скористатись вказаною пільгою через відсутність роботи чи
житла, з особами, які перебувають у конфлікті з законом, та якім не
може бути наданий позитивний приклад за місцем проживання. З
такими категоріями доцільно проводити соціальну роботу з метою
роз’яснення переваг екологічного способу життя в рамках концепції
«Родова садиба». Практична реалізація цього підходу була
впровадження в ході низки заходів на рівні Коростенського району
Житомирської області.
Проведена оцінка наявного складу засуджених, пріоритетів їх
діяльності та перспективних напрямів вирішення наявної ситуації
засвідчує наявність громадських ініціатив організаційного, правового
та методичного характеру головним чином через діяльність
громадських організацій. Зокрема, у грудні та березні 2015 року в м.
Коростені Житомирської області в ході наукових конференцій «Родові
та екологічні поселення – один з напрямів планомірного розвитку
сільських територій» відбулось обговорення концепції державної
цільової програми «Родова садиба» та громадські слухання проекту
Закону України «Про родове помістя і родове поселення в Україні» під
патронатом Житомирської обласної державної адміністрації за

38

ініціативи доцента Житомирського національного агроекологічного
університету М.Ф. Плотнікової та голови Всеукраїнської громадської
організації «Народний рух захисту Землі» М.Л. Васильєва та участі
спеціалістів Департаменту агропромислового розвитку Житомирської
ОДА, працівників Коростенської РДА, МВК, наукових співробітників
Києво-Могилянської академії, Інституту аграрної економіки НААН та
інших. Зазначена концепція передбачає законодавче закріплення за
українською сім’єю право на користування земельною ділянкою
площею 1 га під будівництво та ведення домашнього господарства. На
вказані заходи були запрошені представники Коростенського
міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління
Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області,
якій в своїй роботі проводить профілактику рецидивної злочинності та
ресоціалізацію осіб, засуджених до альтернативних видів покарань та
звільнених від призначених покарань з випробуванням.
В ході роботи конференції з боку працівників інспекції
обговорюване питання викликало зацікавленість щодо можливості
забезпечення самозайнятості підоблікових в рамках реалізації
концепції «Родова садиба». 04 січня 2016 року, за матеріалами
круглого столу, на базі інспекції доцентом Житомирського
національного агроекологічного університету М.Ф. Плотніковою та
головою Всеукраїнської громадської організації «Народний рух
захисту Землі» М.Л. Васильєвим відбувся інформаційний захід для
підоблікових, які мешкають на території Коростенського району,
стосовно роз’яснення принципів та способів екологічного виробництва
сільгосппродукції. Крім того, наводилась позитивна практика розвитку
зеленого туризму та народних ремесел в сільській місцевості як шляхів
самозайнятості для самозабезпечення. Метою заходу стало вивчення
зацікавленості осіб в процесі опитування зазначеної категорії у веденні
сільського господарства із застосуванням наукових методів ведення
органічного землеробства, а також відродження народних промислів
таких як лозоплетіння, гончарство та інші для подальшого формування
фокус-груп для проведення відповідних майстер-класів на базі
інспекції.
Основною відмінністю еко-поселень від славнозвісних комун має
стати те, що члени поселення матимуть власне житло, яке має бути
надане за спеціальною програмою у власність за певних умов. Крім
того, участь у освітянських програмах буде зумовлена ні
обов’язковістю з точки зору дисципліни, а необхідністю з точки зору
виконання щоденних завдань з сільгоспробіт, будівництва,
благоустрою та інше. В таких поселеннях позитивний приклад буде
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перекликатись з виховним впливом колективу. Обов’язковим стане
проведення соціально-профілактичних заходів та контролю за місцем
проживання. Ця робота має бути постійна, краще щоденна.
Очікуваними результатами вказаного підходу у розвитку сільських
територій є:
1) призупинення процесу «вимирання сіл»;
2)
розширення
виробництва
плодово-ягідної,
овочевої,
тваринницької та інших видів продукції, притаманної для сільської
місцевості;
3) культивування грибівництва;
4) розширення бази для створення кооперативів із заготівлі та
переробки сільгосппродукції;
5) розвиток сфери обслуговування, медицини, освіти у нових
поселеннях;.
6) розвиток сільської будівельної індустрії, орієнтованої на
задоволення потреб сільських територій, що розвиватимуться;
7) пріоритетне застосування господарями таких садиб (наділів)
органічного землеробства і, як наслідок, значний поштовх для
переходу на цей шлях виробництва сільськогосподарської продукції на
всіх землях України;
8) значне поліпшення екологічної ситуації;
9) поліпшення демографічної ситуації та підвищення рівня
зайнятості та само зайнятості (зазначені напрями потребуватимуть
значної кількості робочих місць і, відповідно, закріплення сімей на
сільських територіях);
10) зменшення трудової міграції, демографічної напруги та рівня
злочинності в містах і промислових центрах.
До наслідків застосування інноваційних методів ресоціалізації в
рамках проекту «Родова садиба» відносимо:
1) трудова зайнятість засуджених, що призведе до зменшення
злочинності, зокрема рецидивної;
2) професійне навчання в ході виконання повсякденних обов’язків
призведе до збільшення обсягу виробництва сільгосппродукції та
покращення її якості;
3) орієнтація на соціальний спосіб життя та сімейні цінності
слугуватиме профілактикою саморуйнівних звичок та суспільно
небезпечних хвороб;
4) поліпшиться можливість проведення групової психокорекційної
роботи, враховуючи проживання на одній території .
Враховуючи вищевикладене пропонується розвиток сільських
територій одночасно із введенням інноваційних методів ресоціалізації
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підоблікових КВІ, які не мають постійного місця проживання.
Додатково вказана концепція може бути застосована у ресоціалізації
осіб, звільнених з місць позбавлення (або обмеження) волі, які не
мають постійного місця проживання та складають групу ризику
скоєння рецидивних злочинів. Крім того, застосування вказаної
концепції одночасно із введенням інноваційних методів ресоціалізації
зменшить навантаження на державний бюджет України в питанні
утримання засуджених, враховуючи що звільненим умовнодостроково особа, яка твердо стала на шлях виправлення, може бути
лише у випадку документального підтвердження наявності місця
роботи та проживання для заміни невідбутої частини покарання на
громадські або виправні роботи.
Висновки. Розвиток сільських територій через впровадження
інноваційних методів соціальної адаптації та ресоціалізації осіб,
засуджених до альтернативних видів покарань, звільнених від
призначеного покарання з випробуванням та звільнених з місць
позбавлення (або обмеження) волі має бути комплексним та на
впроваджуватись
державному
рівні.
Практична
реалізація
інноваційних методів соціальної адаптації та ресоціалізації осіб буде
ефективною через впровадження спеціальної програми взаємодії
державних та недержавних установ в таких напрямках:
- продовження громадських слухань та обговорень законопроекту
«Про родове помістя і родове поселення в Україні»;
- розроблення та запровадження в дію інноваційних форм і методів
роботи з соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених від
призначеного покарання з випробуванням та звільнених з місць
позбавлення або обмеження волі;
- здійснення моніторингу та висвітлення у ЗМІ результатів
діяльності функціонуючих родових садиб з метою популяризації
екологічного способу життя.
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О. М. Віленчук, к. е. н., докторант2,
кафедра фінансів і кредиту
ОСНОВНІ НАПРЯМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ РИНКУ
АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ
Постановка проблеми. Сучасні реалії розвитку вітчизняного
ринку аграрного страхування зумовлюють необхідність його
капіталізації. Такі судження ґрунтуються на потребі підвищення
фінансово-економічної спроможності страхових компаній щодо
надання високоякісних страхових послуг аграріям, а також
мотивування виробників сільськогосподарської продукції до
інвестування коштів у власний страховий захист. Відтворення
паралельності розвитку цих двох взаємопов’язаних процесів, створює
основу для забезпечення ефективного функціонування механізму
протидії сільськогосподарським ризикам з широким використанням
можливостей страхування.
Забезпечення еквівалентного розподілу ризиків і відповідальності
між суб’єктами страхового процесу необхідно розглядати як
цивілізаційний крок у напрямку підвищення продовольчої безпеки
країни. Однак, відношення застрахованих до посівних площ за 20112015 рр. знаходилося у межах 3 %. Постає необхідність в
обґрунтуванні напрямів капіталізації ринку аграрного страхування,
виходячи з ресурсної бази їх учасників.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. У наукових
дослідженнях аграрного спрямування достатньо широкого, особливо
за останні роки, відображено питання щодо формування страхових
відносин у сільській місцевості, зокрема в працях: Ю. Алескерова;
В. Базилевичa; О. Залєтова; Г. Козоріз; О. Козьменко; С. Навроцького.
та ін. Проте, капіталізація ринку аграрного страхування залишається
практично поза увагою науковців, що зумовлює потребу в активізації
досліджень відповідного напрямку.
Результати дослідження. Ключовою інституцією страхового
ринку безумовно виступає страхова компанія. Саме завдяки її
функціонуванню відбуваються процеси розподілу ризиків і
відповідальності, у той же час, страхувальники за відповідну плату
отримують страховий захист. Взагалі досліджуючи професійну

2

Науковий консультант – д. е. .н., професор В. В. Зіновчук.

43

діяльність страхових компаній в Україні необхідно констатувати про
незначний сегмент аграрного страхування у структурі майнових видів
страхування (табл. 1).
За 2011-2015 рр. кількість страхових компаній, що надавали
послуги в сфері аграрного страхування змінювалась їх загальна
чисельність становила від 8 до 14. У той же час, більше 300 страхових
компаній (які спеціалізуються у сфері майнових видів страхування)
спроможні були б надавати страхові послуги аграріям. Водночас,
частка страхових премій з аграрного страхування в загальній структурі
майнових видів страхування за досліджуваний період становила
менше 1 %. Наведені дані свідчать про невикористаний
інституціональний потенціал розвитку ринку аграрного страхування в
Україні.
Таблиця 1
Тенденції розвитку аграрного страхування у сегменті,
інших видів страхування, ніж страхування життя

Страхові премії, (млн.
грн)

Страхові виплати,
(млн. грн)

Страхові компанії,
(шт.)

Страхові премії, (млн.
грн)

Страхові виплати,
(млн. грн)

21347,1
19698,7
26185,1
24607,5
27549,4

Страхові компанії,
(шт.)

378
352
345
325
312

Аграрне страхування

Частка аграрного
страхування у
структурі майнових
видів страхування

Страхові виплати,
(млн. грн)

2011
2012
2013
2014
2015

Страхові премії, (млн.
грн)

Роки

Страхові компанії,
(шт.)

Інші види
страхування, ніж
страхування життя

4793,4
5068,8
4502,6
4826,2
7608,9

14
14
8
10
12

136,3
130,5
135,4
72,8
77,7

38,2
53,5
13,1
5,5
11,9

3,70
3,98
4,64
3,08
3,85

0,64
0,66
0,52
0,30
0,28

0,80
1,06
0,29
0,11
0,16

Джерело: розраховано за даними [2].
Значна
кількість
страхових
компаній
не
вбачають
підприємницького інтересу до ринку аграрного страхування. Це
пов’язано у першу чергу з важко прогнозованістю сільськогосподарських ризиків та високою ймовірністю їх реалізації, необхідністю
концентрації значних страхових резервів для забезпечення
платоспроможності і ліквідності страховика. Підвищення фінансово-
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економічного інтересу страховиків до ринку аграрного страхування
можливий за умов нарощування обсягів інвестування коштів в
страховий захист аграріїв, що сприятиме капіталізації страхових
резервів та вільних резервів страховиків.
Термін капіталізації страхових компаній досить поширене поняття
в американській і європейській науковій літературі. Так професор
Оксвордского університету Скот Е. Гаррігтон страховий капітал
визначає як один із головних елементів страхової діяльності, що
служить для забезпечення взятих на себе зобов’язань і захисту
страхувальників від ризиків [5]. Загальноприйнятим є твердження про
те що страховий капітал розглядається як міра достатності та
адекватності обсягу капіталу і ризику, який несе в собі страховик у
формі страхових зобов’язань [1].
Достатня капіталізація страховика дозволяє забезпечити
прийнятний рівень фінансової стійкості страхової компанії. Дану
фінансово-економічну категорію Ткаченко Н. В. розглядає, як “такий
стан організації її грошових потоків (вхідних і вихідних), при якому
страхова компанія здатна своєчасно та в повному обсязі виконувати
зобов’язання за негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх
чинників відносно всіх суб’єктів ринку впродовж визначеного часу за
рахунок залучених і власних ресурсів, забезпечувати відновлення своїх
фінансових показників за будь-якого несприятливого впливу до
бажаного і/або оптимального рівня, адаптуватися до постійно
змінюваного ризикового економічного середовища, використовувати
нові обставини, властивості та відносини для власного
цілеспрямованого і динамічного розвитку на основі зростання обсягів
прибутку й капіталу в даний час та прогнозованій перспективі” [4,
c. 25–26].
Суттєвим резервом капіталізації ринку аграрного страхування є
використання
потенціалу
інших
страхових
компаній,
які
спеціалізуються в сфері майнових видів страхування (табл. 1) У
процесі дослідження було встановлено позитивну динаміку
нарощування фінансової спроможності страховиків щодо виконання
взятих ними зобов’язань за договорами майнового страхування. За
2011-2014 рр. сукупний капітал страховиків збільшився на 28 ,0% (з
70989,3 млн. грн до 98516,0 млн грн). У 2015 р. даний показник
скоротився на 17,4 %, це пов’язано зі скороченням фактичного запасу
платоспроможності та сум гарантійного фонду страховиків у зв’язку з
значними виплатами страхових відшкодувань та іншими витратами,
пов’язаних з організацією і введенням страхової діяльності (табл. 2).
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70989,3
83250,6
96635,6
98516,0
81424,1

7616,8
7704,9
5152,9
5874,5
7098,0

Частка капіталу страховиків
з аграрного страхування у
загальній структурі (%)

15798,7
20090,9
23793,3
24496,7
18072,0

у т. ч. з аграрного страхування
(млн грн)

34064,5
41202,4
49688,0
51035,3
39618,6

Сукупний капітал страховиків
які надають послуги в сфері
майнового страхування
з усіх видів майнового
страхування (млн грн)

Сума гарантійного фонду (млн. грн)

12610,1 8516,0
13114,4 8842,9
13664,5 9489,7
13243,2 9740,9
12985,0 10748,5

Фактичний запас платоспроможності,
(млн. грн)

2011
2012
2013
2014
2015

Величина сформованих страхових
резервів, (млн. грн)

Роки

Розмір статутного капіталу, (млн. грн)

Аналіз динаміки фінансової спроможності аграрного сегменту
майнового страхування показує, що вона досить обмежена у зв’язку з
незначною кількістю страховиків, які були залучені до процесу
аграрного страхування. Частка капіталу страховиків, які залученні до
надання послуг з аграрного страхування в структурі решти страхових
компаній, які здійснюють свою професійну діяльність у сегменті
майнових видів страхування знаходилося в межах 10 %. Це є
свідченням
спроможності
розширення
страхового
покриття
сільськогосподарських ризиків за рахунок залучення більшої кількості
страхових компаній.
Таблиця 2
Оцінювання резерву страхових компаній у покритті
страхуванням сільськогосподарських ризиків

10,73
9,25
5,3
5,96
8,7

Джерело: розраховано за даними [2, 3].
Забезпечення поступового процесу капіталізації страхових премій
можливо за умов диверсифікації джерел покриття витрат на аграрне
страхування. Світовий досвід визначає чотири основних джерела
фінансування витрат на страхування сільськогосподарських ризиків:
1) власні оборотні кошти аграріїв; 2) інвестиційні та кредитні ресурси
спрямованні на страховий захист; 3) субсидування страхових премій з
державного і місцевих бюджетів (особливо за умов посилення
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процесів децентралізації і самоврядування в державі); 4) кошти
отриманні виробниками сільськогосподарської продукції завдяки
функціонуванню державно-приватного партнерства у сфері аграрного
страхування. Вибір того чи іншого джерела сплати страхових платежів
залежить від багатьох факторів, а саме: рівня платоспроможності
самих аграріїв; державної політики стосовно розвитку аграрного
страхування; інституціонального і інфраструктурного забезпечення
страхового ринку тощо.
Висновки. Подальше функціонування національного ринку
аграрного страхування потребує диверсифікації джерел його
капіталізації. Концентрація страхових компаній та сформований ними
фінансовий капітал на майновому сегменті страхового ринку свідчить
про
наявні
можливості
розширення
страхового
покриття
сільськогосподарських ризиків. Формування достатнього рівня
капіталізації
страхового
ринку дозволить
вирішувати дві
основоположні проблеми, які постають перед учасниками страхового
процесу, а саме гарантувати належний рівень страхового захисту
аграріям та підтримувати належний стан платоспроможності і
ліквідності страховиків при здійсненні ними відшкодувань за фактом
настання страхових подій.
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А. М. Волківська, к. е. н., доцент,
кафедра менеджменту організацій і адміністрування
ім. М. П. Поліщука
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ
СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Постановка
проблеми.
Розв’язання
суперечностей,
що
нагромадились у сфері регулювання зайнятості населення, маємо
віднести до актуальних завдань управління економікою України, і
пов’язані ці суперечності з посиленням соціальної спрямованості
управління та гуманізації проблеми зайнятості. Важливого значення
набуває створення системи формування ефективної зайнятості
населення як одного з найважливіших чинників соціальноекономічного прогресу країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження питань
зайнятості населення залишається важливою науково-методичною
проблемою, вагомий внесок у розв’язанні якої належить таким
науковцям, як Д. П. Богиня, В. С. Васильченко, О. А. Грішнова,
С. І. Дорон-гунцов , Е. М. Лібанова, Л. С. Лісогор, В. В. Онікієнко,
І. Л.Петрова, В. М. Петюх, а також молоді науковці – Л. Д. Гармідер,
Л. О. Згат-Лозинська, А. А. Мелехов, Н. М. Слівінська, М. І. Хромов,
Л. В Щетиніна. У наукових працях цих авторів, по-перше – не повною
мірою враховано специфіку змін на ринку праці; по-друге – не завжди
ефективність рішень ґрунтується на врахуванні особливостей ринку
праці; по-третє – недостатньо уваги приділено проблемі
обґрунтованості прогнозних даних та оцінювання ефективності заходів
у сфері регулювання зайнятості. Зокрема, глибшого дослідження
потребують проблеми розвитку ринку праці; визначення параметрів
структурних зрушень в економіці і, відповідно, у сфері зайнятості;
визначення
ефективності
процесу
регулювання
зайнятості;
удосконалення політики зайнятості населення. Недостатня кількість
теоретичних
розробок,
методичних
і
науково-практичних
рекомендацій, безумовно, негативно впливає на соціально-економічну
політику, призводить до нестабільності в державі, ускладнює рух
України до європейських структур.
Результати дослідження. В якості об’єкту наукового дослідження
обрано соціально-економічні процеси забезпечення продуктивної
зайнятості населення на основі формування ефективних програм
сприяння зайнятості населення, які у комплексі з іншими програмами
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розвитку за різними напрямами спроможні забезпечити соціальноекономічний стратегічний розвитий кожного регіону.
Професор Василь Куйбіда переконаний, що сьогодні у багатьох
регіонах з’явилися ознаки соціальної деградації. Розглядаючи причини
такого стану регіонів, їх можна поділити на дві групи: 1) проблеми
загальнодержавні, джерело яких знаходиться поза регіоном; 2)
проблеми регіональні [1]. Дослідження Чернюк Л. Г. дозволили йому
зробити висновок про те, що ефективність регулювання зайнятості
населення значною мірою залежить від якості та цілеспрямованості
програм зайнятості та передбачає комплексний підхід до їх
формування [3, с. 43]. Отже, швидкоплинні зміни в оточуючому
середовищі зумовлюють постійне удосконалення стратегії розвитку
регіонів. На основі постійного стратегічного моніторингу ефективності
нині діючої стратегії можливим є обрання її альтернатив розвитку, або
й заміна її на більш ефективну на даному етапі соціальноекономічного рівня розвитку.
Для
удосконалення
програми
соціально-економічного
стратегічного розвитку регіону пропонується виділити два рівні
програм, що його забезпечують: перший рівень програм утворюють
державні, регіональні, маркетингові програми; другий рівень програм
утворюють соціально-демографічні програми (розвитку трудового
потенціалу, подолання бідності, регулювання зайнятості, забезпечення
балансу попиту та пропозиції на ринку праці, зростання ефективності
роботи районних ДЦЗ), галузеві програми (інноваційного розвитку
агропромислового комплексу та промисловості), інвестиційні
програми, програми розвитку малого бізнесу, програми реформування
власності тощо.
Крім того, між програмами першого і другого рівнів має бути
узгодженість й взаємозалежність (так наприклад; державним
програмам першого рівня мають відповідати соціально-демографічна
програми другого рівня; маркетинговим програмам мають відповідати
програми інвестиційного розвитку, розвитку малого бізнесу,
реформування власності; регіональним програмам слід зосередитися
на програмах галузевого напрямку розвитку).
Реалізація програми стратегічного розвитку регіону можлива лише
за умови удосконалення правового, організаційного, фінансовоекономічного, кадрового та інформаційного забезпечення [2, с. 489].
Досліджуючи систему забезпеченості програм регіонального
розвитку, були виявлені спільні характерні потреби у змінах, які
дозволили пропонувати таке:
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– для правого забезпечення слід змінити системи чинних
законодавчих актів щодо визначення функцій виконавчої влади і
місцевого самоврядування (у першу чергу це Конституція України та
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про
місцеві державні адміністрації»);
– для організаційного забезпечення слід змінити чинні законодавчі
акти, що визначають систему програмно-планових документів,
ключовими серед яких є середньо-термінові й щорічні плани-прогнози
розвитку регіону та його бюджету (Закон України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України»);
– для фінансово-економічного забезпечення слід змінити чинні
законодавчі акти, що регламентують механізми оподаткування та
діяльність суб’єктів господарювання (Податковий та Бюджетний
кодекси України; Законів України «Про Державний бюджет України»,
«Про банки та банківську діяльність», «Про систему оподаткування»
та інші нормативні акти). На даному етапі є необхідність у новій
системі міжбюджетних відносин, завдяки чому змінюватиметься
якісний рівень підготовки цих бюджетів, підвищується прозорість
прийняття бюджетних рішень, забезпечується автономність.
Основними завданнями у сфері бюджетних відносин є: формування
фінансової спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, забезпечення ефективного розвитку як
області в цілому, так і її районів з урахуванням їх специфіки та
можливостей адаптації до ринкових умов господарювання;
додержання принципу збалансованості бюджетів;
– для кадрового забезпечення необхідно: переглянути
номенклатуру спеціальностей і професій, визначити перелік робочих
професій, які потребують глибоких професійних знань та навичок;
ввести централізовані форми перепідготовки робітників, які
вивільняються з підприємств, що закриваються; забезпечити
відповідність якості робочої сили потребам області та її районів;
підвищити якісний рівень кадрового резерву службовців для місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
створити систему безперервної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів відповідно до вимог багатоукладної
ринкової економіки;
– для інформаційного забезпечення необхідно: запровадити
інформаційний моніторинг соціальних та економічних процесів
розвитку регіону та його районів; забезпечити відкритість, гласність
діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

50

забезпечити інформованість населення про прийняття органами
виконавчої влади рішень з соціальних та економічних питань; широко
та об’єктивно висвітлювати у засобах масової інформації змісту
стратегічного розвитку регіону, ходу його виконання, зокрема через
подання у мережі Інтернет об’єктивної інформації щодо позитивних
змін у соціально-політичній, економічній, науково-технічній, освітній,
правовій ситуаціях в регіоні та його районах. Головними завданнями
інформаційного забезпечення стратегічного розвитку регіону є:
відповідність інформації з питань стратегічного розвитку стратегічним
завданням господарського та соціально розвитку регіону; постійна
увага до особливостей розвитку регіону та його районів, своєрідності
моделей господарського і культурного розвитку, які вибирають
територіальні громади; інформаційна «прозорість» діяльності органів
місцевої влади; висвітлення процесу здійснення адміністративної
реформи; побудова єдиного інформаційного простору, максимальне
залучення та взаємодія регіональних, районних і міських засобів
масової інформації.
Висновки. Отже, втілення в життя стратегічного розвитку регіону
забезпечить
поліпшення
керованості
соціально-економічними
процесами, координації діяльності обласних, районних та міських
органів виконавчої влади та органів самоврядування, комплексного
підходу та узгодженості заходів і механізмів із забезпечення
реформування сфер економіки і соціальної сфери, розширення
соціальної бази ринкових перетворень, забезпечення їх підтримки
широкими масами населення та розробки конкретних заходів у регіоні,
містах, районах, на підприємствах і організаціях щодо їх виконання.
Список використаних джерел
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І. М. Волкова, к. е. н., доцент,
кафедра маркетингу
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
ЕКОНОМІКИ: ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
Постановка проблеми. Сучасний науковий дискурс економістів
стосовно
обґрунтування
концептуальних
засад
організації
маркетингових досліджень в аграрному секторі економіки переважно
спрямовується на визначення теоретико-методологічних принципів їх
запровадження та реалізації. Водночас, аналіз економічних досліджень
щодо розв’язання даної проблеми свідчить про відсутність нині
єдиного концептуального підходу до виокремлення сучасної
парадигми маркетингових досліджень аграрних підприємств. Відтак,
виявлення передумов та представлення онтологічних категорій
маркетингових досліджень в рамках сучасної системи теоретичного і
практичного маркетингу визначається принципово важливим в умовах
аграрного сектора економіки України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретикометодологічні та практичні питання організації та функціонування
системи маркетингових досліджень на підприємствах є предметом
дослідження західних науковців, зокрема, Г. Армстронга,Т. Брауна,
С Дібба, Ф. Котлера, М. Крофта, Н. Малхотри, В. Руделіуса,
Г. Черчіля. Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень
вітчизняних підприємств є предметом наукового пошуку А Войчака,
С. Гаркавенко, О. Зозульова, С. Ілляшенко, С. Косенкова, І. Лилик,
В. Ортинської, А. Старостіної, В. Полторак, А. Федорченко. Водночас
процес формування системи маркетингових досліджень підприємств
аграрного сектора, а також визначення онтологічних передумов її
розвитку залишається недостатньо вивченим, що і зумовило
необхідність проведення даного дослідження.
Результати дослідження. Становлення та розвиток глобального
інформаційного середовища вимагає пошуку та обґрунтування
сучасних підходів щодо визначення та розуміння онтології будь-якої
соціально-гуманітарної дисципліни. Дослідження літературних джерел
дозволяє виділити такі основні визначення зазначеної дефініції.
Онтологія будь-якої науки – це проекція теоретичних та емпіричних
схем на існуючу реальність 1, с. 188. Автор вважає, що обов’язковою
умовою такої проекції має бути її спрощення, формалізація,
представлення елементів у вигляді теоретичних схем та емпіричних
фактів.

52

В економічній літературі розрізняються три базові онтології –
продуктову, поведінкову та інституціональну 2, с. 46. Автор
наголошує, що такий підхід підкреслює несумісність та протилежність
одна одній зазначених онтологій, звідси і різні обґрунтування одних і
тих самих економічних дефініцій. Стосовно об’єкту даної статті –
маркетингових досліджень в аграрному секторі економіки такі
розбіжності представляються таким чином. Продуктова онтологія
досліджує продукт як матеріальний результат діяльності суб’єкту
господарювання, тобто процес маркетингового дослідження з
представленим його висновком виступає її ключовим елементом.
Поведінкова онтологія фокусує увагу на суб’єктах маркетингових
досліджень, їх рішеннях та діях. Інституціональна ж онтологія, на
відміну від зазначених, вбачає безпосередню залежність процесу
маркетингових досліджень від загальноприйнятих норм та правил.
Такі розбіжності у підходах призводять до того, що з точки зору
онтологічного знання нині відсутній єдиний погляд щодо необхідності
та обґрунтованості застосування маркетингових досліджень в
аграрному секторі економіки. Водночас, в економічній літературі нині
переважно здійснено формалізацію онтології маркетингових
досліджень через виокремлення її базових категорій, таких як,
споживач, ринок, конкуренція, стратегія, інформація, товар, ціна,
якість, просування, збут.
Досліджуючи еволюційний поступ маркетингових концепцій,
доцільно зробити висновок щодо існування двох видів онтологій
маркетингу – класичної (виробничо-продуктової) та неокласичної
(обмінної) 3, с. 34. Враховуючи те, що маркетингові дослідження є
невід’ємною складовою концептуального змісту маркетингової
діяльності, логічно адаптувати представлені вище теоретичні викладки
і виділити класичну та неокласичну онтології маркетингових
досліджень. Принциповими ознаками сучасної онтології є якісно нові
каузальні зв’язки між базовими категоріями маркетингу та
маркетингових досліджень. Так, нині маркетингова діяльність
акцентує увагу на процесах свідомого та підсвідомого вибору
споживачів, двостороннього впливу якісних та кількісних параметрів
попиту та пропозиції.
Онтологію маркетингових досліджень в контексті даного
дослідження доцільно представити не лише у вигляді концептуальних
схем, а й наукових концепцій прикладного змісту. Онтологія в такому
сенсі передбачає дослідження причинно-наслідкових зв’язків між
вищезазначеними категоріями маркетингових досліджень, а також їх
кількісних та якісних характеристик й методів взаємодії.
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Онтологічним підґрунтям та базисом теоретичного розвитку
маркетингових досліджень є математика. Така онтологія вважається
формальною, оскільки математика передбачає використання чітко
визначених форм, схем, моделей, інваріантів. Відтак, використання
формальної онтології щодо обґрунтування способів здійснення
маркетингових досліджень в аграрному секторі дає можливість
представити найбільш їх загальні категорії.
Висновки. Отже, в умовах конкурентного ринку агропродовольчої
продукції інформація стає одним із ресурсів виробництва підприємств
аграрного сектора. Процес отримання, обробки та використання
інформації об’єктивно вимагає ефективної її організації та управління.
Доцільність формування та запровадження системи маркетингових
досліджень зазначених підприємств підкреслюється також важливістю
підтримки процесу прийняття управлінських рішень. Водночас
сучасний стан розвитку маркетингових досліджень підприємств
аграрного сектора визначається сукупністю детермінант як
системоутворюючих
чинників
комплексу
маркетингового
інструментарію.
Подальші дослідження доцільно спрямувати на обґрунтування
формальної моделі маркетингових досліджень в аграрному секторі
економіки відносно інших її секторів з представленням онтологічних
параметрів даної моделі, її умов, параметрів та способів
запровадження.
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кафедра менеджменту організацій і адміністрування
ім. М. П. Поліщука
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток агротехніки та
технологій транспортування в тваринництві й рослинництві сприяють
нарощуванню обсягів виробництва продукції. Використання
найсучасніших
технічних
рішень
в
Українському
сільськогосподарському виробництві вже не є поодиноким явищем, а
все більш охоплюючим процесом, особливо стосовно великих
агрохолдингів. Поряд з тим, варто відмітити, що за умов великої
географічної розкиданості посівних площ та значної різниці в
ґрунтових умовах і рельєфного покриття ефективність використання
навіть найбільш прогресивної техніки потребує постійного
вдосконалення та перегляду умов організації процесів.
Транспортне забезпечення виробництва також потребує певного
переосмислення та вдосконалення. До прикладу, значне зростання
врожайності культур та ріст продуктивності зернозбиральної техніки
значно збільшує обсяги транспортних робіт та потребує
інтенсивнішого вантажообігу в розрахунку на одиницю площі
сільськогосподарських угідь. Проте нарощування продуктивності
рухомого складу чи логістичної системи загалом не є засобом
вирішення нагальної проблеми – доставки вантажу точно в термін з
дотриманням певних товарно-транспортних та фізіологічних, фізичних
чи біологічних особливостей, характерних до сільськогосподарських
об’єктів транспортування. В цьому плані проблема забезпечення якості
транспортно-логістичного процесу виявляє сама себе та, очевидно,
потребує виокремлення і вивчення як окремої ланки в логістичному
ланцюзі.
Враховуючи вищезазначене, формулювання завдання даного
дослідження полягає в інтерпретуванні та виявленні можливостей
адаптування загальноприйнятих умов управління якістю до системи
логістичного менеджменту підприємства загалом та транспортного
обслуговування зокрема.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо
ефективної організації транспортних процесів в сільському
господарстві відображені в ряді досліджень вітчизняних вчених,

55

зокрема В. І. Котелянця, С. Г. Фришева, М. Г. Вергуна, В. І. Перебийноса та ін. Напрацювання цих авторів, здебільшого, орієнтовані на
оптимізацію підбору складу та структури машинно-тракторного парку,
зменшення собівартості та енергоємності одиниці транспортної роботи
тощо. При цьому логістична складова, як така, є дещо проігнорованою,
а система менеджменту якості транспортних послуг згадується в
поодиноких припущеннях без конкретизації умов її становлення та
функціонування.
Результати дослідження. За потребою часу та у зв’язку з
динамікою розвитку виробничих процесів саме якість виконання
транспортних робіт має чи не найбільшу динаміку значимості в
системі логістичного забезпечення виробництва сільськогосподарської
продукції. Загалом система управління транспортною логістикою має
підлягати діям загальних важелів менеджменту якості. В аграрному
виробництві система якості транспортування є особливо важливою та
цінною складовою, адже об’єкт транспортування часто є швидкопсованим чи вразливим вантажем, від якого, як правило, залежить
якість готової продукції чи напівфабрикатів. З огляду на зазначене,
очевидно, що при транспортуванні погіршення якісних показників
вантажу чи загалом транспортного процесу є недопустимим.
В класичному розумінні управління якістю транспортних послуг
може бути інтерпретованим у вигляді циклу PDCA (Plan-Do-CheckAct) [3, с. 269]. Згідно цього циклу концепцію системи якості в
транспортній логістиці сільськогосподарського підприємства можна
відобразити по типу схеми, зображеної на наступному рисунку (рис.
1). Розглянемо структуру схеми формування менеджменту якості. Так,
планування (Plan), в даному випадку, передбачає розробку завдань
системи транспортної логістики та намічення шляхів їх досягнення в
контексті виробничої та маркетингової політики підприємства загалом.
Етап виконання планів (Do) забезпечує виконання процесу
перевезення, впровадження методів і засобів задля здійснення
поставлених завдань. Виробнича функція перевірки (Check) або
контролю передбачає постійний моніторинг стану системи
транспортної логістики взагалі, і кожної з її підсистем зокрема. На
етапі внесення коректив (Act) передбачається постійне вдосконалення
процесів у системі та усунення недоліків, виявлених під час перевірки.
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Виконання

Коректування

Планування

Контроль

Рис. 1. Схема циклу PDCA в системі транспортної логістики
типового сільськогосподарського підприємства
Джерело: адаптовано за даними [3].
Висновки. Управлінський підхід до організації транспортних
робіт має обов’язково включати елементи системи менеджменту якості
задля побудови логічно та технологічно завершеної логістичної
складової виробництва сільськогосподарської продукції. Реалізація
умов інтегрування важелів управління якістю в логістичний
менеджмент може бути здійснена шляхом застосування підходів циклу
PDCA до кожної з ланок ланцюга постачання.
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КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ОКРЕМІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Розпад Радянського Союзу та утворення
незалежної України зумовили необхідність проведення значної
кількості реформ в усіх сферах існування країни. Результатом
проведення реформ повинно було бути зростання економіки країни та
підвищення добробуту населення. Аналізуючи результати окремих
реформ, що проводилися та проводяться в Україні протягом останніх
25 років можна стверджувати, що головних цілей реформування ще не
досягнуто. Разом з тим, реформа щодо приватизації державного
житлового фонду, грошова реформа, реформа вищої освіти, частково
податкова та земельна реформи проведені успішно. Виходячи з цього,
назріла необхідність в аналізі результатів проведення реформ в
окремих сферах України, виявлення недоліків та врахування їх в
майбутньому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам
реформування окремих галузей економіки присвячено наукові
дослідження значної кількості українських вчених. Так, проблеми
реформування аграрної сфери економіки висвітлені в наукових працях
Ю. Лупенка [1], П. Гайдуцького, М. Демяненка, В. Андрійчука,
В. Зіновчука, В. Черевка, В. Рябоконя [4], П. Саблука [5] та ін.
Дослідження проблем трансформації банківської системи України,
проведення грошової реформи та фінансового сектора знайшли
відображення в наукових роботах С. Буковинського, М. Крупки,
В. Міщенка
[2],
С. Науменкової,
В. Стельмаха,
Є. Олефір,
Д. Полозенка [3]. Проблемам реформування власності присвячено
праці А. Гальчинського, В. Гейця, В. Бєсєдіна, Д. Богині, О. Пасхавера,
Н. Скринник [6], В. Юрчишина.
Результати досліджень. Необхідність проведення реформ в
Україні було викликано переходом від планово-адміністративної до
ринкової економіки. Основою ринкової економіки є приватна
власність на майно (засоби виробництва) та вільний ринок товарів,
робіт і послуг. Виходячи з цього, однією із перших реформ в Україні
була реформа з приватизації державного житлового фонду та засобів
виробництва (підприємств).
Відмітимо, що приватизація житлового фонду громадянами країни
пройшла успішно. Результатом цього є передача у власність
громадянам державного житлового фонду та створення джерела
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доходів місцевих бюджетів від його оподаткування. Щодо іншої
частини приватизації – передачі у власність громадянам країни
частини майна підприємств, в цій частині не було забезпечено
дотримання законодавства, пов’язаного з приватизацією. Результатом
цього стало зосередження засобів виробництва та великих пакетів
акцій високорентабельних підприємств в руках номенклатури та
тіньових структур, що сприяло формуванню олігархічного прошарку
суспільства та подальшому збагаченню олігархів при високому рівні
монополізації економіки [6].
Громадяни, які не скористалися правом на приватизацію частини
майна втратили право на одержання доходу від володінням цим
майном. Реформа щодо приватизації майна державних підприємств
продовжується. Кожний рік в доходи Державного бюджету
плануються надходження від приватизації не ефективних державних
підприємств, які з року в рік не виконуються. Більше того, прибуткові
державні підприємства через механізм дорогого та не ефективного
менеджменту доводяться до стану збиткових та в процесі приватизації
значно занижується їх реальна вартість.
Особливо негативно на прибутковість підприємств державного
сектору економіки впливає оплата праці керівного складу цих
підприємств. В багатьох випадках місячні посадові оклади керівного
складу становлять більше 1 млн. гривень. Крім цього, в не меншому
розмірі виплачуться місячні, квартальні та інші види премій. На нашу
думку, це не є справедливим до інших категорій працівників, які
працюють на державних підприємствах та в державних установах і
організація.
Не може бути співвідношення між мінімальною середньою
заробітною платою та заробітною платою керівників державних
підприємств, до того ж в більшості випадків збиткових, в кілька сотень
разів. Цього не можуть собі дозволити навіть високоефективні західні
компанії. Це питання повинно вирішуватися лише через механізм
виплати премій, при розподілі прибутку одержаного від ефективної
роботи державних підприємств.
Значна частина реформ проводилася в банківській сфері. Найбільш
успішно в цій сфері була проведена грошова реформа, завдяки котрій
наша держава одержала повноцінну грошову одиницю – гривню [2].
Разом з тим, на нашу думку, в банківській сфері було допущено ряд
прорахунків, які негативно вплинули на розвиток економіки країни, її
фінансовий стан, а в окремих випадках на становище її громадян.
Зокрема, із завершенням грошової реформи, починаючи з 1997
року слід було запровадити обов’язкове декларування доходів всіма
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громадянами країни. Паралельно з цим, необхідно було зобов’язати
всіх суб’єктів підприємництва, вести облік доходів з використанням
реєстраторів розрахункових операцій.
Реалізація цих заходів у фінансовій сфері сприяла б значному
росту доходів країни, зменшенню тіньової економіки в країні та
зменшенню розриву між доходами багатих та бідних громадян.
Звичайно на реалізацію цих двох важливих заходів необхідні значні
кошти, їх можна було запозичити чи одержати як міжнародну
фінансову допомогу, звернувшись до міжнародних фінансових
установ. Відмітимо, що і на сьогодні відсутнє декларування доходів
всіма громадянами країни. Виходячи з цього, необхідно в найближчий
час його запровадити.
Іншим напрямом, який значно закріпив би успіхи проведеної
грошової реформи, було більш виважене проведення валютної
політики. Запровадження споживчого кредитування населення в
іноземній валюті в країні, яка тільки розпочала будівництво ринкової
економіки, нанесло значної шкоди банківській системі. В країні, що
розвивається та має високий рівень інфляції існування споживчого
кредитування в національній та іноземній валютах одночасно є
недоцільним.
В 90-х роках минулого століття розпочалися реформи в аграрній
сфері, зокрема земельна реформа. Аналогічно приватизації майна
промислових підприємств та державного житла громадянами міст,
було прийнято рішення на виділення частки (паю) землі жителям
сільської місцевості, які працювали в колгоспах та радгоспах. В
процесі реформування сільськогосподарських підприємств більше 7,8
млн. селян одержали земельні та майнові паї в приватну власність [4].
Це є успіхом в проведені частини земельної реформи.
Передана у приватну власність земля створила гарантоване
джерело доходів сільських жителів. З іншого боку, відносини щодо
власності на землю гарантують також доходи до бюджетів різних
рівнів в процесі її оподаткування. Разом з тим, на сьогодні земельна
реформа не є завершеною. Для її завершення необхідно створити
ринок землі сільськогосподарського призначення. Однак, нині питання
ринку землі сільськогосподарського призначення переросло в складне
політичне питання, яке потребує негайного законодавчого вирішення.
Висновки. Провівши аналіз результатів реалізації реформ в
окремих сферах України можна стверджувати, що вони мають не
значні успіхи. В більшості випадків проведені реформи є
незавершеними, що пояснюється відсутністю їх законодавчого
забезпечення, багатовекторним трактуванням нормативних актів щодо
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їх проведення, відсутністю зв’язків між реформами та обмеженою
відповідальністю чиновників різних рівнів за проведення реформ.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТІВ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Постановка проблеми. Результатом ведення бухгалтерського
обліку, який охоплює управлінський аспект – є забезпечення
фінансово-аналітичного апарату господарської одиниці даними про
діяльність підприємства, зокрема надходження та вибуття оборотних і
необоротних активів, формування доходів та витрат, визначення
фінансового результату. Управлінський аналіз проводиться на запит
представників управлінського апарату, у зв’язку з потребою у
вирішенні актуальних питань, або у дослідженні ситуацій, вирішення
яких потребує оперування фактичними даними щодо конкретних
сегментів діяльності, сфер чи об’єктів. В залежності від виду
інформації, яку потребують управлінці для прийняття рішень,
формується мета управлінського аналізу, визначаються об’єкти,
суб’єкти та завдання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань
ефективної методики аналізу стану необоротних активів та їх
використання є предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних
та закордонних вчених, зокрема І.М. Бойчук, Г.П. Герасименко, Н.О.
Гури, Е.Е. Комар, П.В. Круш, О.В. Клименко, Н.М. Малюги, С.В.
Мочерний, І.І. Пилипенка, С.Ф. Покропивного, А.М. Поддерьогіна,
Ю.В. Неміш, В.Г. Швеця та зарубіжних дослідників М.С. Метьюса, Б.
Нідлза, Е. Райса, К. Стендфілда А. Торре тощо. Не применшуючи
значень наукових досягнень вчених варто зазначити, що питання
ефективної методики аналізу використання необоротних активів у
розрізі впливу на виробництво донині не визначено, що обґрунтовує
актуальність проведення дослідження.
Мета. Наукове дослідження полягає у розробці ефективної
методики проведення управлінського аналізу об’єктів необоротних
активів та раціональності використання їх.
Результати дослідження. На формування методики проведення
управлінського аналізу об’єктів необоротних, зокрема в частині
формування завдань, на наш погляд, варто враховувати стадію
життєвого циклу підприємства.
Цікаво, що існує декілька верифікацій стадій життєвого циклу.
Так, наприклад, Т.Ю. Базаров [1] виділяє такі стадії як: формування,
організація, інтенсивне зростання, стабільність, криза; Л.А. Брагін,
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Т.П. Данько [2, с. 64] вважають за доцільне розрізняти такі стадії як:
становлення,
розширення,
стабілізація,
згасання;
натомість
Г.Н. Климко [3, с. 197] пропонує такі: створення, розвиток, криза,
санація (оздоровлення), банкрутство, ліквідація. В свою чергу, С.О.
Гуткевич [4, с. 10] пропонує виділяти не стадії, а фази і етапи, зокрема
наступні: фазу організації (створення підприємства), фазу становлення,
етап прискорення, етап уповільнення зростання фірми, етап стійкості
(зрілості), етап спаду, етап вмирання підприємства. Однак, за своєю
сутністю, виокремленні науковцями та вченими стадії, етапи, фази є
ідентичними, просто деякі науковці вважають за необхідне
деталізувати процеси на окремих стадії, деякі – навпаки згруповувати.
При здійсненні управлінського аналізу об’єктів необоротних
активів вважаємо за доцільне виокремлювати класичні стадії
життєвого циклу підприємства: зародження, зростання, стабілізація,
спад.
Стадія
зародження
–
початок
здійснення
суб’єктом
господарювання діяльності. На даному етапі здійснюються
організаційні дії, зокрема: обрання галузі функціонування та виду
діяльності, отримання дозвільних документів на здійснення обраного
виду діяльності. Стадія є витратною.
Стадія зростання – початок здійснення виробничої діяльності,
характеризується поступовим введенням в експлуатацію сформованого
капіталу. На стадії зростання з’являється перший дохід, який ще не
перевищує витрати, тому прибуток відсутній.
Стадія стабілізації характеризується отриманням прибутку.
Суб’єкт господарювання є конкурентоспроможним та постійно
розвивається. Активно проводиться управлінська робота, адже
діяльність підприємства спрямована на збереження позицій та
розвиток.
Стадія спаду характеризується низьким рівнем показників
ефективності
функціонування
протягом
тривалого
часу,
превалюванням витрат над доходами, втратою конкурентних позицій,
відсутністю дієвих рішень щодо покращення економічних показників.
Отже, життя суб’єкта господарювання є циклічним. Перша і
остання стадії, звісно, є початковою і завершальною, однак,
підприємство може проходити стадії життєвого циклу неодноразово,
все залежності від оперативності реагування управлінського персоналу
на зміни та реалізації прийнятих управлінських рішень, тому методика
управлінського аналізу об’єктів необоротних активів повинна
враховувати циклічність життя підприємства таб.1.
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Отже, від стадії життєвого циклу підприємства залежить напрям
завдань, які підлягатимуть виконанню.
Першочерговим завданням на стадії зародження підприємства в
частині формування необоротних активів є дослідження галузі обраної
діяльності, її спеціалізації та запланованих напрямів виробництва,
видів продукції, послуг, планового обсягу виробництва на
початковому етапі, з урахуванням розміру засновницького капіталу.
Для цього здійснюється моніторинг даних відкритого доступу
суб’єктів господарювання, що здійснюють подібну діяльність,
проводяться бесіди з технологами та іншими спеціалістами, з метою
обрання необоротних активів, які будуть здатні забезпечувати
технологічний процес виробництва, що зумовить придбання
необхідних об’єктів необоротних активів для запуску діяльності.
Таким чином, аналіз на стадії зародження підприємства здійснюється
здебільшого у стратегічному напрямі. Коефіцієнтні розрахунку ще не
здійснюють, однак формують планові показники.
Таблиця 1
Особливості господарської діяльності підприємства
на стадіях його життєвого циклу
Стадія
життєвого
циклу
Зародження

Зростання

Стабілізації

Спаду

Особливості стану необоротних активів та методики
управлінського аналізу
Стадія трансформації внесеного засновницького капіталу у
майно підприємства, зокрема: у першочергові необоротні
активи.
Обирається
метод
нарахування
амортизації,
здійснюється введення в експлуатацію.
Нараховується амортизація на об’єкти необоротних активів у
зв’язку зі здійсненням виробничої діяльності, планується та
здійснюється закупівля нових об’єктів.
Здійснюється пошук резервів максимальної потужності,
активно застосовується коефіцієнтний аналіз  встановлення
закономірностей, тенденцій розвитку, аналіз структури та
вікового складу.
Характерним є пошук шляхів підвищення ефективності
використання необоротних активів. У разі прийняття рішення
щодо реорганізації або ліквідації підприємства – пошук
найоптимальніших методів.

Джерело: розробка автора
На стадія зростання проводиться аналіз складу, структури та руху
необоротних активів, здійснюється оцінка їх технічного стану,
розраховуються показники ефективності, які порівнюються з
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плановими (нормативами) показниками. Доречним є зіставлення
темпів зростання загального обсягу необоротних активів з темпами
зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, послуг. Важливе
місце на даній стадіє посідає аналіз забезпеченості підприємства
необоротними активами. На даній стадії може виникати потреба у
поповненні складу необоротних активів. При прийнятті рішення щодо
поповнення складу необоротних активів обов’язково слід проводити
аналіз робочої сили – трудових ресурсів, із врахуванням
кваліфікаційного рівня, спроможності та зайнятості.
Завдання, що здійснюються на стадії зростання мають місце і на
стадії стабілізації. Увага приділяється утриманню провідних позицій
та удосконаленню технології виробництва. Важливим місце займає
аналіз вікового складу необоротних активів. Варто пам’ятати, що
функціональна корисність експлуатації основних засобів зберігається
протягом декількох років, тому витрати з їх придбанням і
експлуатацією розподілені в часі; момент фізичної заміни основних
засобів не співпадає з моментом їх вартісного заміщення, у результаті
чого можуть виникнути втрати і збитки, що зменшують фінансові
результати діяльності підприємства; ефективність використання
основних засобів оцінюється по-різному [5, с. 462]. Характерним на
даній стадії є виявлення та ліквідація недіючих необоротних активів.
Стадія спаду. Якщо зусилля управлінців спрямовані на вихід в
стадію стабілізації, то відбувається процес пошуку резервів
максимального збільшення потужності дії існуючих необоротних
активів, управлінська політика спрямована на пошук альтернативних
множин підвищення ефективності використання необоротних активів
та якомога раціональнішого їх використання. Якщо прийнято рішення
про ліквідацію підприємства – необоротні активи підлягають оцінці.
Ефективна методики аналізу стану необоротних активів, повинна
бути комплексною і охоплювати: економічні, фінансові та стратегічні
аспекти, адже фактори впливу на рух, стан та ефективність
використання необоротних активів різні, відповідно причини змін
показників не можна визначити лише за окремими з них (рис.1).
Перший блок даних, які підлягають аналізу  фінансовий.
Характеризується здійсненням аналізу даних фінансової звітності, як
зовнішньої, так і внутрішньої. При здійсненні аналізу за фінансовими
показниками доцільно застосовувати наступні прийоми та методи:
порівняння, абсолютних різниць, балансовий метод, відсоткових
чисел. Джерелами інформації є дані зовнішньої (фінансової,
податкової, статистичної) та внутрішньої звітності, в залежності від
мети проведення аналізу.
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Елементи структури необоротних активів
Матеріальні

Нематеріальні

1. Основні засоби
(рах.10)
2. Інші необоротні
матеріальні активи
(рах.11)
3. Довгострокові
біологічні активи
(рах.16)

1.Нематеріальні
активи (рах.12)

Фінансові
(довгострокові)
1.Довгострокові
фінансові інвестиції
(рах.14)
3.Довгострокова
дебіторська
заборгованість (рах.18)
4.Відстрочені податкові
активи (рах.17)

Капітальні інвестиції (15)

Блоки управлінського аналізу
Фінансовий

Економічний

Стратегічний

Аналіз за даними
фінансової звітності:
зовнішньої;
внутрішньої.
Аналіз структури,
складу і руху НА

Коефіцієнтний
аналіз  розрахунок
показників.
Встановлення
ефективності
використання НА

Встановлення
доцільності придбання
нематеріальних активів,
вирішення питань щодо
ефективності їх
використання та ін.

Розгорнута (повна) інформація про стан та рух необоротних активів

Ефективне управління об’єктами необоротних активів

Рис. 1. Структура проведення комплексного
правлінського аналізу за блоками
Джерело: власна розробка автора
Наступний блок – економічний, характеризується здійсненням
коефіцієнтного аналізу. Вхідними інформаційними даними при
проведенні коефіцієнтного аналізу є дані бухгалтерського обліку
(оборотно-сальдові відомості, первинні документи, розрахунки
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бухгалтерії) та звітності (згруповані показники). При визначенні
джерел інформації та групи показників, які підлягатимуть розрахунку
слід враховувати вид необоротного активу та мету здійснення аналізу.
Третій блок – стратегічний (управлінський), метою здійснення
якого є визначення доцільності придбання конкретних об’єктів
необоротних активів, встановлення дати введення в експлуатацію та
сфери використання, обрання оптимального методу нарахування
амортизації, встановлення доцільності здавання в оренду, списання.
Завдання за всіма блоками виконуються комплексно, а не
поетапно.
Варто звернути увагу на те, що необоротні активи – громіздка
категорія, яка охоплює матеріальні, нематеріальні та фінансові
об’єкти. Не можна ототожнювати поняття “необоротні активи” та
“основні засоби”, адже останній вид входить до складу першого.
Висновки. Аналіз на рівні суб’єкта господарювання завжди
здійснюється з управлінською ціллю, адже саме від управлінських
рішень залежить розвиток діяльності підприємства в майбутньому.
Тому вважаємо, що аналіз господарської діяльності підприємства в
цілому правильно називати управлінським аналізом. В результаті
дослідження сутності фінансового аналізу обґрунтовано, що він є
невід’ємним етапом проведення управлінського аналізу.
Під методикою управлінського аналізу необоротних активів
пропонуємо розуміти структурований (поетапний) план дослідження
їх стану, руху та ефективності використання, із застосуванням
сукупності найбільш доцільних методів, прийомів та способів
аналітичного дослідження з урахуванням зовнішніх та внутрішніх
факторів впливу на якість, динаміку та рух необоротних активів
відповідно до мети проведення аналізу та формування завдань з
конкретизацією найбільш логічної послідовності їх виконання. На наш
погляд, шаблонна структура методики аналізу руху необоротних
активів повинна складатися з наступних етапів: організаційного,
методологічного та результативного.
Запропонована методика проведення управлінського аналізу з
урахуванням життєвих циклів сприятиме здійсненню аналізу якомога
ефективніше, отриманню найбільш інформативних даних та
прийняттю дієвих управлінських рішень.
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О. М. Дмитренко, к. е. н., ст. викладач,
кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Обліково-аналітичне забезпечення є
основною і найважливішою складовою системи інформаційного
забезпечення діяльності підприємства. У зв’язку із швидкими змінами
зовнішнього середовища, приведенням системи бухгалтерського
обліку до міжнародних вимог, обсяг обліково-аналітичної інформації
постійно зростає, ускладнюється її структура. Це обумовлює
необхідність пошуку дієвих механізмів і інструментів оцінки,
контролю та управління системою обліково-аналітичного забезпечення
підприємства. Одним із таких інструментів є внутрішній аудит.
Головна його увага зосереджена на аналізі інформаційної системи
підприємства, особливо обліково-аналітичної складової в розрізі
інформаційних потоків з джерелами їх формування та способами
подання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами
організації та методики внутрішнього аудиту на підприємствах
займались Білуха М., Бутинець Ф., Каменська Т., Корінько М.,
Кулаковська Л., Макеєва О., Немченко В., Нетикша О., Пантелєєв В.,
Піча Ю., Пшенична А., Редько О., Рудницький В., Цал-Цалко Ю. та ін.
Разом з тим, в силу існування суперечливих позицій щодо важливості
та доцільності внутрішнього аудиту, потребують подальшого
дослідження та ширшого висвітлення питання ролі та завдань
внутрішнього аудиту в системі обліково-аналітичного забезпечення
діяльності підприємства.
Результати дослідження. Головним призначенням системи
обліково-аналітичного забезпечення є своєчасне формування та
передача
якісної
обліково-аналітичної
інформації
системі
менеджменту підприємства та зовнішнім користувачам. В більшості
наукових джерел в системі обліково-аналітичного забезпечення
виділяють дві складових – підсистему обліку та підсистему аналізу.
Разом з тим, поняття обліково-аналітичної інформації набуває
ширшого змісту, ніж поєднання інформації бухгалтерського обліку та
інформації, яка готується методами економічного аналізу. В її складі
необхідно також враховувати дані стратегічного обліку та аналізу, що
містять показники стратегічного розвитку, індикатори внутрішнього та
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зовнішнього бізнес-середовища. Саме тому, на межі між підсистемами
обліку та аналізу потрібне «втручання» підсистеми аудиту [1], зокрема
внутрішнього. В широкому розумінні внутрішній аудит розглядається
як форма внутрішнього контролю, що діє в інтересах керівництва
підприємства та регламентована внутрішніми документами. Але, на
нашу думку, обмеження лише контрольною функцією не розкриває
широти усіх компетенцій і багатофункціональних можливостей
внутрішнього аудиту.
За визначенням Інституту внутрішніх аудиторів «внутрішній аудит
– це незалежна, об'єктивна діяльність з надання гарантій та
консультаційних послуг, що має приносити користь організації та
покращувати її діяльність» [2]. Внутрішній аудит охоплює питання, які
принципово важливі для виживання і розвитку будь-якого
підприємства. На відміну від зовнішнього, він виходить за рамки
оцінки фінансових ризиків і звітності, а розглядає більш широкі
питання, такі як репутація організації, ефективне використання
ресурсного потенціалу, оцінка майбутній перспектив тощо. Його
організація і здійснення є більш виправданими на великих
підприємствах з диверсифікованою структурою виробництва, великою
кількістю відділів, філій, дочірніх підприємств, оскільки саме в таких
структурах керівництву досить складно оперативно отримати
достовірну інформацію і оцінити дії керівників структурних
підрозділів.
Окрім контрольної, внутрішній аудит виконує такі основні
функції: координаційну (планування роботи внутрішнього аудитора з
погляду на потреби акціонерів, інвесторів, правління підприємства та
раціонального використання можливостей підрозділу); аналітичну
(експертна оцінка й аналіз ефективності важливих аспектів
господарської діяльності); інформаційну (інформування керівництва
підприємства про результати перевірок, виявлені факти порушень
вимог законодавства, або внутрішніх правил); консультативну
(надання поточних консультацій працівникам підрозділів); захисну
(вжиття заходів, спрямованих на збереження активів підприємства від
потенційних крадіжок, фактів шахрайства, неефективного управління
бізнесом), [3, с.105].
Місце внутрішнього аудиту в системі обліково-аналітичного
забезпечення представлено на рис. 1. З даної схеми видно, що
внутрішній аудит загалом має для керівництва важливе інформаційне
та консультативне значення. Опрацьовуючи потоки обліковоаналітичної інформації внутрішній аудит забезпечує керівництво
підприємства достатньою та необхідною проміжною і результативною

70

інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень та
оперативного і своєчасного коригування раніше прийнятих рішень.

Служба внутрішнього аудиту

м

Облікова складова:
- первинні документи;
- бухгалтерський облік (фінансовий та
управлінський);
- звітність.

м

Аналітична складова
Аналітична обробка
облікової інформації
(аналітичні таблиці, графіки,
розрахунки)
Аналітична обробка іншої
інформації

Результати перевірок,
експертиз, аналізу, оцінки;
висновки, рекомендації та
обґрунтування, розробки,
консультації, плани заходів

Служба бухгалтерського обліку

Нормативне забезпечення

Розпорядження,
накази, плани,
програми, установчі
документи, інші
документи

Керівництво підприємства

м

Забезпечуючий вплив
Системоутворюючий вплив
Організаційно-звітний вплив

Рис. 1. Місце внутрішнього аудиту в системі обліковоаналітичного забезпечення діяльності підприємства
Джерело: власні дослідження.
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Окрім оцінки якості системи бухгалтерського обліку та контролю,
він покликаний займатися питаннями економічної діагностики, оцінки
та оптимізації бізнес-ризиків, розробки фінансової стратегії, тобто
забезпечувати
формування
обліково-аналітичної
системи
стратегічного типу – інтегрованої системи обліку, планування,
контролю і аналізу, що забезпечує систематизацію інформації для
оперативних управлінських рішень і координацію майбутнього
розвитку підприємства [4].
В системі обліково-аналітичного забезпечення основними
завданнями внутрішнього аудиту є:
- оцінка системи облікових регламентів щодо їх достатності,
відповідності чинному законодавству та внутрішнім установчим
документам;
- оцінка якості організації служби бухгалтерського обліку, допомога
в підборі та тестуванні бухгалтерського персоналу;
- експертиза правильності організації, методології та техніки
ведення бухгалтерського обліку;
- експертиза бухгалтерських документів, регістрів та звітності;
- перевірка ефективності формування та використання ресурсного
потенціалу підприємства, дотримання розрахунково-платіжної
дисципліни;
- розробка та надання обґрунтованих пропозицій і рекомендацій
щодо покращення організації системи контролю, бухгалтерського
обліку, розрахунково-платіжної дисципліни, розробка і підготовка
методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку;
- оцінка надійності та релевантності інформації, що надається
системі управління;
- організація підготовки до проведення зовнішнього аудиту,
перевірок податкової інспекції та інших органів зовнішнього
контролю;
- організація службових розслідувань з різних надзвичайних
обставин;
- оцінка та моделювання стратегічних перспектив розвитку
підприємства;
- оптимізація бізнес-ризиків підприємства.
Висновки. Широке коло поставлених завдань перед внутрішнім
аудитом підтверджує його важливість та необхідність як в системі
обліково-аналітичного забезпечення, так і в системі управління
підприємством в цілому.
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ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ ЖИТОМИРА
ЯК СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ВІДВАДУВАЧІВ І КОШТІВ
Постановка проблеми. Музеї мають саме ті історико-культурні
туристичні ресурси, належне використання яких у цілях туризму може
значно підвищити рівень і різноманітність туробслуговування [1]. На
Житомирщині спостерігається позитивна тенденція до збільшення
таких закладів культури і мистецтв як музеї: у 1995 році їх
нараховувалось 4 одиниці, у 2007 році 7 і у 2015 році вже 21.
Відповідно, зросла і кількість відвідувачів з 134,9 тисяч чоловік за рік
(1995 рік) до 231,5 тисяч (2015 рік) [2, 3, 4].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на те, що
питання розвитку туризму досліджуються вельми активно, проблеми
розвитку музейної справи у такому контексті висвітлюються досить
звужено. Музеї наразі є одними із головних соціальних інститутів, які
виконують функцію формування національної самосвідомості та
історичної пам’яті народу, донесення до громадян знань про минуле,
збереження та поширення культурних цінностей нації, вдосконалення
освітнього процесу тощо. Проте ситуація, в якій опинилося вітчизняне
музейне господарство, є вкрай несприятливою для ефективного
функціонування і не дозволяє цим закладам стати повноцінними
прибутковими туристичними та науковими центрами країни.
Вирішення зазначених проблем можливе шляхом максимального
включення музейного потенціалу до туристичного обігу, що потребує
переосмислення концепції функціонування музеїв та впровадження у
практику нових підходів до господарювання в сучасних реаліях [5].
Одним з таких рішень стала виставкова діяльність музейних установ.
Житомир, як і вся Житомирщина, має досить потужний потенціал –
музеї, які знані не лише в Україні, але й за її межами. Мабуть,
найвідомішим вважається Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.
Відомими є Житомирський обласний краєзнавчий музей, що налічує
12 відділів (у обласному та районних центрах), Житомирський
обласний літературний музей; Літературно-меморіального музей В. Г.
Короленка.
Результати дослідження. Музей космонавтики ім. С. П. Корольова протягом 2016 року відвідало близько 60 тисяч чоловік. Музей
проводить велику просвітницьку роботу, реалізує міжнародні,
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соціально-мистецькі проекти, проекти обласного і міського значення.
Постійно оновлюються тематичні виставки, присвячені першому
польоту людини в космос. Під егідою Європейського Союзу
проходить щорічно «Ніч учених» під девізом «Загадки Всесвіту». За
підтримки Житомирської міської ради цьогоріч оголошено конкурс
юних астрономів і астрофізиків [6]. Житомирський обласний
краєзнавчий музей організував діючі стаціонарні виставки:
«Західноєвропейський живопис XVI – поч. ХХ ст.», «Традиційне
ткацтво та вишивка Житомирщини кін. ХІХ – ХХ ст.», "З природничих
колекцій Житомирського обласного краєзнавчого музею" (до 150-річчя
створення музею), «Наш край у добу Української Народної
Республіки. 1917-1921 рр.». Діють і пересувні фотодокументальні
виставки на краєзнавчу тематику: « Слави козацької повік не
забудемо», «Шляхом до Незалежності. УНР. 1917-1921 рр.», «Воєнні
грози над Житомирщиною», «Чорнобиль – це не вчора і не завтра, це
на багато років», «Промислові підприємства Житомира 50-80 рр. ХХ
ст.», «Видатний житомирянин Д. Штеренберг: живописець і графік ХХ
ст.», «Природа Житомирської області». Житомирський обласний
краєзнавчий музей пропонує пересувні виставки етнографічних
пам'яток із власного зібрання: «Материнські обереги (вишиті рушники
Житомирщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.)», «Домашнє ткацтво і
тканини Житомирського Полісся кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Та
прийдуть до тебе три празники в гості (атрибутика новорічно-різдвяної
обрядовості)», «Роди, Боже, жито на новеє літо (жниварська
атрибутика осінньої обрядовості)», «Хата моя біленькая (експонати,
пов'язані з традиціями і звичаями з будівництвом)», «Чим хата має,
тим і приймає (експонати, пов'язані з інтер'єром поліської хати кін.
ХІХ – поч. ХХ ст.)», «Ласка мамина цвіте в тому вишиванні (зразки
вишивок)», «Традиційний народний одяг житомирського Полісся кін.
ХІХ -сер. ХХ ст.», «Душі народної скарбниця (рушники тканні)».
Близько десяти виставок щороку відбувається в Житомирському
обласному літературному музеї. Зокрема, серед них експонуються
роботи житомирських художників Ю. Камишного і М. Бутковського.
Фотодокументальна
виставка
проходить
у
Житомирському
військовому інституті імені С. П. Корольова з нагоди річниці від дня
народження Т. Г. Шевченка. Не можна не згадати ще один напрямок
діяльності роботи музею – проведення творчих зустрічей, літературномистецьких і поетичних вечорів, презентацій книжок, відзначення
певних дат. Літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка
пропонує увазі відвідувачів різноманітні науково-освітні заходи за
творами Володимира Короленка та з народознавчої тематики,
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літературно-музичні вечори, творчі зустрічі у літературній вітальні
музею.
Висновки. Виставкова діяльність дозволяє залучати відвідувачів
та збільшувати спектр музейних послуг. Проте грошові надходження
потребують додаткового вивчення, оскільки відвідування виставки, як
правило, безкоштовне.
Висловлюємо подяку співробітникам музеїв за надану інформацію.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В СФЕРІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. Питання продовольчої безпеки займають
важливе місце в концепціях національної безпеки всіх розвинутих
країн світу. Як свідчить світова практика, лише та держава, яка може
забезпечити право кожного громадянина на доступ до безпечних для
здоров’я і повноцінних продуктів харчування в будь-яких умовах,
здатна проводити незалежну політику. Тому Україна, намагаючись
вийти на міжнародну арену та інтегруватися в європейське
співтовариство, будує свою аграрну політику саме на основі концепції
продовольчої безпеки.
Публічне управління – це владний вплив на життєздатність людей
з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та
громадських організацій шляхом застосування сукупності методів
(економічних, адміністративних, інформаційно-психологічних та ін.) з
метою досягнення цілей суспільного розвитку і, в тому числі,
забезпечення продовольчої безпеки країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню питань
регулювання ринку зерна в Україні присвячені наукові роботи таких
вітчизняних вчених, як В. Бойка, В. Бондаренка, Т.Гайдука,
П. Гайдуцького, О. Захарчука, М.Кучера, С. Мочерного, П. Саблука,
О. Шпичака, Л. Худолій та ін. Теорією і практикою публічного
управління в Україні займаються О. Андрійко, М. Білинська,
А. Колодій, В. Мартиненко, О. Радченко, В. Толкованов тощо. Проте
важливі аспекти підвищення ефективності виробництва та формування
ринку зерна стосовно регіональних умов потребують більш глибокого
розгляду.
Результати дослідження. Згідно чинного законодавства України,
продовольча безпека визначається як захищеність життєвих інтересів
людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного
економічного доступу людини до продуктів харчування з метою
підтримання її звичайної життєвої діяльності.
Продовольча безпека повинна розглядатися не тільки на
державному, але і регіональному рівні, який обумовлюється
різноманітністю природно-кліматичних умов, соціально-економічним
становищем окремих територій, демографічною ситуацією, рівнем
заробітної плати тощо. Задоволення потреб у продуктах харчування
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повинно здійснюватися відносно кожної конкретної людини у місцях її
проживання. Концепція продовольчої безпеки на регіональному рівні
не означає самозабезпечення продовольством регіону. Вона
передбачає, що регіон повинен виробляти достатньо зернової
продукції для власних потреб, але якщо він не може повністю себе
забезпечити зерном, то повинен бути готовим імпортувати необхідну
кількість зерна з інших областей країни або з-за кордону для
задоволення потреб споживачів в продуктах харчування, а також
тваринництва в фуражному зерні.
Потреба Житомирської області в продовольчому зерні складає
156,0 тис. т, в тому числі на резерв зерна припадає 14,0 тис. т зерна.
При сприятливих природно-кліматичних умовах, раціональному
використанні матеріально-технічних ресурсів та при дотриманні всіх
норм обробітку ґрунту, область зможе повністю забезпечити себе
продовольчим зерном. Основна частина продовольчого зерна буде
використана хлібозаводами області та іншими промисловими
підприємствами (85,0 тис. т), а також спожита населенням (57,0 тис. т).
Основними факторами, що стримують процес формування
регіональної продовольчої безпеки є недостатній рівень виробництва і
споживання основних продуктів харчування, в тому числі і зернової
продукції, недостатній розвиток ринкової інфраструктури, що
забезпечує низький рівень інформованості щодо потреб місцевих та
регіональних ринків, незбалансованість харчового раціону та низький
рівень якості та безпеки продовольства. Забезпечення повноцінного
харчування населення області може здійснюватися шляхом реалізації
заходів підтримки товаровиробників, переробних та торговельних
підприємств, населення, шляхом підвищення зайнятості, проведення
політики обмеження торговельних надбавок на основні продовольчі
товари, в тому числі і на зерно та продукти його переробки.
Висновки. Таким чином, вирішенням питання продовольчої
безпеки країни повинен займатись не тільки аграрний сектор країни.
Ця проблема носить комплексний характер і пов’язана з
макроекономічним розвитком держави в цілому, в тому числі
розвитком та покращенням макроекономічних показників регіонів
України. Проте в окремих регіонах, в тому числі і Житомирській
області, в яких агарний сектор відіграє значну роль у розвитку
регіональної економіки, саме проблема функціонування аграрного
виробництва є однією з визначальних в процесі забезпечення
продовольчої безпеки в даному регіоні. Так, зростання виробництва та
підвищення
його
ефективності
забезпечує
зростання
макроекономічних показників, підвищення доходів населення та
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поліпшення якості їх харчування. В свою чергу, публічне управління
при цьому виступає як пошук найкращого способу використання
ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей суспільного розвитку,
спільно організований урядом, представницькою владою та
громадянським суспільством.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Постановка проблеми. Управлінський корпус сільськогосподарських підприємств має можливість використовувати широкий
арсенал інструментів менеджменту, який дозволяє вирішувати
проблеми галузі. Одним із таких інструментів є бенчмаркінг. В
аграрній сфері цей інструмент поки що не отримав широкого
розповсюдження, що обумовлено недостатнім теоретичним вивченням
методу, відсутністю розроблених методик застосування і механізму
його адаптації до українських умов.
Ключова особливість бенчмаркінгу – орієнтація на кращі існуючі
практики з подальшим синергуванням результатів, що дозволяє не
тільки досягати рівня конкурентів, але і перевершити їх. Ця якість
даного інструмента менеджменту стає особливо актуальною, коли
економічна ситуація розвивається динамічно, що характерно для
нинішнього етапу розвитку аграрного ринку України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретиками
бенчмаркінгу як інструмента менеджменту є такі зарубіжні вчені:
Т. Бенделл, Л. Баультер, П. Гудстадт, Р. Кемп, С. Міллер, Д. Прескотт,
Дж. Харрингтон, Х. Харрингтон. Вагомий внесок у розвиток концепції
та методології бенчмаркінгу здійснили також вчені країн-СНД та
вітчизняні вчені, зокрема: О. Ареф’єва, А. Ашуєв, Г. Багієв, Н. Козак,
Л. Місюра, О. Михайлова, Л. Савицька, В. Сліпенький, Н. Хананова, та
ін. Проте, цілком сформованої і адаптованої до українських умов
теоретичної бази бенчмаркінгу, яка б відображала реалії національної
економіки, нині ще не існує.
Результати дослідження. Теорія і практика менеджменту
пропонує широкий інструментарій підвищення конкурентоспроможності, в складі якого варто відмітити стратегічне планування,
управління
якістю,
реінжиніринг
бізнес-процесів,
сценарне
планування і т.д. Особливе місце серед сучасних методів підвищення
конкурентоспроможності, на наш погляд, має зайняти бенчмаркінг,
який отримав широке розповсюдження в світі і недостатньо
використовується в сучасній українській аграрній практиці.
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Відомий методолог бенчмаркінгу Х. Харрігтон до основних
переваг його використання відносить:
- бенчмаркінг дозволяє підприємству вивчити досвід інших,
економлячи при цьому ресурс часу і мінімізуючи загрозу допущення
помилок зроблених іншими підприємствами;
- забезпечує оцінку результативності підприємства у порівнянні з
кращими конкурентами, розширює інформаційну базу і підвищує
об’єктивність організаційного аналізу;
- допомагає сформувати пріоритети і детальні плани коригуючих
програм [1].
Емпіричні дослідження Ф. Каропресо [2], І. Г. Ватсона [3] виявили
і додаткові стратегічні переваги бенчмаркінгу для підприємств.
Узагальнюючи існуючі підходи можна сформулювати авторську
дефініцію: бенчмаркінг (benchmarking) – це інструмент менеджменту,
який використовується для підвищення конкурентоспроможності
організації шляхом пошуку, вивчення, адаптації, синергування і
запровадження
кращого
існуючого
досвіду
представників
конкурентного і неконкурентного середовища.
Як зазначалося, в аграрній сфері України бенчмаркінг поки що не
набув достатнього поширення. Основними причинами цього є
відсутність відпрацьованого інструментарію, неадаптованість до
галузевої специфіки, неготовність менеджменту до нововведень,
недостатня кількість успішних практик впровадження, відсутність
партнерів для порівняння, закритість інформації, обмеженість
організаційних і фінансових ресурсів тощо. При цьому підприємства,
які на практиці перевірили цей інструмент, як правило, реалізують
його потенціал не в повній мірі (наприклад, використовуючи його
лише одноразово).
Проблеми конкурентоспроможності, характерні для вітчизняних
аграрних підприємств, визначають цілі бенчмаркінгу в залежності від
їх актуальності, існуючих пріоритетів, наявних ресурсів і намічених
стратегій. Цілі бенчмаркінгу також пов’язані з основними етапами
виробничо-господарської
діяльності
підприємств:
постачання,
виробництво, збут.
Процедуру вибору партнера з бенчмаркінгу кожна організація
визначає в залежності від своїх інформаційних можливостей, розвитку
системи маркетингу і налагоджених ділових контактів. Як правило,
вітчизняні конкуренти приховують результати своєї виробничогосподарської діяльності, у зв’язку з чим основними стають офіційні
джерела: спеціалізовані періодичні видання, матеріали конференцій,
офіційна звітність підприємств, аналітичні галузеві звіти.
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Заслуговують на увагу кращі практики зарубіжних компанійпредставників неконкурентного середовища, які на різних засадах
надають можливість ознайомитися з їх досвідом і навіть надають
допомогу його адаптації на підприємстві – ініціаторі бенчмаркінгу.
Базою для таких партнерських стосунків можуть служити договірні
зобов’язання на комерційній основі або взаємний обмін досвідом.
Основними джерелами збору інформації для бенчмаркінгу в цьому
випадку можуть бути: анкетування, інтерв’ювання, спостереження.
Для організації робіт з метою систематичного використання
технологій бенчмаркінгу доцільно використовувати модель, яка
складається з трьох блоків (планування, реалізація і оцінка
результатів), кожен з яких в свою чергу включає окремі елементи.
Для практичної реалізації технології бенчмаркінгу на аграрних
підприємствах пропонується сформувати відділ бенчмаркінгу, який
складається з двох блоків функціонального і експертного
Функціональна група забезпечує поточну діяльність відділу.
Чисельність експертної групи може бути різною, а спеціалізація
експертів визначатиметься предметною галуззю бенчмаркінгу.
Важливим елементом ефективного бенчмаркінгу є інформаційне
забезпечення здійснення його процедури. Інформаційне забезпечення
процедури бенчмаркінгу в підприємстві складається із вхідних і
вихідних інформаційних потоків.
Висновки. Одним із інструментів підвищення ефективності
виробничо-господарської діяльності, який широко використовується в
зарубіжній практиці є бенчмаркінг. В Україні бенчмаркінг поки що
використовується обмежено. Причинами цього є недостатня
теоретична вивченість методу, відсутність розробленого методичного
інструментарію і механізму його адаптації до регіональних реалій.
Більш повне розкриття потенціалу бенчмаркінгу потребує подальшого
розвитку його теоретичної бази, а також розробки методичного
підходу до реалізації даного інструмента в аграрних підприємствах.
Реалізація запропонованого в даному дослідженні механізму
використання бенчмаркінгу дозволить значно покращити основні
техніко-економічні показники роботи аграрних підприємств області, як
наслідок, підвищити їх конкурентоспроможність.
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В. В. Зіновчук, д. е. н., професор,
кафедра маркетингу
МАТРИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ:
МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Постановка проблеми. В останні десятиліття матричні методи
перетворилися на важливий інструмент обґрунтування векторів
стратегічного розвитку. Адже прийняття управлінського рішення усе
дали відхиляється від межі беззаперечної однозначності, тобто йдеться
про поліваріантні сценарії розвитку явищ і процесів в економіці. З
огляду на це, сучасні матричні методи передбачають переважну опору
на абстрактно-логічні розумові конструкції і, безумовно, побудову
візуальної матриці (моделі) з відповідним обґрунтуванням
поліваріантних сценаріїв. Подальше удосконалення матричних методів
неможливо без постійної підтримки наукової дискусії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основоположниками
застосування матричних методів варто вважати всесвітньо відомих
дослідників, серед яких І. Ансофф, П. Дойль, Ф.Котлер, Ж.-Ж. Ламбен,
M, Мак-Дональд, М. Портер та ін. Із зміною економічної системи в
Україні з початку 90-х років значно посилився інтерес до застосування
матричних методів у економічному аналізі та плануванні. Серед
вітчизняних дослідників маркетингу, які досягли вагомих
методологічних результатів в даному науковому напрямі слід назвати
В. Тертичку, А. Старостіну, З. Шершньову та ін. Оцінюючи належним
чином їх внесок, варто зауважити, що матричні методи вимагають
більшої уваги дослідників, оскільки наміри щодо їх практичного
використання часом випереджають їх методологічне осмислення та
адаптацію до динамічних процесів ринкової трансформації.
Метою даного дослідження є привернення уваги дослідників до
культури використання матричних методів в економічних
дослідженнях, спрямовання на підвищення їх методологічної
досконалості та запобігання прояву критичних моментів та типових
помилок у їх застосуванні. Методологія дослідження підкреслює
специфічність та еволюційний характер матричних моделей, залишає
простір для подальшого дискурсу у цьому напрямі. Ключовим у
дослідженні є використання абстрактного конструювання та логічного
моделювання у побудові матричних моделей.
Результати дослідження. Походження цього терміну бере свій
початок від лат. matrix – «матка, першопричина, першоджерело».
Натепер цей термін поширений у металообробці, медицині, поліграфії,
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культурології і, звичайно ж, – у математиці. Цілісна система знань про
побудову упорядкованого та компактного запису лінійних
алгебраїчних та диференційних рівнянь у вигляді строчок та
стовпчиків, що створюють прямокутну таблицю, а також операцій над
ними отримала назву алгебри матриць або матричного аналізу
І хоча матричні методи в економіці та бізнесі беруть своє
походження з математичного аналізу, логіка матричного мислення в
економіці і маркетингу отримала свій розвиток дещо в іншому
напрямі. Це засвідчується тим фактом, що останнім часом ці методи
все частіше застосовують у загальнонаукових цілях і відносять до
абстрактно-логічних методів дослідження. Прикладами можуть
слугувати відома матрична модель «ринкового позиціювання товару»
І. Ансоффа [1], матрична модель «вибору конкурентних стратегій» М.
Портера [2, p.39], матриця «дилема в’язнів» та ін.
Проте, не слід перевищувати логічні можливості матричних
методів, адже вони не є засобом прогнозування, а лише інструментом
вибору вектору стратегічного мислення і застереження щодо
спрощеного сприйняття ситуації. Постараємося пояснити це на
прикладі відомої матриці «Квадрат Декарта», що може
використовуватися у прийнятті управлінських рішень. Вона враховує
дві обставини: 1) щось може змінитися або не змінитися (причина), і 2)
що в результаті цього відбудеться або ж не відбудеться (наслідок).
Отже, можливі чотири варіантні сценарії, які графічно подаються як
чотири квадранти (q1, q2, q3, q4) в одній площині. Проте, якщо в даній
матричній моделі кількість результативних ознак збільшиться до двох,
то графік вимагатиме вже тримірної проекції. Квадрат перетвориться в
куб, а кількість можливих варіантів розвитку події збільшиться до
восьми. Але якщо кількість факторів стає більшою за два, то
використання графічного підходу унеможливлюється, оскільки задача
вийде за межі тримірного виміру.
Для такої, пов’язаної з психологією людини сфери, як економіка і
маркетинг, це є край небажаним. Відтак, для дослідження
дисипативних економічних систем, де синергія взаємодії численних
факторів визначає стан стійкості системи, матричні моделі є
прийнятними лише до певної межі, а саме – їх просторового
моделювання. Безперечно, що абстрактне підґрунтя матричних методів
дозволяє оперувати з квінтесенцією проблеми, відкинувши зайві деталі
та дрібниці. Але водночас це обмежує врахування багатофакторного
впливу та можливості отримання і сприйняття поліваріантного
результату.
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Інша проблема матричних методів – це цільова орієнтація їх
застосування та забезпечення об’єктивності відбору вхідних даних.
Особливо це стосується такого матричного методу, як SWOT-аналіз,
який часто використовується в економічних дослідженнях.
Незважаючи на його популярність та встановлення відносного
консенсусу щодо загальної методології застосування, частина
дослідників зупиняються лише на перерахунку сильних та слабких
сторін об’єкта дослідження, а також можливостей та загроз для його
розвитку. При цьому спостерігається відсутність самого аналізу як
інструменту отримання об’єктивної інформації.
Слід підкреслити, що найголовнішим призначення даного методу є
економічна оцінка альтернативних сценаріїв стратегічного розвитку і,
врешті, обґрунтування інтегрованої стратегії, тобто такої, що
максимально враховує дію різноманітних чинників. Отже, кінцевою
метою застосування SWOT-аналізу має бути стратегія Також сам
відбір чинників впливу, як і встановлення їх рейтингу, переважно
зазнає суб’єктивного впливу дослідника [3, с. 82], що спричиняє
скептичне сприйняття методу [4]. Це не дає підстав відмовлятися від
нього взагалі, однак вимагає удосконалення методичного забезпечення
відбору, кількісної оцінки та встановлення рейтингу чинників, а також
виваженого алгоритму застосування цього методу.
Аналогічна ситуація складається із практичним використанням
матриць
«портфельного
аналізу»,
що
застосовуються
у
маркетинговому стратегічному плануванні – BCG), GE/McKinsey,
Shell/DPM, ADL, Hofer/Schendel etc.). Незважаючи на їх різноманіття,
за своєю методологічною побудовою та результатами аналізу вони
відрізняються неістотно. Як правило, вони є двовимірними і
відрізняються лише набором показників та глибиною їх аналізу. Але в
кожному випадку йдеться про оцінку привабливості ринку та
конкурентної позиції компанії.
Проблеми застосування матриць «портфельного аналізу» слід
розділити на дві частини. Перша група проблем, пов’язана
безпосередньо з отриманням об’єктивної вхідної інформації,
упередженням її суб’єктивного трактування та неадекватного
використання, неможливістю часом досягти гармонійності кількісних
та якісних показників через їх нерівномірну змістовну наповненість.
Проблеми другої групи виникають у процесі інтерпретації результатів
аналізу та імплементації рекомендацій, що логічно зумовлені
отриманими результатами. Матричний аналіз буде корисним, якщо
його результати не будуть поверхневими (тобто очевидними і без
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аналізу), коли відстежуватиметься динаміка основних показників і
індикаторів, коли рекомендації будуть змістовними та адресними.
Таким чином, матричні методи важливі, але не ідеальні. Тому їх
краще застосувати системно, у поєднанні з іншими методами
наукового дослідження, прагнучи до об’єктивної оцінки вхідних
параметрів матричних моделей. Використання матричних методів
виправдано за необхідності обґрунтування варіантних сценаріїв
розвитку процесів і явищ, але лише для вибору векторів стратегічного
розвитку.
Висновки
1. Матричні методі і моделі усе ширше використовуються в
наукових дослідженнях. Їх застосування орієнтовано на інтерпретацію
дії різних факторів у динамічному середовищі для вибору
оптимального рішення у ситуаціях, для яких характерні поліваріантні
сценарії розвитку. Матричні моделі стають до пригоди у випадках,
коли можливості вербальних моделей стають обмеженими або менш
переконливими.
2. На відміну від математики, маркетингові матриці базуються
переважно на абстрактно-логічних розумових конструкціях, хоча
використання
в якості
аргументів результатів економікоматематичного аналізу надзвичайно цінується і свідчить про
ґрунтовність виконаного обґрунтування маркетингового рішення.
3. Наочні можливості матричних методів в економічних
дослідженнях мають певні обмеження. Насамперед це стосується
факту, що матричні моделі є двовимірними, що зменшує точність
аналізу. Побудова тривимірних матричних моделей можлива, хоча
значно трудоємніша. При збільшенні кількості вимірів функція
наочності, а врешті й доцільність застосування матричних методів
втрачається.
4. Особливою проблемою застосування матричних методів у
маркетингу є вплив суб’єктивного чинника на побудову матричних
моделей. Зокрема, це стосується такого популярного серед дослідників
матричного методу, як SWOT-аналіз. Важливим також слід вважати
цільове спрямування цього методу, адже в кінцевому підсумку це має
бути обґрунтування інтегрованої стратегії.
5. На нинішньому етапу зростаючої популярності набувають так
звані «матричні моделі портфельного аналізу». Проте. їм бракує
аналізу динаміки процесів, ефективності інвестування та врахування
змін бізнес середовища, хоча це можна робити окремо для кожної
конкретної ситуації. В цілому, важливо уникати «моделювання заради
моделювання», не перетворювати його у модний фетиш, а лише за
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допомогою маркетинговому аналізу прагматично посилювати
маркетингову орієнтацію розвитку бізнесу.
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Ю. В. Золотницька, к. е. н., доцент,
кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ ВИТРАТ
ТА ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Обліково-аналітичне забезпечення,
належним чином організоване та побудоване, дозволяє приймати
доцільні, раціональні, оперативні та ефективні управлінські рішення із
найменшими витратами. Однак при організації такого обліковоаналітичного забезпечення важливим є врахування специфіки
діяльності підприємства та центрів витрат, які є ключовими об’єктами
управлінського обліку. Підприємства готельно-ресторанного бізнесу
надають широкий спектр специфічних послуг, як основних, так і
додаткових, які необхідно враховувати у обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Управлінський облік
витрат був завжди у центрі уваги вітчизняних та зарубіжних вчених та
економістів-практиків, серед яких слід виокремити праці Т. Джонсона,
Р. Каплана, С.Ф. Голова, М.Г. Чумаченка, Ю.С. Цаль-Цалка та інших.
Питання особливостей діяльності підприємств готельно-ресторанного
комплексу та їх вплив на побудову обліку у своїх працях досліджували
Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш, А.Д. Циляк та інші. Проте питання
виокремлення центрів витрат та центрів відповідальності з
урахуванням існуючої структури підприємств готельно-ресторанного
бізнесу потребують додаткових досліджень.
Результати дослідження. Формування облікової політики, форми
бухгалтерського обліку, облікових регістрів, системи управлінського
обліку здійснюється з урахуванням ЗУ «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність України» [2]. Порядок відображення в обліку
господарських операцій суб'єктами господарювання у сфері
громадського харчування та готельного бізнесу, а також питання
методології бухгалтерського обліку носять виключно рекомендаційний
характер [1].
Організаційна структура закладів готельно-ресторанного бізнесу
доволі складна. Вона поділяється на основні, допоміжні та додаткові
підрозділи. В залежності від можливостей підприємства надавати різні
за обсягами та видами послуги проживання та харчування, окремі
підрозділи можуть суміщати свої обов’язки. Наприклад, служба
прийому та розміщення може виконувати обов’язки служби
бронювання, а консьєрж та портьє можуть бути взагалі відсутні.
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Послуги пральні та хімчистки можуть надавати сторонні організації.
Таким чином зменшується кількість додаткових підрозділів, в тому
числі і працівників бухгалтерської служби.
Наявність на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу значної
кількості структурних підрозділів та переліку послуг передбачає
складну організаційну структуру, що вимагає побудови системи обліку
та внутрішнього контролю за центрами витрат і центрами
відповідальності.
Вважаємо, що при формуванні центрів витрат та центрів
відповідальності слід врахувати існуючу структуру та види послуг, що
надаються підприємством готельно-ресторанного бізнесу. Розподіл
повноважень щодо управління витратами між виокремленими
центрами
відповідальності
здійснюється
на
підставі
їх
функціональності та виробничих потреб. Також такий підхід дозволяє
керівникам структурних підрозділів приймати вірні управлінські
рішення та бути зацікавленими у підвищенні результативності
господарювання.
Центри відповідальності доцільно розподілити на три рівні: І
рівень – керівник або власник підприємства, ІІ рівень – керівники
структурних підрозділів підприємства; ІІІ рівень – підлеглі працівники
структурних підрозділів (рис.).
Надання послуг з харчування та розміщення
Центр відповідальності І рівня

Керівник/власник підприємства

Центр відповідальності ІІ рівня

Адміністратор рецепції, адміністратор
ресторану, шеф-кухар ресторану,
завідувач пральні

Центри витрат
Рецепція, кухня, готельні номери, пральня, торгівельний
зал, білизняна, бари
Центр відповідальності ІІІ рівня

Кухарі, покоївки, бармени,
швейцари, консьєрж, мийники,
прибиральники, підсобні робітники

Рис. Центри відповідальності та центри витрат підприємств
готельно-ресторанного комплексу
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Центри витрат формуються за операціями надання послуг з
харчування та розміщення: рецепція, кухня, торгівельний зал, готельні
номери тощо. Такий підхід дозволяє персоніфікувати відповідальність
працівників підприємства щодо витрат та якості надання послуг.
Виокремлення
зазначених
центрів
витрат
та
центрів
відповідальності лежить в основі побудови аналітичного обліку витрат
та організації внутрішнього контролю.
Висновки. Отже, ефективність організації управлінського обліку,
зокрема, в розрізі центрів відповідальності та центрів витрат, залежить
від повноти врахування специфіки галузі. Підприємства ресторанноготельного бізнесу мають свої специфічні особливості щодо складу
наданих послуг (які залежать, окрім іншого, від типу «зірковості») та
наявних структурних підрозділів. Повнота врахування зазначених
особливостей сприятиме підвищенню ефективності та якості наданих
послуг, контролю витрат, забезпеченню управлінського персоналу
необхідною та вичерпною інформацією для прийняття управлінських
рішень.
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положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського
харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними
стандартами [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 17 червня 2003 р. № 157. –
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М. Б. Камінська, к. е. н., доцент,
кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КАСОВИХ
ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМІ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКІВ
Постановка проблеми. Розрахунково-касове обслуговування
клієнтів банків є однією зі сфер, у якій банк надає свої послуги з
найдавніших часів, та однією з базових його операцій. Розрахункові
операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках
клієнтів банків згідно з їхніми розпорядженнями, а касові операції
передбачають прийняття готівки від клієнтів і зарахування її на
відповідні банківські рахунки та видачу готівки з клієнтських рахунків
через касу банку. Такі операції відіграють важливу роль в діяльності
банків та економічній системі країни в цілому, оскільки забезпечують
успішне та ефективне функціонування економіки як на мікро-, так і на
макрорівнях. Важливою передумовою здійснення розрахунковокасового обслуговування клієнтів банків є ефективна організація
обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки
дослідження проблеми організації обліку касових операцій у системі
розрахунково-касового обслуговування клієнтів банків набувають все
більшого значення. Значний внесок у дослідження проблем касових
операцій та вдосконалення розрахунково-касового обслуговування
клієнтів банків належить таким вітчизняним вченим-економістам, як
Алексеєнко М. Д., Батракову Л. Д., Березину М. П., Васюренко О. В.,
Внукову Н. М., Жукову В. М., Ковальчук Т. Г., Кочеткову В. М.,
Лавшиній О. А., Мороз А. М., Примостку Л. О., Сало І. В., Ситнику Л.
С., Шелудько В. М., Яворенко О. В. та ін.
Метою написання статті є визначення особливостей організації
обліку розрахунково-касового обслуговування клієнтів банків.
Результати дослідження. Комерційні банки встановлюють
самостійно порядок обслуговування своїх клієнтів. Через банківську
систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих
суб’єктів та населення. Саме банки виконують важливу функцію
мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх на
реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та
інші операції й забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в
додаткових ресурсах.
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Облік операцій з розрахунково- касового обслуговування у банках
поділяється на синтетичний та аналітичний. Синтетичний облік
охоплює узагальнені показники касових операцій у грошовому виразі,
а аналітичний – конкретизує та пояснює ці показники. Розрахунковокасове обслуговування клієнтів посідає одне з основних місць серед
операцій банку та впливає на його конкурентоспроможність у сфері
надання банківських послуг. Такі операції банків забезпечують
переважну частину потоків сукупного грошового обороту. Будь-які
перебої в їх здійсненні призводять до гальмування грошових потоків
та розбалансування грошового обороту, що негативно впливає на стан
економіки країни в цілому та на розвиток виробництва товарів чи
надання послуг.
Усі банки України, здійснюючи касові операції, дотримуються ряд
принципів. По-перше, всі суб'єкти господарської діяльності зобов'язані
зберігати свої кошти на рахунках у банках. По-друге, витрачання
готівки суб'єктами господарювання здійснюється за цільовим
призначенням, тобто клієнт не в змозі без підтверджувального
документа зняти або переказати певну суму коштів. По-третє, суб'єкти
господарської діяльності, які мають готівкові кошти, зберігають їх у
касі в межах ліміту. Якщо сума готівки перевищує ліміт, то вона
повинна бути здана в банк і зарахована на поточний рахунок протягом
трьох днів, враховуючи день отримання. Розмір готівки в касі не
повинен бути завищений, оскільки для банку це активи, які не
працюють [1].
Відносини між банком і клієнтом у процесі розрахунково-касового
обслуговування будуються на засадах партнерства і взаємної вигоди і
здійснюються на підставі договору про розрахунково-касове
обслуговування. У договорі передбачаються права та обов’язки сторін,
а також їх відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань
з фіксацією розмірів штрафів за кожне з таких порушень.
Указані принципи організації грошових розрахунків обумовлені
закономірностями функціонування ринку і найповніше виявляються в
країнах з високо розвинутими ринковими економіками. У країнах з
перехідною економікою, в тому числі і в Україні, ці принципи
поступово утверджуються, і на певних етапах спостерігаються істотні
відхилення від їхніх вимог у практиці організації платіжних відносин
та розрахунково-касових операцій банку.
Облік касових операцій має ряд особливостей. Готівкові кошти, а
саме банкноти, монети та дорожні чеки, обліковуються за рахунками
розділу 10 (100 та 101) Плану рахунків «Готівкові кошти». Облік
готівкових коштів у касах, операційних відділах філій комерційних
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банків за операціями фізичних і юридичних осіб та за операціями з
видачі готівки інкасаторам для доставки з каси банку до клієнтів –
юридичних осіб – здійснюється за окремими аналітичними рахунками
балансового рахунку 1001, а в територіально відокремлених
безбалансових відділеннях – за окремими аналітичними рахунками
балансового рахунку 1002. Облік операцій із купівлі-продажу
готівкових коштів у банках та НБУ здійснюється з використанням
балансових рахунків 1811 та 1911.
У процесі прийняття готівки до операційної каси банку і
зарахування прийнятої суми на поточні рахунки робиться запис, за
дебетом якого йдуть рахунки 1001 чи 1002, а за кредитом – рахунок
коштів залежно від типу клієнта. У випадку коли готівка приймається
від юридичних і фізичних осіб для зарахування на рахунки інших осіб,
дебетуються рахунки 1001, 1002, а кредитуються – 2520, 2530, 2600,
2620, 2650, 2902. Операції з приймання готівки в національній
(іноземній) валюті від фізичних та юридичних осіб для здійснення
переказу без відкриття рахунку відображаються за дебетом 1001
(1002), а за кредитом 2902, 2909. У випадку сплати комісійних банку за
розрахунково-касове обслуговування використовують рахунок 6110.
Розрахунки з підкріплення готівковими коштами в національній та
іноземній валютах, банківськими металами між філіями комерційного
банку або головним операційним управлінням відображаються в
обліку за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків
3906 та 3907.
Для обліку транзитних оборотів у процесі передавання готівки
використовуються рахунки 1811 або 1911. Підкріплення філією банку
підпорядкованих їй територіально відокремлених безбалансових
відділень готівковими коштами та вивезення надлишків готівкових
коштів до філії банку відображаються в бухгалтерському обліку з
використанням балансового рахунку 1007 [2, с. 108].
Банки, що мають розгалужену мережу філій, передбачають в
обліковій політиці порядок самостійного здійснення операцій із
передавання готівки між банками і філіями. Облік розрахунків між
філіями банку ведеться з використанням рахунків групи 390
Звісно, організація обліку розрахунково-касових операцій має
відповідати певним вимогам, і насамперед, таким: усі операції за
документами, що надійшли в операційний час від клієнтів,
відбиваються в бухгалтерському обліку того самого дня; приймання і
контроль документів, обслуговування клієнтів, занесення інформації в
ОДБ банку, а також перевірка вихідних форм, формування архівних
папок документів здійснюються протягом операційного часу
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безпосередньо відповідальними виконавцями; клієнт, виходячи зі своїх
технічних можливостей, може передавати розрахункові документи до
банку як у паперовій, так і в електронній формі; приймання
розрахунково-платіжних документів від клієнтів, розрахункові та
касові операції за рахунками юридичних та фізичних осіб
здійснюються безпосередньо відповідальними виконавцями та інші
[3].
Висновки. Організація обліку обслуговування розрахунковокасових операцій клієнтів банків є однією з найвагоміших складових
його діяльності. Це, насамперед, система методів та заходів, яка
забезпечує оптимальне функціонування обліку розрахунково-касових
операцій.. Це також ретельне й своєчасне складання статистичних і
аналітичних звітів. До того ж достатньо вагомою складовою в
банківській роботі є й адекватність системи бухгалтерського контролю
та використання облікової інформації для прийняття ефективних
управлінських рішень.
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кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ
В АНТИКРИЗОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Постановка проблеми. Важливим і найбільш складним етапом
дослідження антикризового менеджменту з урахуванням ризику є його
кількісний аналіз, головна мета якого – врахувати всі чинники, котрі
породжують ризик, розрахувати окремі види ризиків із фінансовоекономічних позицій. Слід зазначити, що питання оцінки ризику
антикризового менеджменту розроблені недостатньо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оцінити ступінь
ризику у відносному виражені запропонована В. В. Вітлінським,
П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечним. Дослідники виокремлюють: коефіцієнт ступеня ризику збитків; коефіцієнт очікуваних
збитків; модифіковані коефіцієнти варіації і семі варіації; урахування
асиметрії розподілу економічних показників[1–3]. Під час вибору
найменш ризикового рішення з декількох альтернатив недостатньо
порівнювати їх дисперсії, якщо сподівані значення досліджуваної
ознаки суттєво різняться. У цій ситуації доцільно порівнювати ризики
рішень, обчислені у відносному виражені, коли ризик визначається як
величина збитків, віднесена до деякої бази.
За базу зручно приймати або вартість майна підприємця, або
загальні витрати ресурсів на даний вид підприємницької діяльності,
або очікуваний прибуток від даного підприємництва. Для
підприємства, як правило, беруть вартість основних фондів та
оборотних засобів або планові сумарні витрати на даний вид
ризикованої діяльності, маючі на увазі як поточні витрати, так і
капіталовкладення чи розрахунковий прибуток.
Коефіцієнт ступеня ризику збитків визначається як відношення
максимально можливого обсягу збитків до обсягу власних фінансових
ресурсів й обчислюється за формулою:
 max
W
K ,(1)
де

W –коефіцієнт ступеня ризику збитків (у відносному виражені);

 max

– максимально можливий обсяг збитків; К – обсяг фінансових
ресурсів (з урахуванням точно відомих надходжень).
За допомогою цього коефіцієнта вимірюють ризик банкрутства [4,
с. 98-99]. Коефіцієнт очікуваних збитків обчислюється за формулою:
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M Z

K z  K ( z) 

M Z  M Z

,(2)

де K z – коефіцієнт очікуваних збитків; Z – заплановане (порогове)
M Z , M Z
значення економічного показника;

– значення відповідно

сприятливих і очікування несприятливих відхилень щодо Z .
Якщо розглянути модифіковані коефіцієнти варіації і семіваріації,

  



коли випадкова величина
(
– відображення норми
прибутку, ЧПВ тощо), то величину ризику можна оцінювати як
відношення міри варіабельності (змінюваності) цієї випадкової
величини до приросту величини, що задає центр її групування. Якщо

Z

0
через
позначити фіксоване (порогове) значення економічного
показника, то для оцінки ризику у відносному вираженні можна
використовувати модифіковані коефіцієнти варіації та семіваріації, які
обчислюються за формулами:

CV (Ω  ) 
m

σ (Ω  )
Z
Z(Ω  )  Z

0 ; (3)

SSV ( )
Z
CSV (  ) 
m
Z (  )  Z
0 , (4)


де величина Z ( ) відповідає абсцисі центра групування значень


випадкової величини; SSVz ( ) та  Z ( ) – відповідно
середньоквадратичне та семі квадратичне відхилення випадкової


величини ( ) від центра групування Z ( ) . Якщо в наведених
формулах покласти Z 0  0 , то отримаємо коефіцієнти варіації та семі

варіації щодо центра групування Z  Z ( ) .

Модифікованим коефіцієнтам варіації та семіваріації можна
надати таке економічне тлумачення: це величина ризику, що припадає
на одиницю приросту міри ефективності результату [4, с. 101-102].
Згідно з вище викладеним можна зробити висновок, що ці коефіцієнти



CVm ( )  CVm ( )
мають негативний інгредієнт, тобто
.
За наявності статистичної інформації можна скористатись оцінкою
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3
1 T  t  M () 
As () 
 

T t  1  () 


 , (5)
де Т – обсяг вибірки.
Одна із особливостей та переваг процесу керування ризиком при
антикризовому управлінні є перетворення інформації про фактори і
джерела в інформацію про рівні ймовірності здійснення умов
невизначеності в процесах виробництва і реалізації послуг, що потім
перетворяться в інформацію про показники рівня ефективності або
неефективності діяльності в умовах ризику.
Результати дослідження. Якщо необхідно змоделювати
взаємовідносини підприємства з державними проектами, в яких частка

b , основний параметр, який регулює взаємовідносини цих суб’єктів

господарювання. Тоді оптимізована модель з невідомими b, S i , i  1,2,3
має вигляд:
3

(1  b) S i  cij pij  max,
i 1
j

bS i  Bi , i  1,2,3,
3
 S q K R ,
i i
0

 i 1

3
(1  b) S i  cij pij   S i qi    S i qi  K 1  r   K 1  g ,

i
j
i 1
 i


c
p

a
q
,
i

1
,
2
,
3
,
1 i
 ij ij
 j
 c p  a q , i  1,2,3,
2 i
 j ij ij

0  b  1.
Після
одержимо:

(6)

X   Bi Ci  Y  (Y  K )(1  r )  K (1  g ),

перетворення

i

X  Y 2  r    Bi Ci  K (1  g )  K (1  r ),.
i

X  Y 2  r    Bi Ci  K ( g  r ),
i
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(7)

X

B
C

 i i K g  r 
i

Y
 1.
B
C

 i i K g  r 
i

(2  r )

Здійснюючи оцінювання, приймаються рішення в умовах ризику,
зумовлених невизначеністю, конфліктністю, відсутністю повної
інформації. Тому такі рішення мають здійснюватися за умов
прийнятого рівня ризику. Якісний та кількісний аналіз ризику,
кількісна оцінка його ступеня є передумовами, що збільшують
можливості отримання оптимального рішення з використанням при
цьому вдало побудованих, адекватних економіко-математичних
моделей, методів математичного аналізу, зокрема математичного
апарату методів оптимізації економічних задач.
Висновки. Як відомо, суб'єкти господарювання, приймають
рішення в умовах невизначеності. Можливість відхилення фактичного
результату від наміченого характеризується ризиком бізнесу. Слід
зазначити, що оцінки ризику розглядаються як ризики вкладення
засобів у проекти підприємством. У статті запропоновано пропозиція
для реалізації різноманітних проектів. Прийняття оптимальних
економічних рішень має здійснюватися за умов прийнятого рівня
ризику. Подальші дослідження будуть направлені, зокрема, на якісний
та кількісний аналіз ризику, кількісну оцінку його ступеня, що є
передумовами, для збільшення можливості отримання оптимального
рішення.
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І. В. Кравець, к. е. н., ст. викладач,
кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності
САМОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ В ЕКОНОМІЦІ: ПІРАМІДА «3С»
Постановка проблеми. Самозабезпеченість – це особлива,
суперечлива економічна категорія, яка з одного боку є основою
натурального господарства, а з другого боку, необхідність в ній
виникає і в умовах ринкових відносин. Самозабезпеченість в
економічній літературі частіше розглядається в контексті
продовольчої, фінансової, енергетичної та політично-економічної
безпеки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі
самозабезпечення як складової економічної безпеки присвячено праці
українських та зарубіжних вчених, серед яких: Л.І. Абалкін, В.Р.
Андрійчук, П.П. Борщевський, Б.В. Губін, Б.М. Данилишин,
Л.В. Дейнеко, Г.Р. Джоунс, О. Г. Зельднер, С.М. Кваша, Б.З. Мільнер,
П.Т. Саблук та інші. Проте дана категорія вимагає більш детального
дослідження та розкриття, особливо в напрямі формування основ
самозабезпечення на регіональному та національному рівні.
Результати дослідження. Самозабезпеченість − це стан, який не
вимагає не будь-якої допомоги, підтримки чи взаємодії. В даному
дослідженні ми розглянемо три типи самозабезпеченості: індивідуально-колективний (С1), корпоративний (С2) та національний (С3).
Індивідуально-колективний тип самозабезпечення – це стан, який
не вимагає будь-якої допомоги, підтримки чи взаємодії для виживання,
тип особистої чи колективної автономії [5]. Піраміда, зображена на
рис. 1 символізує собою самозабезпечення від індивідуального (С1), до
національного (С3), де С2 – проміжна ланка – різні види підприємств
та господарства сімейного, ненатурального типу і навпаки: від С3 до
С1.
Нереальна, перегорнута, хитка та нестійка пірамідальна система
самозабезпечення (рис.1, а), де економіка стоїть на самозабезпеченні
індивідів або господарств натурального типу, які не можуть (або не
хочуть) фізично чи ментально забезпечувати себе у відповідності до
сучасного стану суспільного розвитку. Їх потреби відрізняються від
більшості представників суспільства, їх психіка та свідомість
практично вільні від ринку. Деякі представники сектору С1 ніяк не
пов’язані з сектором С2 і С3, їм не потрібен ринок в їх ідеалі, їм не
потрібна і держава взагалі. В дійсності, кількість «самозабезпеченців»
у чистому вигляді в світі досить незначна, а групи, які визнають себе
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«самозабезпеченцями» так чи інакше є суб’єктами та об’єктами ринку,
просто відсоткова частка їх матеріальних потоків по відношенню до
загального обігу товарів та послуг є досить незначною.

С3

С1

С2

С2

С1
11

С3

а)
б)
Рис. 1. Піраміда самозабезпечення «3С»
Вид самозабезпечення «С1» в загальній соціально-економічній
системі існувати звичайно може, і існує (рис.1, б), хоча в різні часи і в
різних країнах таке особливе існування індивідів та груп неодноразово
переслідувалося владою. Наразі ми можемо спостерігати такий вид
самозабезпечення і у нас в країні: екопоселення, релігійні поселення
(аміши), самопоселення в зоні радіоактивного забруднення,
проживання в зоні АТО. Проте, на даному етапі розвитку − це
виключення, яке лежить в площі нужденності або особистих
(філософських, релігійних) переконань і поки що іде всупереч з
поняттями сучасного суспільства, як цілісної соціальної системи.
Позитивних сторін такого типу самозабезпечення більше, ніж
негативних, якщо тому сприяють кліматичні, географічні, політичні
умови та генетично закладений гарний фізичний та психологічний
стан здоров’я індивідів. Такий тип самозабезпечення не порушує
екологічної системи, оскільки бере від оточуючого середовища рівно
стільки скільки потрібно, для даного типу не властиве надмірне
споживання, притаманний високий рівень зайнятості. Негативні риси
груп даного типу самозабезпечення: 1) ізольованість, наявність
внутрішніх громадських уставів, небажання розкривати принципи та
тонкощі існування таких груп оточуючому суспільству, що створює
плідний ґрунт для формування та розвитку сект; 2) консерватизм, який
межує іноді зі здоровим глуздом (ранні одруження, родинні
одруження, неприйняття сучасних методів лікування тощо).
Корпоративний тип самозабезпечення (C2) – стан який не вимагає
будь-якої допомоги, підтримки чи взаємодії для існування та розвитку
підприємства, організації, це тип колективної бізнес автономії. Такий
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тип самозабезпечення в чистому вигляді неможливий, навіть, якщо це
ферма сімейного типу. При колективному веденні господарства дуже
важко самостійно задовольнити весь спектр виробничих потреб: так чи
інакше буде відбуватися обмін, наприклад, молочних продуктів на
засоби праці (вили, заступи, тощо). Тобто навіть господарства
сімейного типу будуть учасниками ринку.
Самозабезпечення
підприємства
(рівень
самозабезпечення
підприємства), на нашу думку, можна розглядати, як основу
економічної безпеки організації. Економічна безпека підприємства –
це такий стан розвитку суб’єкта господарювання, який характеризується стабільністю економічного та фінансового розвитку, ефективністю
нейтралізації негативних факторів і протидії їх впливу на всіх стадіях
підприємницької діяльності [3, с. 9]. В.В. Шликов розглядає
економічну безпеку з точки зору сумлінності конкуренції,
забезпечення
інформаційної
безпеки
і
правового
захисту
інтелектуальної власності [4, с.138].
Таким чином, бачимо, що поняття «економічна безпека» і
«самозабезпеченість» хоча і кореспондуються в деяких аспектах: а
саме в питаннях самозабезпечення ресурсів та капіталу, проте поняття
економічної безпеки підприємства є значно ширшим, а
самозабезпечення є однією із важливих складових економічної
безпеки. Оцінка рівня самозабезпечення підприємства передбачає
аналіз капіталу, матеріальних та трудових ресурсів. Зазначимо, що чим
вище рівень самозабезпечення, тим вищий рівень економічної безпеки.
Позитивні сторони високого рівня самозабезпечення підприємств
можна розглядати з двох боків: з позиції підприємства та позиції
держави. Так, для підприємства високий рівень самозабезпечення
гарантує: економічну безпеку, стабільність, можливість розвитку та
розширення виробництва, внутрішньогалузеву та міжгалузеву
інтеграцію та диверсифікацію. З боку держави: чим більше успішних
підприємств, тим більше фіскальних платежів до бюджету, вище
рівень зайнятості населення та рівень економічної безпеки країни.
Негативні сторони високого рівня самозабезпечення підприємств
проявляються в: негуманному та нетолерантному ставленні до
навколишнього середовища, пропаганді надмірного споживання,
створенні монополій та олігополій. Нижче наведено перелік (далеко не
повний) корпорацій України та їх частка ринку.
1. Мегаполіс-Україна. Частка ринку: 98% ринку дистрибуції
тютюнових виробів.
2. Авангард. Частка ринку: 49% ринку яєць.
3. Миронівський хлібопродукт. Частка ринку: 52% ринку курятини.
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4. ПриватБанк. Частка ринку: 60% безготівкових розрахунків
українців проходить через термінали ПриватБанку.
5. Укртелеком. Частка ринку: 85,23% за підсумками 2014 року.
6. Київстар. Частка ринку: 38,7 в 2014 році.
7. Епіцентр. Частка ринку: понад 60% (у 2014-му 47% ринку
контролював Епіцентр, а мережа Нова лінія, поглинена Епіцентром,
контролювала близько 16%)
8. ДТЕК. Частка ринку: 76% ринку теплової генерації, в 2014 році
на її частку припадало 99% експорту українського струму[1].
Олігополістична конкуренція, тобто конкуренція, на ринку з
небагатьма великими продавцями товарів, створює такий стан на
ринку, де продавці (вищезазначені в тому числі) товарів та послуг
можуть суттєво впливати на ціни їх реалізації Тобто, чим вище частка
ринку – тим менша цінова і нецінова конкуренція, тим вище ціна
продукції для пересічних українців.
Національний тип самозабезпечення (С3) − стан який не вимагає
будь-якої допомоги, підтримки чи взаємодії для існування та розвитку
держави. Такий тип самозабезпечення називається автаркією. Під
автаркією розуміють також економічний режим самозабезпечення
країни, в якому мінімізується зовнішній товарний обіг. У сучасній
економічній лексиці автаркією називають економіку, орієнтовану
всередину, на саму себе, на розвиток без зв’язків з іншими країнами. В
цьому сенсі автаркія − закрита економіка, яка передбачає абсолютний
суверенітет [2].
У різні роки за різних причин і обставин деякі країни прагнули до
автаркії (Німеччина, Італія, СРСР, Японія, Північна Корея та деякі
інші), але в глобальній економіці XXI століття автаркія як абсолютний
економічний суверенітет країни є недосяжною − настільки тісними
стали торговельні зв’язки. Самозабезпечення заради виключно
самозабезпечення на рівні держави – то є хибний шлях, утопія. Тобто,
абсолютна автаркія неможлива в принципі. Країни, які намагалися її
здійснити, не змогли як слід вибудувати економіку і вибратися з
убогості. Навіть Північна Корея, яка часто наводиться як приклад
держави з автаркійною економікою, такої вже давно практично нею не
являється − ще у 1994 році президентом КНДР Кім Ір Сеном був
оголошений відхід від ідеології чучхе (стратегії опори виключно на
власні сили) і взято курс на участь у світовій торгівлі.
Історичний досвід показав, що автаркійні тенденції, доведені до
крайності, − коли автаркія заради автаркії − завдають непоправної
шкоди економіці країни, часто відкидаючи її назад в галузі науковотехнічного прогресу, економічної ефективності
суспільного
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виробництва і рівня добробуту народу. Якщо брати до уваги
концепцію безпеки (самодостатності економіки), то чим вище рівень
самозабезпеченості країни (не ізольованості!!!), тим вище економічна,
політична та соціальна безпека.
Висновки. Беручи до уваги, що в даному дослідженні ми
розглядали самозабезпеченість на різних рівнях, то відповідно не може
бути однозначного висновку, окрім того, що самозабезпеченість − це
певного роду свобода. Кожен тип самозабезпечення може існувати в
реальності, проте ціна та відповідальність такого існування різна.
Якщо у випадку С1 (індивідуально-колективний тип самозабезпеченьня) ведення такого способу життя та життєдіяльності – це
індивідуальне рішення і відповідно особиста відповідальність за цей
вибір, то у випадку С2 і С3 все не так однозначно.
Приймаючи рішення стосовно самозабезпечення, розробляючи
стратегію розвитку з найменшим ступенем залежності від зовнішніх
факторів на корпоративному (С2) та національному рівні (С3)
відповідальність за таке рішення не тільки особиста, а ще і соціальна
та національна. Прийняття даних рішень має полягати в площині
створення підґрунтя та сприятливих умов задля сталого розвитку
країни та її суспільного добробуту. За прийняття рішень на рівні С2 і
С3, які містять елементи соціального фізичного та морального
насилля, дискримінації, невідновного порушення екосистем має бути і
застосовуватися кримінальна відповідальність.
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кафедра менеджменту організацій і адміністрування
ім. М. П. Поліщука
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ
ЕНДОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСФЕРИ
Постановка проблеми дослідження. Оцінка ендогенного
потенціалу агросфери здійснюється в процесі формування
організаційно-управлінських систем і механізмів на різних рівнях
ієрархії управління з метою концентрації уваги на локальних
особливостях
розвитку
соціо-економіко-еколого-просторових
сегментів сільського господарства, територіальних агропродовольчих
систем та врахування їх у процесі розробки політик, стратегій,
програм, проектів, сценаріїв імплементації. Низький рівень
використання сучасних методів оцінки ендогенного потенціалу є
негативним чинником регіонального управління агросферою, оскільки
в процесі прийняття рішень про бюджетування реалізації стратегічних
планів не враховуються особливості розвитку конкретних сільських
населених пунктів, територій районів. Означені позиції зумовили
проведення цього дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми управління
розвитком регіональних соціо-агропродовольчих, агробізнесових,
еколого-соціально-економічних систем із використанням методик
локальної оцінки є об‘єктами наукових досліджень вітчизняних та
зарубіжних науковців О. Азаряна, О. Амоші, В. Будкіна, В. Борбрової,
Е. Дж. Блейклі, З. Варналія, Т. Веблєна, Б. Данилишина, Л. Гітмана, М.
Долішнього, А. Єпіфанова, М. Кастельса, М. Козоріз, Л. Ковальської,
Н. Мікули, Г. Монастирського, О. Носонова, В. Пили, М.
Скрипниченко, П. Саблука, П. Хаггета, В. Швеця та багатьох інших.
Ними
сформовано
методологічно-прикладний
інструментарій
регіонального управління агросферою, сільськими територіями,
сільським соціумом, розроблено організаційно-економічний механізм
адаптації аграрної політики до умов і викликів середовища
імплементації. Наразі потребують поглиблених досліджень питання
регіонального управління агросферою в контексті локалізації систем
координації територіального та галузевого управління з метою
формування поліфункціональних «зон перспективного розвитку».
Мета, об'єкт та методика дослідження. Метою дослідження є
формування та методики оцінки ендогенного потенціалу агросфери
регіону, об‘єктом дослідження – процеси розробки методичного
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алгоритму, критеріїв, показників оцінки ендогенного потенціалу
сільських територій. Дослідження проведене з використанням
системного підходу до методичного забезпечення оцінки ендогенного
потенціалу сільських територій в умовах регіонального управління
агросферою. Синергетичний підхід використовувався для вивчення
предмета та об’єкта дослідження (сукупності чинників інтегрованого
управління, що впливають на економічне забезпечення сільського
соціуму). Методи аналізу і синтезу використовувались для вивчення
процесів формування інституціонального середовища в управлінні
розвитком сільського соціуму.
Результати дослідження. Регіональне управління агросферою
зумовлює необхідінсть формування та ефективного використання
інструментарію і механізмів координації постійної взаємодії
управлінських, економічних, соціальних, просторових, екологічних
елементів (ресурсів), що формують ендогенний потенціал та
забезпечують спрямування внутрішніх і зовнішніх координацій на
міжорганіазційний «ланцюжок» досягнення цілей. Прийняття рішення
про надання певного виду державної фінансової підтримки
сільськогосподарським підприємствам, сільським домогосподарствам,
сільським територіям здійснюється на регіональному рівні управління,
виходячи з реальних потреб об’єктів у такій підтримці. Це зумовлює
необхідність вивчення реального стану ендогенного потенціалу
сільських територій.
Найбільш об’єктивно такий аналіз можна провести, оцінюючи
зміну індикаторів ендогенного потенціалу сільського соціуму.
Групування сільських територій за площею сільськогосподарських
угідь розкриває характер територіального економічного поділу
основного засобу сільськогосподарського виробництва – землі.
Факторний аналіз характеристик ендогенного потенціалу сільських
територій
засвідчує
залежність
економічної
ефективності
господарювання сільського населення від наявного потенціалу
сільських територій зокрема, площі сільськогосподарських угідь,
основних засобів підприємницької діяльності, кількості діючих
сільськогосподарських підприємств [4, с. 42; 5, с. 60]. Проте, означене
не в повній мірі дає уявлення про інші складові ендогенного
потенціалу.
Проблема вибору критеріїв оцінки ендогенного потенціалу
сільських територій знаходиться у площині неадекватності оціночних
методик потребам результатів оцінки. В процесі регіонального
управління науковці і практики оцінюють регіональний потенціал за
традиційним напрямом: територія, ресурси, економіка, сільське
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господарство, торгівля, рекреація, демографія, екологія [3, с. 114; 4, с.
58; 6]. Щодо ендогенного потенціалу села, сільських територій,
сільських населених пунктів – пропоновані методики зводяться до
оцінки їх соціально-економічного стану в галузевому та регіональному
розрізі [3, с. 126].
Пропонується методика оцінки ендогенного потенціалу сільських
територій, використання якої дозволить виявляти його рівень за
ознаками конкретизації участі у його формуванні сільського
населення. Використання математичного моделювання і програмних
засобів дозволяє врахувати широке коло кількісних та якісних
чинників впливу для забезпечення комплексності та динамічності
оцінювання параметрів ендогенного потенціалу сільських територій.
Специфічність процедури оцінки ендогенного потенціалу регіону
(ЕПР) полягає в реалізації деякого функціонала відображення F

p  1, P , що
множини первинних вхідних параметрів x*p,
визначаються за допомогою аналізу статистичної інформації, на

s  1,5

множину вихідних рішень Y=(ys),
, які описують індикатори
ЕПР. Отже, оцінювання ЕПР полягає у виборі адекватного рішення з
F


Y
множини рішень Y=(ys). Процедура відображення X 
реалізовується за допомогою відповідної математичної моделі [1, с. 33;
2, с. 138].
Для побудови математичної моделі спочатку обирається множина
оцінювальних параметрів x , i  1, n , j  М для оцінки n функцій f , які
ij

i

визначають параметри оцінки ЕПР, j – характеризує кількість
різноякісних параметрів впливу в кожній із цих функцій. Ця множина
охоплює широкий спектр параметрів, що впливають, і задовольняє
умовам повноти, дієвості та мінімальності. Обґрунтування множини
оцінювальних параметрів дозволяє побудувати таку математичну
модель оцінювання ЕПР:

F
X 

Y , X  ( x p ) , p  1, P , Y=(y ), s  1,5, X= f (X*), X=(x ),
s

i  1, n, j  М .

ij

F = F (f1,…,f8), f1 = f(x11, …, x14), f2 = f(x21, …, x23), f3 = f(x31, …, x35), f4 = f(x41,
x42), f5 = f(x51, …, x515),
f6 = f(x61, ..., x65), f7 = f(x71, .., x73), f8 = f(x81 ,.., x85).
Функціонал відображення F оцінюється на базі таких функцій: f1 –
функції забезпечення сільськогосподарськими угіддями; f2 – функції
забезпечення основними засобами підприємницької діяльності; f3 –
функції економічної активності сільського населення; f4 – функції
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рентабельності операційної діяльності; f5 – функції активності
господарюючих суб’єктів на сільських територіях. За необхідністю
локалізації досліджень можна додавати: f6 – функцію уведення в
експлуатацію житла; f7 – функцію забезпечення соціальною,
побутовою інфраструктурою, f8 – функцію екологічного середовища
тощо. Ці функції f i , (i  1, 8) визначаються на основі кількісних та

якісних оцінювальних параметрів xij, i  1, n, j  M , n=8. У свою чергу
оцінювальні параметри обчислюються на основі первинних вхідних

x p

параметрів –
, p  1,65 , інформаційною базою яких слугує
статистична інформація, звітність підприємств. За критеріями повноти
та дієвості можна пропонувати таку множину вихідних рішень Y=(ys),

s  1,5 : y1 – високий рівень оцінки ЕПР; y2 – середній рівень оцінки

ЕПР; y3 – низький рівень оцінки ЕПР.
Після обробки результатів складається карта ендогенного
потенціалу сільських територій регіону, що дозволяє визначати
стратегічні зони господарювання, в яких поєднується зайнятість
сільського населення у сільському господарстві, диверсифікованих
видах діяльності, у сфері послуг. Найефективнішою формою
організації управління цими зонами вбачається кооперація як
об’єднання учасників з метою задоволення власних потреб на
неприбутковій основі.
У цьому аспекті перспективним слід вважати створення
кооперативних центрів територіального розвитку з метою формування
спільних фінансових джерел та їх раціонального використання у
системі збутових каналів та ринкової інфраструктури, діагностики
правового середовища регіону в сенсі забезпечення сприятливих умов
для розвитку сільського підприємництва та диверсифікованих видів
діяльності, підготовки інвестиційних проектів з мікропідприємництва
на сільських територіях, розробки пакетів документів з участі
сільськогосподарських підприємств, домогосподарств у міжнародних
програмах і проектах, що діють на основі фінансової допомоги
міжнародних донорських організацій, надання слушних консультацій з
проблем розвитку агробізнесу, створення кооперативних мікропідприємств з побутового обслуговування, зеленого туризму, надання
соціально спрямованих, культурно-просвітницьких послуг.
Висновки
1. Прийняття рішень про фінансування регіональних програм
розвитку агросфери потребує адекватної оцінки потенціалу сільських
територій з використанням критеріїв і показників, на основі яких
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можна визначати рівень його розвитку в окремих територіальних зонах
регіону.
2. Факторний аналіз сукупності індикаторів розвитку та
використання методики математичного моделювання функціонального
відображення оцінювання у виборі адекватного рішення за
різноякісними параметрами впливу функцій дозволяє групувати
сільські території регіону за показником рівня ендогенного потенціалу.
3. Визначення стратегічних зон господарювання за ознакою рівня
їх ендогенного потенціалу сприяє формуванню ефективних механізмів
координації та організаційно-економічного забезпечення розвитку
сільських територій, вибору форми взаємодії учасників на локальному
рівні агросфери.
4. Кооперативні центри територіального розвитку є перспективними організаційними формами взаємодії об’єктів і суб‘єктів
регіонального управління агросферою в сенсі забезпечення
інституціональних умов для ефективного використання ендогенного
потенціалу сільських територій з метою підсилення мотивації
сільського соціуму до саморозвитку
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В. В. Кухарець, к. е. н., ст. викладач,
кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності
ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В БІОЕРНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Потенціал біомаси як відновлюваного
джерела енергії в Україні досить великий. Земельні ресурси, які
можуть бути використанні для виробництва біомаси, як основи
біоенергетичного потенціалу, в Україні є більшими, ніж у країнах ЄС
разом узятих.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
перетворення біоенергетичного потенціалу (побічної продукції
сільськогосподарського виробництва) сільських територій та її
використання
як
альтернативного
джерела
енергоресурсів
досліджували на теоретичному та методологічному рівнях
Г. Г. Гелетуха,
В. О. Дубровін,
Т. А. Желєзная,
Н. В. Зіновчук,
Т. О. Зінчук, C. Г. Кафлевська, М. Д. Мельничук, Г. А. Голуб, Д. Бойлс
та ін.
Результати дослідження. Враховуючи сучасні тенденції розвитку
ринкових відносин значну роль для здійснення ефективної
підприємницької діяльності відіграє система управлінських рішень та
дій, спрямованих не лише на досягнення максимальних обсягів
виробництва та прибутку, а й на забезпечення збалансування інтересів
підприємства. Адже, наявність виробничого, ресурсного, фінансового
потенціалу при будь-якому виробництві не є гарантом ведення
ефективної діяльності підприємства.
Діяльність підприємств ґрунтується на зовнішніх і внутрішніх
чинниках середовища їх функціонування. Природні та ринкові
чинники не підлягають суттєвому впливу з боку виробничих
підприємств. Стан основних виробничих ресурсів, організаційнотехнологічні заходи, запровадження нових технологій –чинники,на які
підприємства можуть впливати безпосередньо. Усвідомлення
підприємцями того, що запровадження інноваційних заходів,
технологій, рішень може призвести до зростання ефективності
виробництва і, як наслідок, до ефективної господарської діяльності,
стане певним кроком до адекватної організації підприємницької
діяльності, виробництва в цілому та використання усієї виробленої
продукції.
Для формування стратегії запровадження інноваційних технологій
в сільськогосподарських підприємствах необхідним є аналіз
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зовнішнього та внутрішнього середовища господарства щодо даного
виду виробничої діяльності. Дієва стратегія розвитку біоенергетичної
галузі у сільському господарстві здатна примножити внутрішній
потенціал підприємства та, за рахунок використання зовнішніх
можливостей, зміцнити його фінансовий стан. Вибір біоенергетичної
стратегії зумовлюється співвідношенням сильних та слабих сторін, що
характеризують процес конверсії біосировини у сільськогосподарському виробництві.
Із розвитком науки і техніки конверсія біосировини стає
економічно доцільною, оскільки зі збільшенням масштабів
виробництва сільськогосподарської продукції зростає також кількість
побічної продукції та вартість речовин, що в ній міститься. На
сьогоднішній день побічна продукція аграрного сектору не завжди
знаходять належне застосування. Так у сільськогосподарських
підприємствах не плануються показники, які б характеризували їх
роботу щодо підвищення родючості ґрунту, внесення органічних
решток; можливого отримання енергоресурсів тощо. Тому при оцінці
привабливості вибраної технології конверсії біосировини великого
значення набуває визначення собівартості готової продукції, основну
частину якої складає вартість органічної сировини, так званої побічної
продукції.
Найбільшою перешкодою для енергетичного використання
органічної біосировини підприємствами в Україні є обмеженість
досвіду виробництва та фінансових ресурсів для необхідних
інвестицій, а також відсутність чіткої державної політики в цій галузі,
стимулів для зниження викидів шкідливих речовин; відсутність
економічних стимулів для підприємств. Дані перешкоди можливо
вирішити лише на рівні держави. Проте, зростання цін на вичерпні
енергетичні ресурси забезпечить підвищений інтерес інвесторів до
даної галузі, що поряд з державною підтримкою може призвести до
розвитку конкурентного біоенергетичного сектору.
Висновки. Перетворення органічної сировини в енергетичні
ресурси набуває важливого господарського й економічного значення з
огляду на зменшення дефіциту сировини й енергії та відновлення
навколишнього середовища. Необхідні пошуки шляхів раціонального
та інноваційного використання органічної сировини взагалі та біомаси
сільськогосподарського походження, зокрема як з економічної, так і з
екологічної точки зору.
З огляду на особливості функціонування аграрного виробництва,
зважаючи на необхідність залучення частини біопотенціалу для
отримання біопалива і органічних добрив (компостів), необхідно
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розв’язати наукову проблему удосконалення відповідних технічних
засобів органічного виробництва при одночасному підтриманні рівня
виробництва якісних продуктів харчування, підвищенні енергетичної
автономності виробництва та збереженні родючості ґрунтів. Причому,
необхідно одночасно розглядати складові ефективності виробничої
діяльності аграрних підприємств, що в кінцевому результаті дозволяє
забезпечити отримання додаткового доходу від конверсії органічної
сировини в енергетичний ресурс та підвищити ефективність
господарської діяльності підприємств. Реалізація однієї із стратегій
конверсії органічної сировини в біоенергоресурс може забезпечити
диверсифікацію виробничої діяльності; можливість виходу на нові
ринки, зокрема біопалива; покращення фінансового стану
сільськогосподарських підприємств.
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Р. В. Ляшенко, аспірант3
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ
В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Модифікації та зміни світової економіки,
звичайно, вимагають і змін або розвитку нових теорій ефективного
управління нею. Розглядаючи менеджмент в агробізнесі як один з
основних інструментів забезпечення сталого розвитку ринкової
економіки аграрного сектору, постає питання про необхідність
дослідження тенденцій розвитку менеджменту в агробізнесі Україні на
фоні світової нестабільності та постійно змінюваних політичних та
економічних процесів і явищ української економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікаційй. Під час дослідження
етапів розвитку вітчизняної економіки країни та наукової думки щодо
цих процесів [1–4], виявлено, що незважаючи на те, що минуло вже
понад 25 років, нові світові тенденції в теорії та практиці менеджменту
впроваджуються в сучасних вітчизняних підприємствах досить
стримано [5].
Результати досліджень. На сьогодні, менеджмент, що домінує на
підприємствах України, більшість дослідників умовно поділяє на три
основні напрями.
1. Система менеджменту, що залишилася у спадок від радянських
часів. 2. Система менеджменту, що сформувалася в малих та середніх
підприємствах (максимально спрощена організаційна структура
підприємства (як правило, з умовно прямим підпорядкуванням
власнику).
3. Система менеджменту, що була впроваджена іноземними
компаніями або на основі досвіду іноземних компаній. (часткове
впровадження іноземних підходів до управління, але в більшості
випадків без урахування національних особливостей).
Складність застосування тих чи інших нових підходів в
менеджменті, обумовлена потужним впливом часто змінюваних
зовнішніх чинників (політична, економічна, соціальна ситуація в країні
тощо). Зокрема, в лютому 2017 року Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій опублікував свій звіт “Україна у 2016 році:
Макроекономічна стабільність на фоні сповільнення реформи” [6]. За
даними досліджень сільськогосподарське виробництво в Україні
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зросло на 2,9% у перші одинадцять місяців 2016 року завдяки
високому врожаю більшості рослинних культур. Це пояснено як
вищою врожайністю, так і більшими площами збору врожаю.
Водночас тваринництво знизило виробництво через слабкий попит.
Серед факторів, що впливають на розвиток менеджменту в
агробізнесі відзначено продовження дії мораторію на продаж землі
сільськогосподарського призначення до 2018 року. Що на думку
дослідників ще більше погіршує інвестиційну привабливість
українського агробізнесу та унеможливлює використання земель в
якості застави. Також відзначено скасування спеціального режиму
сплати ПДВ для сільськогосподарських виробників з 2017 року.
Враховуючи раптовість та фактичну ситуаційність прийняття вказаних
рішень, зазначені зміни значно вплинули на стан менеджменту в
агробізнесі України, змусивши перейти менеджменту в стан
ситуаційного та майже антикризового, нівелюючи при цьому
можливість його нормального та поступового розвитку.
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України в 2016 році
було передбачено реформування галузі сільського господарства
України в частині проведення розмежування земель різних форм
власності, запровадження виключно аукціонного порядку передачі
земель, що знаходяться в державній чи комунальній власності,
розвиток ринку оренди землі (можливість продажу прав та їх застави),
спрощення процедур реєстрації договорів оренди, запровадження
механізмів збереження та відтворення земельних ресурсів шляхом
розвитку меліорації, рекультивації, нормування та стандартизації у
галузі охорони земель. Також передбачається залучення інвестицій у
розвиток аграрного сектору, застосування різних форм державної
підтримки, запровадження програм державної підтримки фермерських
господарств:
спрощення
системи
оподаткування,
пільгове
кредитування, створення умов для використання державної
інфраструктури, забезпечення доступу до внутрішніх ринків збуту,
сприяння експорту продукції сільськогосподарського виробництва.
Однак, зусилля Міністерства аграрної політики та продовольства
хоч і сприяли виходу українських виробників молока та молочної
продукції на ринок ЄС, але це лише частково компенсувало втрату
компаній від заборони Росією імпорту українських продовольчих
товарів. Що ж до реформування ринку землі, Уряд визнав свою
бездіяльність та низьку ефективність роботи, погоджуючи та
рекомендуючи продовження мораторію на продаж земель.
Але, не дивлячись на цілу низку проблем, вітчизняними
агропідприємствами робляться кроки в напрямку впровадження
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сучасних теорій і практик в менеджменті. Зокрема, результаті
глобалізаційних процесів, що відбуваються в світі, посилюється
важливість використання підприємствами міжнародного досвіду
управління. Значну роль в цьому відіграють великі транснаціональні
корпорації. Менеджментом агропідприємств впроваджуються різні
методи підвищення кваліфікації співробітників – курси, тренінги,
закордонне стажування тощо. Все більше уваги приділяється проблемі
мотивації персоналу – не тільки матеріальної, але й інших форм
мотивації. Звісно, зазначені тенденції не вирішують усіх проблем
сучасного менеджменту в агробізнесі України, але мають позитивне
спрямування.
Висновки. Отже, сучасне господарське управління агробізнесом в
Україні характеризують багатоваріантність можливих вирішень,
гнучкість і неординарність господарських ситуацій та неповторність
способів дії в конкретній ситуації. Постійні зміни політичних,
економічних та фіскальних умов ведення агробізнесу обумовлюють
необхідність у наявності на підприємстві керівника-менеджера, як
центральної
фігури
управління,
який
розробляє
варіанти
господарських рішень, бере на себе відповідальність за розробку та
впровадження управлінських команд. Організаційна культура
підприємств вітчизняного агробізнесу є недосконалою. Це негативно
впливає на конкурентоспроможність підприємств агробізнесу та
вимагає вдосконалення.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Постановка проблеми. Останнім часом такі слова, як «інновації»
і
«інноваційний
розвиток»,
стали
поширеними
і
часто
використовуваними не лише в науковому колі, але й в побутових
розмовах. У публікаціях різних авторів – керівників як великих
сільськогосподарських підприємств, так і невеликих господарств –
наводяться різні точки зору на те, що значать інновації в сільському
господарстві. Так що ж таке інновації, для чого вони потрібні
сільському господарству і що перешкоджає їх розвитку? Ця тема
багатогранна, значима для всіх і заслуговує на увагу.
Аналіз останніх досліджень. Ґрунтовні дослідження різних
аспектів інноваційних процесів в аграрній сфері здійснені провідними
вітчизняними вченими, такими як В. Г. Андрійчук, А. П. Гайдуцький,
О. І. Дацій, Л. В. Дейнеко, М. Я. Дем'яненко, М. В. Зубець, М. І. Кісіль,
М. Ю. Коденська, М. Ф. Кропивко, М. І. Крупка, М. Й. Малік,
П. Т. Саблук, В. В. Юрчишин та інші. В роботах дослідників
розкриваються питання теорії, методології формування засад
інноваційного розвитку виробничої сфери, що передбачають вивчення
аспектів інноваційного розвитку на наукомісткому аграрному ринку.
Незважаючи на цінність проведених досліджень, інноваційний
процес саме в сільському господарстві на сьогодні є найменш
вивченим, особливо на етапі комерціалізації та дифузії інновацій.
Результати дослідження. В основі теорії інноваційного шляху
розвитку економіки лежить поняття інновації, що трактується як
внесення в різноманітні види людської діяльності нових елементів
(видів, способів), що підвищують результативність цієї діяльності [1].
Стосовно до сільського господарства інновації являють собою
реалізацію в господарській практиці результатів досліджень і розробок
у вигляді нових сортів рослин, порід і видів тварин і птиці, продуктів,
матеріалів, технологій рослинництва, тваринництва та переробної
промисловості, добрив і засобів захисту рослин і тварин, методів
профілактики і лікування тварин і птиці, форм організації,
фінансування і кредитування виробництва, підходів до підготовки,
перепідготовки і підвищенню кваліфікації кадрів, форм організації та
управління різними сферами економіки, що дозволяють підвищити
ефективність виробництва.
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Інноваційну діяльність в сільському господарстві в сучасних
умовах доцільно розглядати як процес управління складними
природно-економічними системами і освоєння нових технічних,
хімічних і біологічних засобів, технологічних процесів [2, с. 61–68]. В
даний час розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств стримує значна частка факторів.
1. Вкрай слабкий розвиток інноваційної інфраструктури аграрного
сектора. Інноваційний розвиток АПК неможливо реалізувати, не
маючи для цього належних умов: відповідної інфраструктури
інноваційної діяльності або сукупності матеріальних, технічних,
законодавчих та інших засобів, які забезпечують інформаційне,
експертне, маркетингове, фінансове, кадрове та інше обслуговування
інноваційної діяльності.
2. Низька інноваційна активність сільгоспвиробників. Велика
частка науково-технічних розробок не стає інноваційним продуктом,
залишається непотрібними сільськогосподарському виробництву.
Аналіз наукового забезпечення АПК показав, що із загального числа
завершених, профінансованих замовником і рекомендованих до
впровадження було реалізовано лише 5-6%, а доля 60-70% розробок
через 2-3 роки взагалі була невідома ні замовникам, ні розробникам, ні
споживачам науково-технічної продукції [3, с. 212–220].
3. Недостатній рівень державного регулювання інноваційної
діяльності. Активна інноваційна стратегія аграрних підприємств не
може бути реалізована без підтримки держави. Держава має впливати
на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств через
здійснення певних кроків, а саме: створення економічних умов що
сприяють розробці нових видів техніки та технології; використання
стимулюючих інструментів податкової та фінансово-кредитної
політики; застосування ефективної патентної політики,інструментів
управління інтелектуальною власністю; створення наукових
технопарків, кластерів, інших інноваційних агропромислових
формувань; пряме та непряме субсидіювання науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт тощо.
4. Відсутність поглиблення і розширення інтеграції науки і
виробництва, створення і вдосконалення інформаційно-консультаційні
та наукові служби АПК для забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників досягненнями науки і техніки. Однак недолік
фінансування і недопрацьована законодавча база є перепоною для
створення інноваційної системи. Тільки сукупні місцеві зусилля влади,
бізнес-спільноти та науки можуть бути благодатним ґрунтом для
впровадження інновацій в сферу АПК [4, с. 65–76].
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5. Дефіцит кадрів на селі. Основною причиною є відсутність
мотивації праці, зокрема низька заробітна плата, а також певні
соціальні процеси і явища на селі. В контексті аналізу досліджуваної
проблеми важливим є подолання наслідків зневажливого ставлення до
селянської праці, яке культивувалося на рівні буденної свідомості.
Важливою складовою державного значення є формування культу
престижності селянської праці, шанобливого ставлення до селянина,
як творця матеріальних благ.
6. Незадовільна маркетингова діяльність. На даний час
маркетингова діяльність ще не набула значного поширення,
сільськогосподарські підприємства використовуються лише окремі
функції та стратегії маркетингової діяльності, які не потребують
значних фінансових вкладень та глибоких професійних знань в даній
області, однак вони не дають належного довгострокового ефекту.
Основними чинниками, що сьогодні стримують розвиток
маркетингу в сільському господарстві є низький рівень знань
керівників в області маркетингу, брак кваліфікованих кадрів,
неефективна державна політика, спад економіки, дефіцит матеріальнотехнічних і фінансових ресурсів для створення та функціонування
служби маркетингу[5, с.19–42] .
7.
Низький
рівень
інформаційно-аналітичної
системи
агропромислового виробництва та системи дорадництва, що в
перспективі має докорінно змінити технології управління аграрного
сектора на всіх рівнях і створити єдиний інформаційний простір для
аграрних виробників. Це дозволить не тільки надати інформаційноконсультаційні послуги сільськогосподарським товаровиробникам, а й
організувати зворотні потоки інформації з аграрної сфери і
забезпечити якісні зрушення у виробництві й збуті продукції
сільськогосподарських підприємств та забезпеченні зростання
конкурентоспроможності продукції.
Висновки. Основна мета побудови політики формування
інноваційної діяльності в сільському господарстві вкладається в
Національну програму розвитку аграрного сектору і покликана
забезпечити розширене відтворення галузі на основі підвищення
продуктивності праці та поліпшення якості продукції перш за все за
рахунок впровадження інновацій. Світовий досвід переконує, що в
сучасних умовах розраховувати на великі прибутки підприємства
можуть тільки тоді, коли вони випереджають конкурентів в освоєнні
досягнень науково-технічного прогресу.
Безсумнівно, що аграрній економіці інновації необхідні, і дуже
важливо, щоб наші сільгоспвиробники встали на шлях переозброєння і
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змогли випускати на ринок високоякісну конкурентоспроможну
продукцію. А це можливо тільки за допомогою глобальної державної
політики щодо модернізації економіки, розвитку інноваційних галузей,
зміні технологічного укладу. І тільки через модернізацію економіки і
розвиток інноваційних галузей ми зможемо піднятися на якісно новий
рівень економічного розвитку.
Підприємці, які підуть шляхом переозброєння, встануть в один ряд
з європейськими виробниками, ризик руйнування їхніх господарств
знизиться, а рентабельність зросте.
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М. А.Мартинюк, к. е. н., доцент,
кафедра інноваційного підприємництва
та інвестиційної діяльності
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА
Постановка проблеми. Динамічний розвиток галузі скотарства на
основі комплексної його модернізації здатний вирішити продовольчу
безпеку України, наситити внутрішній ринок високоякісними молоком
і яловичиною, нарощувати присутність вітчизняної продукції
скотарства на світових ринках та підвищити ефективність
використання наявного природно-ресурсного потенціалу. В основу
такої модернізації покладено пріоритет розвитку інновацій при
виробництві й реалізації молока і яловичини, що забезпечує
відповідний приріст прибутку, який є одним із головних джерел
інвестування галузі скотарства. Важливість реалізації вищезазначених
заходів підтверджується стратегічними напрямами розвитку
сільського господарства України на період до 2020 року.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концептуальні засади
розвитку скотарства, на основі інноваційно-інвестиційного розвитку
знайшли відображення у працях багатьох відомих вітчизняних
економістів-аграрників, зокрема М. Маліка, М. Бойка, М. Ільчука,
О. Мазуренко, В. Микитюка, М. Пархомця, І. Свиноуса, В. Ситника,
І. Топіхи, В. Топіхи, О. Шпичака, С. Яців та ін.
Результати досліджень. Сільськогосподарські підприємства
мають здійснювати низку заходів, щодо активізації інноваційної
діяльності, як необхідної умови підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції [2]. За умов переходу виробництва
продукції скотарства на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку
першочергового значення набуває розробка програми його поточного і
перспективного забезпечення. Формування такої програми, на наш
погляд, слід здійснювати у певній послідовності (рис. 1).
Метою даної програми є розробка науково-практичних
рекомендацій
щодо
інноваційно-інвестиційного
забезпечення
розвитку галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах.
Цілі та завдання програми мають бути узгоджені із засобами
досягнення мети – ресурсами: розвитком генетичного потенціалу
галузі скотарства, кормової та матеріально-технічної бази й кінцевими
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результатами: рентабельним виробництвом конкурентоспроможних
високоякісних молока і яловичини [1].
визначення мети програми відродження скотарства
розробка цільової стратегії програми
визначення заходів із відродження галузі скотарства
обґрунтування схеми інноваційно-інвестиційного
забезпечення виробництва продукції скотарства
розробка економічного механізму визначення
ефективності інвестиційних проектів у скотарстві
ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

Рис. 1. Порядок формування програми інноваційноінвестиційного забезпечення виробництва продукції скотарства
Джерело: власні дослідження.
Чітке розмежування стратегічних та тактичних цілей програми
відродження галузі скотарства сільськогосподарських підприємств,
узгодження її за змістом і термінами реалізації та науково-практична
обґрунтованість підвищить своєчасність її виконання, забезпечить
інтеграцію сільськогосподарських підприємств з науковцями та
посилить функціональні зв'язки між апаратом управління та
виконавцями на всіх рівнях її реалізації, що в результаті дасть
можливість розвитку системного інноваційно-інвестиційного забезпечення галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах.
Досягнення мети програми передбачає вибір й обґрунтування
цільової
стратегії
відродження
галузі
скотарства
у
сільськогосподарських підприємствах (рис. 2).
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Зовнішні чинники

Сильні сторони (S)
Слабкі сторони (W)

Внутрішні чинники

Можливості (О)
Стратегія
Стійкого розвитку

Очікування: S+O

Загрози (Т)
Стратегія
Диверсифікації

Очікування: S+Т

Стратегія
Поступового
розвитку

Очікування: W+O

Стратегія
Інноваційноінвестиційного
прориву

Очікування: W+Т

Рис. 2. Матриця SWOT-аналізу вибору стратегії
відродження скотарства у сільськогосподарських підприємствах
Джерело: власні дослідження.
При виборі основних елементів програми інноваційноінвестиційного забезпечення відродження галузі скотарства у
сільськогосподарських підприємствах та їх ефективного взаємозв'язку
необхідно приділяти увагу вивченню зовнішнього середовища, що
дасть змогу визначити фактори, які впливають на взаємодію
складових системи, ідентифікувати ключові проблеми їх взаємодії й
прискорити адаптацію виробників продукції скотарства до вимог
ринку. Зовнішнє середовище активно впливає на процес побудови і
функціонування програми інноваційно-інвестиційного забезпечення
виробництва продукції скотарства, яке значною мірою визначає
витрати енергоресурсів та їх вартість, забезпечення кадрами, наявність
попиту на вироблену продукцію. Тому, при побудові й застосуванні
обраної стратегії виробники продукції скотарства мають своєчасно
реагувати на зміни зовнішнього середовища, виявляти фактори, які
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впливають на ці зміни, знаходити необхідні засоби адаптації до умов,
що склалися.
Оцінка внутрішніх чинників вибору стратегії відродження
скотарства повинна базуватися на моніторингу внутрішнього
потенціалу підприємства: можливості нарощування поголів’я ВРХ,
здатності підвищити продуктивність тварин, обсяги виробництва
молока і яловичини, експортного потенціалу галузі скотарства. Крім
того, внутрішніми перевагами можуть бути: вигідне розташування
підприємства стосовно ринків сільськогосподарської продукції,
наявність
достатнього
матеріально-технічного
забезпечення,
кваліфіковані кадри, висока продуктивність праці тощо. При цьому
слід враховувати, що для потенційних інвесторів питання окупності
інвестицій у молочний бізнес залишається найбільш актуальним.
Згідно з дослідженнями І. В. Свиноуса, досвід України показує, що
інвестиції в молочнотоварні комплекси можуть окуповуватися досить
тривалий час – від 10 до 15 років. Для більшості інвесторів це
неприпустимо І ця невідповідність між теорією та реаліями є
головною проблемою для розвитку промислового молочарства та
головною перепоною для інвестицій [3, с. 93].
Висновки. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку
скотарства сільськогосподарських підприємств являє собою комплекс
організаційно-економічних, теоретичних та науково-практичних
заходів
спрямованих
на
забезпечення
ефективного
конкурентоспроможного функціонування галузі. Таким чином
застосування програми розвитку галузі у певній послідовності
дозволить при аналізі вибору стратегії враховувати зовнішні та
внутрішні чинники, з метою розробки науково-практичних
рекомендацій щодо інноваційно-інвестиційного розвитку галузі
скотарства у сільськогосподарських підприємствах.
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.
Постановка пролеми. Аналізуючи перебіг повстанської боротьби
підпільних антирадянських організацій в Україні впродовж 1920х –
1930х років і репресивної політики у відповідь радянської влади
(силами ДПУ, пізніше НКВС), чітко прослідковується зовнішньополітичний чинник, який впливав на характер внутрішньополітичної
боротьби. Як тільки з’являлася надія на підтримку антирадянського
виступу з-зовні, з боку однієї чи кількох західних держав, помітно
активізувалися повстанські настрої та рухи в Україні. Одночасно ми
відмічаємо і посилення діяльності радянських спецорганів.
Більшовицька влада протягом 1920х – 1930х років двічі використала як
ефективний засіб боротьби терор голодом – в 1921-22 і 1932-33 роках.
Аналіз останніх досліджень. Ступінь дослідження: Проблемою
Голодомору 1932-1933 років активно займаються протягом тривалого
часу Станіслав Кульчицький, Василь Марочко, Володимир Сергійчук,
Валентина Борисенко, які розкривають різні аспекти цього питання,
але, на жаль, оминають увагою зовнішньополітичний чинник цієї
гуманітарної катастрофи.
Результати досліджень. Я упродовж останніх років відстоюю тезу
«Голодомор 1933-33 рр. – це внутрішня війна в умовах загрози
зовнішньої». Ця проблема висвітлена у моїй однойменній брошурі,
виданій 2007 р. Розглянемо події, що передували найбільшій трагедії
українського народу.
Якщо співставити розвиток зовнішньополітичних відносин
радянської держави та її внутрішньої політики, можна відмітити
причинно-наслідковий зв’язок.
Чому, для прикладу, було різко згорнуто нову економічну політику
і оголошено про перехід до прискореної індустріалізації? У травні
1926 р. у Великобританії розпочався загальний страйк гірників. В
СРСР, безумовно, за вказівкою влади розгорнувся збір коштів для
страйкарів. Федерації гірників Великобританії були передані гроші,
зібрані радянськими профспілками, які прийняли рішення про
відрахування у фонд допомоги страйкарям 1% своєї зарплати.
Великобританія розцінила це як втручання у свої внутрішні справи і
розірвала дипломатичні відносини з СРСР, припинено було і дію
радянсько-британського торгівельного договору. Британська влада
провела обшук у радянському торговому представництві, з Лондона
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вислали радянських службовців. Міністр закордонних справ Г.В.
Чичерін розцінив ці дії як створення «єдиного морального фронту
проти Радянської Росії», адже до осуду СРСР приєдналися й інші
західні держави. В документах ХV з’їзду ВКП(б) 1927 р. міжнародна
ситуація була розцінена як переддень збройного нападу на СРСР.
Одночасно погіршуються відносини і з Польщею. 7 червня 1927 р.
на вокзалі у Варшаві колишній учасник Добровольчої армії Б. Коверда
застрелив радянського повпреда у Польщі П.Л. Войкова. Є
припущення, що цей замах було організовано англійською розвідкою.
На вище згаданому ХV з’їзді ВКП(б) Х. Раковський закликав
відповісти «достойным революционным отпором, в том числе и
войной».
Наприкінці 1927 р. було також розірвано дипломатичні відносини
між СРСР і Китаєм, загострюються стосунки і з Японією.
Загострення зовнішньополітичних відносин стало однією з
найважливіших причин, що зумовили необхідність форсованої
індустріалізації «з метою зміцнення обороноздатності країни» (як
офіційно заявляла ВКП(б)).
У той же час, як констатують Д.В. Архієрейський і В.В. Ченцов [1,
с. 281], «частина української інтелігенції почала позбуватися ілюзій
щодо можливості українізації і альтернативу їй побачила у переході до
нелегальної антирадянської діяльності». У відповідь «з 1927 р.
компартія переходить до рішучих спроб покінчити з національною
опозицією в УСРСР… У липні 1927 р. боротьба з “українською
контрреволюцією” вступила в нову фазу» [1, с. 283]. Один із авторів
цього колективного дослідження Ю.І. Шаповал також твердить:
«Наприкінці 1920х років більшовицький режим зіткнувся із новими
труднощами. В Кремлі доходили думки, що внутрішні негаразди в
поєднанні з низкою криз у міжнародних стосунках послаблюють
позиції
СРСР,
сприяють
активізації
“контрреволюційних”,
шкідницьких, і що особливо небезпечно – націоналістичних сил» [1, с.
400]. В умовах загострення зовнішньо-політичної ситуації
відбувається помітна активізація антирадянських настроїв. Безперечно,
ще один чинник – незадоволення згортанням економічної і культурної
свободи. У липні 1928 р. ДПУ УСРР направило вищому радянському
керівництву доповідну записку «Про пожвавлення української
контрреволюції». У ній, зокрема, йшлося про те, що «українські
антирадянські елементи бачили в особі Пілсудського старого союзника
і покровителя Петлюри, а тому значно підбадьорились».
Ймовірність війни поступово переростала у цілком реальну
загрозу. Повпред СРСР у Польщі Д.В. Богомолов у своєму листі в
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Народний комісаріат закордонних справ СРСР від 12 червня 1928 р.
повідомляв про вірогідність нападу Польщі восени 1928 р. або в 1929
р. І радянська, і зарубіжна преса приділяли увагу ситуації, що
склалася. Так у республіканській газеті «Вісті» з посиланням на
повідомлення закордонних журналістів 20 січня 1929 р. була
опублікована замітка «Імперіалісти мріють про напад на радянську
територію Пілсудчики організовують петлюрівських недобитків». У
ній, зокрема, читаємо:
«Берлін, 18. Букарештський кореспондент газети “Таг” повідомляє
про нову подорож генерала Лерона до Варшави в зв’язку з готуванням,
що їх дуже енергійно провадиться в Польщі й мета яких – “примусове
розв’язання українського питання в польському дусі”.
Зі слів кореспондента, в Польщі організовано кадри 6 українських
дивізій під керівництвом генералів Безручко та Осади. (виділено
жирним у тексті – Г.М.). Поруч з переговорами, що відбуваються у
Варшаві, та воєнними готуваннями “посвячені” обговорюють питання,
в якій мірі можна притягти Румунію та Чехо-Словаччину до
передбаченого польського наступу, якого чекають наступної весни”».
(виділено жирним у тексті – Г.М.).
Подібні повідомлення у поєднанні з незадоволенням прискореною
колективізацією, яку проводила влада, зумовлювали посилення
антирадянських настроїв, які переростали у масовий опір політиці
радянського керівництва з боку селянства. Більшовицька влада
вважала на той політичний момент найбільш небезпечною українську
інтелігенцію – українську еліту, яка могла очолити національновизвольну боротьбу (як це відбулося 1917 р.). Тому головний удар
спрямувала на її знищення (справа «СВУ»).
Вбачаючи загрозу з боку Польщі в союзі з прибалтійськими
державами, Сталін наказав у півтора рази збільшити чисельність армії,
а у вересні 1930 р. висловив думку про необхідність розташування не
менше 150-160 піхотних дивізій, щоби забезпечити оборону
Ленінграда і Правобережної України. Сталін, звертаючись до
Молотова, підтвердив, що «пока Латвия, Эстония, Финляндия и
Польша не создадут блок, они воевать с СССР не станут. Стало быть,
как только они обеспечат блок – начнут воевать (повод найдут)».
30 січня 1930 р. радянське керівництво провело реорганізацію
зовнішньої розвідки, перед якою ставилося завдання активізувати
розвідувальну діяльність проти Польщі, Німеччини, Великобританії,
Франції, Румунії, Фінляндії, прибалтійських країн і Японії. У той же
час проводиться «чистка» у Червоній Армії. Адже протягом березня
1930 р. у 74 гарнізонах Українського військового округу відбулося
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майже дві тисячі виступів з протестом проти колективізації,
зафіксовано, що у понад чотирьох тисячах листів червоноармійців
міститься негативна оцінка дій радянської влади.
Одночасно влада нейтралізує антирадянськи налаштоване
селянство (згідно постанови «Про заходи з ліквідації куркульських
господарств у районах суцільної колективізації»). Керуючись цією
постановою, вже з другої половини січня 1930 р. тисячі селян
депортують у північні райони СРСР. Адже Сталін вважав селянство
«соціальною базою українського націоналізму». Спочатку удар був
спрямований проти заможних селян, яких влада назвала «куркулями».
Згодом до цієї категорії почали відносити і середняків. Селяни самі
сприймали акції виселення як нейтралізацію сили, яка чинила опір
політиці радянської влади. Адже ДПУ УСРР зафіксувало 1930 р. в
республіці 4098 селянських виступів, чимало з яких мали
організований і масовий характер. Вже тоді розгоряється справжня
селянська війна проти влади, одним із головних гасел стає вимога
відновлення самостійної України.
В умовах подальшого загострення загрози війни, а вже твердилося,
що вона буде навесні 1932 р. або, щонайпізніше – восени 1932 р., влада
відслідковувала настрої різних верств українського населення. Автор
опрацював значний масив архівних джерел за 1931-32 рр і
констатував, що люди жили передчуттям війни, і це дуже посилювало
критичне ставлення до влади. Багато селян, і не тільки селян, а й
робітників, сподівалися, що ось-ось розпочнеться війна західних
держав або Японії проти СРСР і радянська влада впаде. Агенти ДПУ
фіксували численні усні висловлювання такого змісту. Розсекречені
уже архівні справи дають можливість дізнатися про це. Ось деякі із
типових висловлювань:
«Война нам необходима, чтобы уничтожить неправду, которая
существует при соввласти» (депо Симферополь, автогенщик
Обутовцев, бывший коммунист).
«Как только начнётся война, то весь народ пойдёт против СССР и
сразу соввласть уничтожит» (Мелитополь – носильщик Буйный).
«Скорей-бы перемена власти… Иностранные державы помогут
нам избавиться от этих советов и большевиков» (станция Користовка,
рем. рабочий Ждан).
«Крестьянство на 90% против большевиков и внутренний фронт
будет опаснее внешнего» (депо Лиман, машинист Сушко).
«Социализм ведёт к гибели. Лучше быть в капиталистической
стране, где есть сало и хлеб. Я был командиром Красной Армии, но
теперь воевать не пойду. Кого мы будем защищать? Правителей,
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которые нас прижимают? Не наши они. А чуждые нам» (рабочий
станции Таганаш Южный Филипенко) [2].
Тоді ж 1931 р. До Київського обласного парткомітету було
направлено анонімного листа: «Дурна буржуазія, що зволікає з війною.
Як тільки чутно стане гарматні постріли, то в тилу буде суцільне
пекло» [3, арк. 26].
Навіть ті, хто за службовими обов’язками повинен був захищати
владу, не мали такого бажання. Підтверджує це «Сводка о политикоморальном состоянии частей и подразделений Житомирского
оперативного сектора РК милиции УССР за октябрь месяц 1931 г.». У
ній наводяться слова міліціонерів міліції 2-го району м. Житомира
Тишковця і Супряги: «Подождём немного и на нашей улице будет
праздник… Авось к будущему году будет война, тогда они пойдут
кричать, что мы все товарищи и нужно идти воевать. Мы тогда
посмотрим. А лучше в зелёной роще пролежим, а винтовку в руки не
возьмём».
Селянство ж було налаштоване значно рішучіше. Фонди
державного архіву Житомирської області містять справи за 1931 рік
під назвами «О ходе подготовительных работ по высылке кулачества и
реагирования населения», «О настроениях населения после высылки
кулацких семейств», «О настроениях крестьян и распространении
контрреволюционных слухов». Районні відділи ДПУ констатували, що
виселення селяни розглядають як ліквідацію антирадянськи
налаштованих осіб, як імовірних організаторів і учасників опозиційних
виступів в умовах очікуваної війни. Агенти ДПУ по кожному селу
давали картину настроїв. Зокрема, читаємо:
«с. Вчорайше. Часть населения как подкулачники, спекулянты,
церковники и прочие все в один голос говорят, что их вывозят потому,
что в будущей войне эти люди могли бы восстать против власти.
с. Дергановка. В связи с арестом глав семейств, выселяемых, по
селу начали ходить слухи о том, что скоро должна быть война, и что
высылка происходит потому, что соввласть боится кулаков, а поэтому
их выселяют.
с. Бровки. В связи с высылкой кулаков женщины бегают по селу и
распространяют слухи о том, что уже нужно готовиться к выезду
вглубь России всем, так как война уже началась, и соввласть хочет
согнать кулаков в тыл, чтобы крестьяне не могли что-либо сделать.
с. Крыловка. Проводимые мероприятия вызывают различные
контрреволюционные толки, что якобы соввласть забирает последний
кусок хлеба, доведут народ до голодной смерти, скорее-бы вспыхнула
война и т.д.
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с. Халаим-городок. Колхозник Григорий Бондарь высказался:
“Якби був Петлюра, то ми цієї панщини не відробляли б”».
Восени 1931 р. влада знову зробила суцільний зріз настроїв
населення і зафіксувала посилення їх радикалізму. Мешканець с.
Кошелівки (теж Червоноармійського району Житомирської області)
так висловлювався: «Коли була б війна і бачив би, що б’ють
більшовиків, то я тільки поміг би бити, щоб скоріше їх знищити». У
висновку органи ДПУ констатували: «Отношение к соввласти
враждебно, население ожидает войны». Особливо такими настроями
було охоплено селянство.
Влад готувалася до зовнішньої війни, про що є велика кількість
архівних документів під грифом «Цілком таємно», а в той же час
розгорнула внутрішню війну проти селянства, організувавши терор
голодом.
Дуже влучну оцінку дав І. Лисяк-Рудницький: «Швидкий і
могутній поступ українства у 1920х роках підкопував гегемонію
Москви, що її подальше збереження ставало під виразним знаком
запиту. Загрозу, що виникла для московського панування, можна було
зліквідувати тільки новими, гострішими засобами. Сталін послідовно
змагав до того, щоби примусити українську націю до капіталіції,
зробити з нею покірне знаряддя у руках кремлівських можновладців».
І цим засобом став геноцид українського народу. Влада сама визнавала
ці дії внутрішньою війною. Згадаймо слова помічника Сталіна М.М.
Хатаєвича: «Це – війна – або вони нас, або ми їх». 1932 р. спецоргани
виділяють зброю партійним керівникам, вище комуністичне
керівництво дає санкцію на застосування будь-яких методів політичної
боротьби проти народу. Голодомор 1932-33 рр., організований в
умовах реальної загрози зовнішньої війни, став цілеспрямованим
винищенням селянства – «соціальної бази українського націоналізму»
– сили, готової виступити широким фронтом проти влади.
Наступна внутрішня війна – 1937-1938 рр. – також обумовлена
зовнішньополітичним фактором, але це тема, яка потребує окремого
висвітлення.
Список використаних джерел
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М. А. Місевич, к. е. н., доцент,
кафедра менеджменту організацій і адміністрування
ім. М. П. Поліщука
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. В умовах перехідного періоду
підвищується рівень невизначеності, ризику, виникає необхідність у
пристосуванні до ринкових умов, які постійно змінюються. Головний
суб’єкт конкурентних відносин – це підприємство, метою стратегічної
діяльності якого є одержання максимального прибутку. Для успішного
функціонування
підприємств
агропромислового
комплексу
першочерговою
метою
повинно
бути
підвищення
їх
конкурентоспроможності. Досягнення цього можливе за рахунок
організації такого виробничого процесу, який би при одному й тому ж
обсязі випуску продукції або наданні послуг був найефективнішим
порівняно з аналогічними суб’єктами ринку. Така ситуація змушує
підприємство створювати конкурентноспроможний товар або надавати
конкурентноспроможні послуги. Внаслідок цього постійно виникає
необхідність аналізу рівня конкурентоспроможності і на основі
проведеного аналізу планувати стратегію розвитку підприємства,
галузі, стиль поведінки на ринку, основні засади розвитку
національної економіки тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Конкуренція являє
собою економічну боротьбу, суперництво між відособленими
виробниками продукції для задоволення власних інтересів, пов’язаних
з продажем продукції. Це важливий елемент ринку, що відіграє
вирішальну роль у підвищенні якості продукції, робіт та послуг,
зниженні виробничих витрат, освоєнні виробництвом новацій. Під
конкурентоспроможністю
розуміється
здатність
підприємств
виробляти продукцію, що користується попитом на ринку, брати
участь у боротьбі за покупців та вишукувати напрями збільшення своєї
частки на ринку [1].
Результати наукових досліджень конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств знайшли всебічне вивчення
переважно у працях зарубіжних дослідників, зокрема Г. Боста,
Р. Вернона, Х. Верлі, Й. Ворета, М. Вудкока, Г. Крамера, Л. Мартіна,
Д. Парлбі,
М. Портера,
Д. Рікардо,
А. Сміта,
Й. Шумпетера,
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Б. Файфера, Д. Френека, які успішно можуть бути використані і в
нашій країні.
Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних
положень та науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та
продукції.
Об’єктом є методологія дослідження конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств та продукції. Були використані і
застосовані наступні методи дослідження: діалектичний метод
пізнання, системний підхід, абстрактно-логічний метод, економікостатистичний метод, графічний, порівняння та інші.
Результати
дослідження.
Конкурентоспроможність
–
багатоаспектна економічна категорія. Як зазначається в науковій
літературі, у широкому розумінні конкурентоспроможність – це
зумовлена економічними, соціальними і політичними факторами
позиція країни або товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому
ринках. За умов відкритої економіки вона може визначатися і як
здатність країни (фірми) протистояти міжнародній конкуренції на
власному ринку і ринках інших країн [5].
Ю .Б. Іванов підкреслює, що у сучасних дослідженнях при
визначенні конкурентоспроможності підприємства за основу
найчастіше береться конкурентоспроможність товару. Віддаючи
належне такому підходові і враховуючи реалії сьогоднішнього дня,
цілком очевидно, що повинен відповідати вимогам, які ставляться до
лідерів відповідного товарного ринку [3, с. 26].
Конкурентоспроможність – це здатність ефективно (насамперед
прибутково) завойовувати та утримуватися в сегменті як
внутрішнього, так і зовнішнього ринку [6].
Конкурентоспроможність – відносна характеристика товару, що
відображає його відмінність від товару конкурента, по-перше, за
ступенями відповідності потреби, по-друге, по витратам на
задоволення цієї потреби. Конкурентоспроможність – комплекс
споживацьких та вартісних характеристик товару, що визначає його
успіх на ринку.
Підвищенню конкурентоспроможності підприємств аграрної
сфери економіки сприяють маркетингові дослідження, які дозволяють
визначити мету відносно рівня продажу (на підставі оцінки обсягу
ринку, визначення основних та потенційних споживачів); помітити
рівень прибутковості, визначити рівень продажу; розробити стратегії
для окремих сегментів ринку на підставі даних про кон’юнктуру
кожного окремого ринку; встановити фінансові цілі на підставі
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прогнозу продажної ціни товару; розробити стратегію комунікації та
заходи щодо просування товару на ринки; встановити перспективні
цілі та розробити стратегію розвитку підприємства.
А. В. Войчак виділяє внутрішні та зовнішні конкурентні переваги
підприємств. Зовнішня конкурентна перевага базується на відмінних
якостях товару, що створює цінність для покупця. Вона збільшує
“ринкову силу” підприємства так, що може примусити ринок прийняти
більш високу ціну продажу порівняно з конкурентами. Внутрішня
конкурентна перевага – це перевага підприємства стосовно витрат чи
управління, яка створює цінність товаровиробника, дозволяє знизити
собівартість більшою мірою, ніж пріоритетний конкурент [2, с. 87].
Для утримання стійких ринкових позицій і формування
конкурентних переваг аграрному підприємству необхідно постійно
досліджувати конкурентноздатність своєї продукції.
Кожний товар по ринку можна оцінити сукупністю показників.
Тому, вирішуючи завдання визначення конкурентоспроможності,
потрібно порівняти декілька товарів, аналогічного призначення і
визначити найбільш конкурентоспроможний [4].
Більш суттєвою оцінкою конкурентоспроможності продукції є її
визначення на основі розрахунку інтеграційного показника, який
об’єднує економічні нормативні та технічні параметри:
- вивчення ринку і вимог споживачів з метою визначення
номенклатури параметрів (нормативних, технічних, економічних та
інших);
- розрахунок одиничних показників, що являє собою відношення
величини параметра досліджуваного виробу до величини потреби
споживача в даній функції;
- розрахунок грошових показників на основі одиничних, що
виражають у кількісній формі відмінність між функціональними та
іншими характеристиками аналізованої продукції та рівнем потреб
споживача по окремій групі параметрів;
- розрахунок інтегрального показника по всіх групах нормативів у
цілому, що вказує на рівень конкурентоспроможності аналізованого
виробу.
Загальна схема оцінки конкурентоспроможності, що відповідає
розглянутому методу, представлена на рис.
Такий метод оцінки конкурентоспроможності передбачає
детальний аналіз ринкових умов, що є доцільними при формуванні
конкурентної стратегії фірми.
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та оптимізація витрат

Рис. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств і продукції
Висновки. Аналіз конкурентоспроможності – це процес, який
охоплює застосування різноманітних методик та методів оцінки. Він
повинен здійснюватись постійно, незалежно, в якій фазі життєвого
циклу знаходиться підприємство. Оцінка конкурентоспроможності
повинна здійснюватися поетапно, починаючи з визначення цілей, і
закінчуючи
формуванням
заходів
щодо
підвищення
конкурентоспроможності товару та розробки маркетингових заходів.
На даний час ще не існує загальноприйнятого поняття
конкурентоспроможності, так і не розроблений єдиний комплекс
показників та методів її оцінки та прогнозу. Спроби введення деякого
узагальненого показника конкурентоспроможності створює ряд
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проблем та труднощів. Це пов’язано з тим, що лише обмежена
кількість параметрів конкурентоспроможності може бути кількісно
виражена.
Крім цього, існує проблема визначення набору показників
конкурентоспроможності. Це обумовлюється тим, що практично не
можливо обрати єдиний набір показників для різних груп товарів, який
б адекватно відображав конкурентоспроможність.
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ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ОБ’ЄКТ
УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ
Постановка
проблеми.
Діяльність
будь-якого
суб’єкта
господарювання розпочинається зі здійснення витрат. Витрати – це
вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для отримання
прибутку або досягнення інших цілей організації. До їх складу
належать вартість матеріальних та трудових ресурсів, необхідних для
виробництва тієї чи іншої продукції чи послуг. Економія витрат є
одним з критеріїв підвищення ефективності діяльності підприємства
[2, с. 45].
Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка є
одним з вирішальних чинників впливу на фінансовий результат
діяльності суб’єктів господарювання. Тому інформація про витрати
займає центральне місце в системі управління як підприємством в
цілому, так і кожним його структурним підрозділом. Важливість
витрат також полягає в тому, що вони є базою для формування цінової
політики підприємства, характеризують рівень технології та
організації виробництва, а також ефективність господарювання, яка
оцінюється через порівняння витрат та результатів діяльності [5, с. 9].
Ефективне використання ресурсів підприємства неможливе без
цілеспрямованого впливу на формування витрат, контролю за їх
рівнем та економічного стимулювання їх зниження, що є суттю
управління витратами. Вміння ефективно управляти витратами та
отримувати від них максимальний результат є вирішальним чинником
стабільності функціонування підприємства в ринкових умовах
господарювання.
Становлення
ринкових
відносин
вимагає
вдосконалення практики керування витратами виробництва з
урахуванням особливостей ринкової економіки й міжнародного
досвіду. Тому питання витрат підприємства як основного об’єкта
управління в системі контролінгу є надзвичайно актуальними для
сучасних підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам
управління витратами підприємства присвятили свої наукові роботи
такі вчені: І. Бланк, Ф. Бутинець, Ю. Великий М. Грещак,
В. Івашкевич, О. Пилипенко, М. Трубочкіна, А. Турило, Ю. ЦальЦалко, А. Череп та інші. Однак, не дивлячись на те, що проблемі
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управління витратами приділено значну увагу, дослідженням питання
витрат підприємства як основного об’єкта управління в системі
контролінгу не приділено достатньої уваги.
Виклад основного матеріалу. Для ведення господарської
діяльності підприємство має вкладати кошти у виробничі ресурси та
послуги, воно постійно витрачає кошти з метою створення майбутніх
вигод. Ефективне використання ресурсів підприємства неможливе без
цілеспрямованого впливу на формування витрат, контролю за їх
рівнем та економічного стимулювання їх зниження. Термін «витрати»
може мати різне значення. Витрати − це пожертва грішми або
грошовими еквівалентами за товари та послуги, від яких очікується,
що вони принесуть поточну чи майбутню вигоду для підприємства.
Витрати − це грошова міра ресурсів, використаних для досягнення
певної вигоди. Витрати мають різне спрямування, неоднорідні за
змістом і періодом здійснення [8, с. 78].
На сучасних українських підприємствах витрати в даний час є
об’єктом обліку, хоча ринкові умови вимагають обов’язкового
розгляду їх як об’єкта управління. Управління витратами передбачає
цілеспрямований вплив на формування витрат, контроль за їх рівнем
та економічне стимулювання їхнього зниження [3, c. 162].
Правильне управління витратами є надзвичайно важливим,
оскільки вони обумовлюють розмір прибутку. Якщо доходи
підприємства значною мірою визначаються кон’юнктурою ринку, то
витрати більш значною мірою – ефективністю діяльності самого
підприємства, тобто вмінням раціонально управляти витратами та
отримувати від них максимальний результат. Саме тому вирішення
проблем, пов’язаних з неефективним здійсненням витрат стає
надзвичайно необхідним на шляху до розвитку та успіху підприємств.
Для вирішення проблеми управління витратами на підприємствах
різних форм власності необхідно створювати та впроваджувати таку
систему управління ефективністю виробництва, яка б мінімізувала всі
види витрат на виробництво в кожній одиниці продукції, робіт, послуг.
І щоб відношення всіх видів витрат на виробництво до кінцевих
результатів виробництва було б тільки в напрямку зменшення. Тобто
аналізувати потрібно кожну статтю витрат на виробництво тієї чи
іншої продукції (роботи, послуги). І намагатися, щоб у результаті
кваліфікованого управління кожна з них наближалась до мінімуму.
Однією з головних проблем в управлінні витратами є їх
суперечливість характеру у різних структурних підрозділах
(мінімізація витрат в одному підрозділі веде до їх збільшення в
іншому). Це наводить на думку, що потрібно розробити механізм
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узгодження інтересів усіх підрозділів підприємства, орієнтуючись на
виробництво конкурентоспроможної продукції.
Як правило, система управління не буває оптимальною. На
підприємствах має місце дублювання функцій, неузгодженість в
прийнятті рішень, паралелізм, нерівномірне навантаження на різні
елементи системи управління витратами. Для оптимізації існуючої
системи управління підприємства необхідно, в першу чергу,
перевірити її на паралелізм та дублювання функцій. Це можна
здійснити через складання технологічних карт. Така робота
трудомістка, але вона дозволить встановити чіткі межі набору
технологічних операцій для всіх підрозділів. Це дасть можливість
завчасно обрахувати можливі витрати. А звідси і прийняти рішення
про доцільність їх здійснення.
Одним з головних завдань управління підприємством є створення
такої системи управління витратами виробництва, яка б давала
можливість керувати витратами на всіх етапах виробничого циклу,
відповідала б критеріям єдності підходів на різних рівнях
управлінської діяльності.
Для раціонального здійснення витрат та стратегічного розвитку
підприємства в цілому ми пропонуємо створити на підприємстві
систему контролінгу, за допомогою якого буде надаватися повна,
достовірна та необхідна інформація для прийняття оптимальних
управлінських рішень.
Система контролінгу підприємства повинна забезпечити:
− взаємозв’язок контролінгу з усіма функціями управління;
− контроль витрат підприємства та їх аналіз;
− організування і забезпечення функціонування на підприємстві
центрів відповідальності, тобто таких структурних підрозділів
підприємства, менеджер яких несе відповідальність за його діяльність і
контролює певний фінансовий показник.
Впровадження системи контролінгу на підприємстві надає цілий
ряд переваг керівництву, серед яких можна виділити:
− допомога у проведенні оцінки рівня фінансової стабільності та
виявлення існуючих резервів і потенціалу реальних загроз;
− прийняття
стратегічних
рішень
щодо
підвищення
конкурентоспроможності підприємства;
− отримання
управлінської
звітності
щодо
діяльності
підприємства;
− забезпечення функціонування системи бюджетування на основі
чітко прогнозованих показників з урахуванням економічної ситуації та
ряду інших факторів.
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В вітчизняних підприємствах контролінгу приділяється не досить
уваги. Певна частина власників підприємств вважають що це складно і
затратно, інші не хочуть змін. Хоча зростання нестабільності
зовнішнього середовища, переміщення акценту з контролю минулого
на аналіз майбутнього, підвищення гнучкості підприємства,
необхідність у безперервному відстеженні змін, що відбуваються у
внутрішньому і зовнішньому середовищах підприємства, необхідність
продуманої системи дій щодо забезпечення виживання підприємства й
уникнення кризових ситуацій, недостатність релевантної (істотної,
значущої) інформації, що потребує побудови спеціальної системи
інформаційного забезпечення управління та висуває додаткові вимоги
до системи управління підприємствами і є причинами для активного
запровадження контролінгу.
Висновки. Отже, підводячи підсумки можна стверджувати, що
основними об’єктами управління в системі контролінгу є витрати.
Проведені дослідження вказують на необхідність оптимізації витрат
шляхом впровадження на підприємстві системи контролінгу для
врегулювання поточної діяльності та її покращення в майбутньому.
Оскільки підприємства в основному є малими, пропонуємо
запровадження системи контролінгу покласти на управлінця в сфері
облікової, фінансової чи економічної роботи. В великих підприємствах
доцільно створити службу контролінгу, яка безпосередньо
підпорядковувалася б керівнику підприємства. А обліково-фінансова
та планово-економічна служби підприємства були б підзвітними
службі контролінгу.
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ТЕНДЕНЦІЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Традиційно вітчизняні підприємства
основну мету своєї діяльності вбачають у максимізації прибутку.
Натомість у світовій практиці за останні десятиріччя відбулася
стратегічна переорієнтація на максимізацію ринкової вартості шляхом
нарощення капіталу. Наразі в Україні спостерігається надзвичайно
повільне розширення майнових комплексів сільськогосподарських
підприємств, що спричиняє заниження їх ринкової оцінки та втрату
зацікавленості у власників до активного розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання капіталізації
сільськогосподарських підприємств знайшли відображення у
дослідженнях багатьох науковців, зокрема, В. Андрійчука, В. Геєця,
М. Дем‘яненка, П. Саблука та інших. Однак, динамічні зміни умов
господарювання потребують постійного моніторингу обсягів
авансованого капіталу, темпів його прирощення та ефективності
використання, що узагальнюється поняттям капіталізації.
Результати дослідження. Узагальнення та систематизація
наукових підходів до визначення поняття “капіталізація” дозволяють
виділити два основні аспекти в її дослідженні: перший – як процес
збільшення капітальних потужностей суб’єктів господарювання за
рахунок створення додаткової вартості; другий – як критерій оцінки
ринкової вартості суб’єктів господарювання [1, с. 91]. Таким чином,
капіталізацію підприємства можна визначити як процес нарощування
капіталу підприємства, результатом якого є підвищення ринкової
оцінки його вартості [2, с. 109]. Таке трактування забезпечує чіткий
причинно-наслідковий зв'язок між станом та перспективами розвитку
підприємства.
У такому контексті сільськогосподарські підприємства України
характеризуються низьким рівнем капіталізації та, відповідно,
незначною ринковою вартістю. За період 2012-2015 рр. у фінансовому
стані вітчизняних сільськогосподарських підприємств спостерігалося
зростання вартості вкладеного капіталу у 1,7 р. Так, лише за останній
2015 р. вартість капіталу зросла у 1,4 р. (табл. 1). Однак, потрібно
відмітити, що з 295 237,9 тис. грн, на які зросли обсяги активів
сільськогосподарських підприємств у 2015 р., лише на 48 138,2 тис.
грн. зросла вартість необоротних активів, а решту 247 083,5 тис. грн
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зосередилися у оборотних активах, зокрема, у запасах (12,1%) та
дебіторській заборгованості (77,6%), що свідчить про поглиблення
кризи неплатежів.
Таблиця 1
Показники капіталізації сільськогосподарських
підприємств України, тис. грн.
Стаття
Необоротні активи
Оборотні активи
Необоротні активи та
групи вибуття
Власний капітал

2012 р.
2013 р.
Майно
101200,2
117942,3
175091,8
195021,3
56,7

133,2

Джерела фінансування
145013,1
156820,0
приріст
11806,9

Довгострокові
зобов’язання
Поточні зобов’язання і
забезпечення
Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами та
групами вибуття
Баланс
приріст

2014 р.

2015 р.

123008,8
267541,1

171147,0
514624,6

57,1

73,3

163931,7
7111,7

275303,8
111372,1

35254,5

43031,6

62975,4

68127,2

95985,4

113181,0

163616,6

342359,0

95,7

64,2

83,3

54,9

276348,7
-

313096,8
36748,1

390607,0
77510,2

685844,9
295237,9

Джерело: наведено та розраховано за даними Державної служби
статистики України.
З метою підвищення рівня капіталізації підприємств актуальними є
питання не лише нарощування капіталу, а й удосконалення його
структури, яка свідчить про якість капіталу [2, с. 111]. Так у практиці
вітчизняних сільськогосподарських підприємств вартим уваги є факт
зростання вартості власного капіталу на 11 372,1 тис.грн, що становить
лише 37,7% від суми загального зростання усього авансованого у
сільське господарство капіталу.
Державна служба статистики надає інформацію про обсяги
капітальних інвестицій у сільське господарство (рис. 1), які значно
відрізняються від розмірів прирощення вартості необоротних активів
та відповідного зростання власного капіталу, що пояснюється
паралельним знеціненням і зношенням існуючих засобів підприємств.

142

Рис. 1. Обсяги капіталізації сільськогосподарських
підприємств України
Джерело: розраховано та побудовано за даними Державної служби
статистики України.
Науковці виділяють три найбільш вагомі напрями зростання
капіталізації підприємств:
1) підвищення ринкової капіталізації підприємств через вихід їх на
ринки капіталу;
2) підвищення реальної капіталізації підприємств через зростання
ефективності господарської діяльності;
3) підвищення ролі державного регулювання капіталізації
підприємств [3, с. 21].
Зважаючи на це, практика господарювання потребує розробки
чіткого механізму нарощення капіталізації підприємств, що міг би
бути адаптованим до різноманітних умов та особливостей.
Висновки. Вітчизняні сільськогосподарські підприємства наразі
характеризуються низьким рівнем капіталізації та потребують
розробки ефективного механізму його нарощення, що забезпечить
зростання ринкової вартості і зацікавленості власників до активного
розвитку.
Список використаних джерел
1. Михайлів Г.В. Роль капіталізації підприємства для забезпечення
активізації інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / Г. В.
Михайлів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. –

143

Вип.
10(1).
–
С.
88-94.
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10(1)__14
2. Могилова А. Ю. Джерела капіталізації підприємства:
особливості формування / А. Ю. Могилова // Механізм регулювання
економіки, 2013, No 1. – С. 109–114.
3. Беновська Л.Я. Інноваційні фактори підвищення капіталізації
підприємств / Л.Я. Беновська // Економічні науки. Серія “Економіка та
менеджмент”: Збірн. наук. праць. – Випуск 11 (42). – Луцьк: Луцький
національний технічний університет., 2014. – С. 19–26.

144

І. К. Нестерчук, к. геогр. н., доцент,
кафедра туризму
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНСТРУКТ
Постановка проблеми. Кулінарні традиції країн світу закладалися
сторіччями, так як отримували вплив численних факторів, серед яких і
вплив кліматичних умов та географічного положення, економічний
добробут країн і ступінь впливу їх культур. Поступово формувався
етнос країни і як наслідок даного процесу – становлення
гастрономічних особливостей. Відповідне твердження доводиться
принаймні тим фактом, що люди, від природи всеїдні, в різних
національних культурах харчуються по-різному, тому «хочеш пізнати
культуру країни – спробуй її на смак». Саме з цією метою і
сформувалося новий напрямок – гастрономічний туризм.
Становлення теоретико-методологічної лінії у вивчені їжі як
культурного феномена припадає на 1960-ті – 1970-ті і пов’язано із
дослідницькою діяльністю структуралістів. В працях К. Леви-Сроса, Р.
Барта та М. Дуглас отримує розробку ідеї їжі як специфічного
культурного коду. На рубежі 1980–1990-х років в зарубіжній науці
сформувався особливий напрямок досліджень – food studies. Віддавши
данину скрупульозності конкретних досліджень, не можна не
відмітити, що відсутність єдності в дослідницьких твердженнях
породжує мозаїчність уявлень про їжу як феномен культури. В
українській гуманітаристиці та зокрема географії проблемне поле «їжа
и культура» розроблялось переважно етнографами и філологами.
Разом з тим можна констатувати, що не дивлячись на значне число
різноманітних досліджень сфери харчування, ряд проблем
залишаються за межами розгляду. Перш за все зберігається
неоднозначність понять «гастрономічна культура, «гастрономічний
туризм». Окрім того, розробка теоретичних аспектів гастрономічної
культури і гастрономічного туризму також відрізняється не повнотою.
Очевидно, що в цій області існують певні норми, уявлення, про
престижність та доречність страв і практик, які розділяються
більшістю. Окрім того, розробка теоретичних аспектів вище
зазначених термінів та уявлень залишаються не висвітленими.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішення
поставленої в науковому досліджені проблеми спирається на широке
коло джерел різного характеру. Увагу літературознавців приваблює
семантика харчових образів в художніх творах (І. П. Котляревського, І.
С. Нечуй-Левицького, Т. Г. Шевченка, Лесі Українки, М. М.
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Коцюбинського М. М. Бахтіна, Ю. М. Лотмана, І. Віницкого, В.
В. Хімич та ін.) на стику лінгвістики, фольклористики і етнографії
розвивалися етнолінгвістичні дослідження традиційної їжі (Н. І. та С.
М. Толстие, К. В. П’янкова), розгляд гастрономічної культури як
феномен культури повсякдення зустрічаються в працях (X. Абельса, Б.
Вальденфельса, П. Бергера, П. Бурд’є, Є. В. Зо-лотухиної-Аболіної, Г.
Іоніна, І. Т. Касавина, Г. С. Кнабе, В. Д. Лелеко, А. Лефевра, Т.
Лукмана, Б. В. Маркова, М. де Серто, А. Шюца, Н. Эліаса, L. Giard, Е.
Hankiss). Уривчасті відомості про харчові звички того чи іншого
народу чи стану зустрічаються у працях (П. Гіро, І. Є. Забеліна, Н. І.
Костомарова, А. В. Терещенко та ін.). Дослідження присвячені історії
повсякденної культури і праці з історії їжі та окремих харчових
продуктів, а також цілісного культурологічного аналізу сфери
харчування розкрито, такими авторами як (С. Адон’єва, С. Бойм, Ф.
Бродель, Є. Глаголєва, Ж. Ле Гоффа, І. Є. Забеліна, Н. І. Костомарова,
Ю. М. Лотман, М. С. Неклюдова, Ж.- Н. Ро-бер, А. В. Терещенко, І.
Утєхіна, І. Богданова, Т. Б. Забозлаєва, Л. Зауалі, В. М. Ковальов, Е.
Костюкевич, М. Курланскі, Е. Д. Меджитова, Д. Мішель, Н.
П. Могильний, В. В. Похльобкіна, Д. Ребора, М. Сирникова, І.
Сеффрон, В. Effros, V. Leschziner, R. Spange, М. Монтанарі, А. Каппаті,
Ж.-Ф. Ревеля, Г. Д. Гачева). Для розкриття вітчизняної гастрономічної
культури і її рецепції в суспільстві окреслено коло художнього,
публіцистичного і мемуарного характеру, до числа якого відносяться
твори (М. В. Гоголя, І. Ільфа, Є. Петрова П.П. Чубинського, М.
А. Маркевича, Хв. Вовка, А. Канівського, А. І. Димінського, С. Носа,
М. М. Шевченка, В. Гнатюка, З. Клиновецької, К. Мошинського, В. К.
Борисенко, В. Ф. Горленко, О. М. Кравець, О. Ф. Кувеньова, В. А.
Маланчук, Т. Ю. Стельмах, Л. Артюх та ін.) [1–11, 19–24].
Кількість праць, спеціально присвячених хоча б окремим аспектам
їжі та харчуванню українського народу, поки що не дуже значна, а в
контексті становлення творчого сегменту – гастрономічного туризму,
який сприяє розвитку етнічної культури і є стійкою основою для
вивчення території, ландшафту, пейзажу, культур, місцевих продуктів,
аутентичної кухні взагалі оминала увага наукового загалу. Метою
даної статті є виявлення соціокультурної обумовленості та специфіки
форм репрезентації гастрономічної культури та гастрономічного
туризму і географічних особливостей в Україні.
Виклад матеріалу дослідження. Дане наукове дослідження
представляє собою одну із перших спроб вітчизняної науки виробити
методологію комплексного аналізу феномена гастрономічна культура і
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гастрономічний туризм і його способів репрезентації на матеріалах
української культури.
Гастрономічна культура – культурно специфічна система норм,
принципів і зразків, яка втілюється в способах приготування їжі, в
наборі прийнятих в даній культурі продуктів та їх поєднань, практиці
споживання їжі, рефлексії над процесами приготування та споживання
їжі. Застосування даного поняття в географічних дослідженнях їжі
дозволяє надати структурований опис харчових норм та їх історичної,
культурної та соціальної обумовленості, а також проаналізувати
механізми їх розповсюдження і функціонування в різних культурноісторичних умовах [1–11].
Структура гастрономічної культури як системи включає три
основні елементи – кулінарну культуру, культуру приймання їжі і
гастрономічну рефлексію. Гастрономічна культура виконує наступні
функції: регулятивну, функцію маркирування соціального і
культурного статусу індивіда, комунікативну, трансляційну, функції
ідентифікації і інтеграції. При цьому родовими слід вважати
регуляторну функцію і функцію маркирування соціального і
культурного статусу.
Національна кухня – культурний конструкт епохи нового часу,
який виник в процесі утворення національних держав, який
репрезентує національну культуру та ідентичність на рівні
повсякдення. Специфіка побутування розгляданих форм репрезентації
гастрономічної культури в Україні, пов’язана із значною
нерелевантністю
цих
форм
соціально-культурним
умовам
українського суспільства. Найбільш суттєвими протиріччями, які
визначили логіку розвитку репрезентації норм гастрономічної
культури в Україні, стали наступні: між розвитком простору
спілкування, які нівелюють прошаркові відмінності і збереження
жорсткої соціальної структури, між не сформованістю нової моделі
гастрономічної культури і необхідністю легітимації і трансляції її
норм.
Висновки.
Таким
чином,
дослідження
соціокультурної
обумовленості і специфіки форм репрезентації гастрономічної
культури дозволяє поглибити знання про механізми функціонування
культури повсякдення, пояснити ряд загальних питань теорії і історії
гастрономічної культури та гастрономічного туризму. Аналіз
гастрономічної культури дозволяє вийти, на більш глобальні питання
формування ідентичності, трансляції норм та цінностей, особливостей
культури України, що відповідає розумінню повсякденності як сфери
заломлення магістральних значень епохи.
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О. М. Овдіюк, к. е. н., доцент,
кафедра менеджменту організацій і адміністрування
ім. М. П. Поліщука
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В СФЕРІ МАРКЕТИНГУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Для формування ринкової економічної
системи в Україні необхідним є забезпечення ефективного
функціонування сфери виробництва та послуг, подолання монополізму
великих підприємств, послаблення соціальної напруги, підвищення
життєвого рівня населення. В цьому контексті особливої значущості
набуває розвиток малого бізнесу, що здатний забезпечити у відносно
короткі терміни структурну перебудову економіки, одночасно
формуючи надійну соціальну базу реформ – прошарок підприємціввласників.
Економічні перетворення, що відбуваються в аграрному секторі
вітчизняної економіки, спрямовані на розв’язання складних завдань
його ринкової адаптації та підвищення конкурентоспроможності. Це
повною мірою стосується сфери переробки сільськогосподарської
продукції, яка протягом останніх років функціонує більш ефективно
порівняно з іншими сферами агропромислового виробництва. Це
пов’язано із зростанням внутрішнього попиту на продукцію харчової
промисловості, а також з новими можливостями для експорту
вітчизняних продуктів харчування. В результаті збільшується кількість
підприємств, що займаються переробкою сільськогосподарської
продукції, що спричинило посилення конкуренції в галузі як серед
великих підприємств, так і у сфері середнього та малого бізнесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі
необхідний якісно новий підхід до теоретичного висвітлення і
практичного обґрунтування рекомендацій щодо активізації ролі
маркетингу в економічній системі, зокрема, як основи розвитку
бізнесу. В науковій літературі цій проблемі приділена належна увага.
Значний внесок у розробку і вирішення проблем особливостей процесу
прийняття управлінських рішень в сфері маркетингових внесли
вітчизняні та зарубіжні вчені: І. Т. Балабанова, В. В. Вітлінський,
В. М. Гранатуров, О. В. Ларичев, П. Самуельсон, М. В. Семикіна,
А. Н. Фомичев, Н. В. Хохлов, А. В. Шегда та інші [1–10]. Праці яких
присвячені дослідженню сутності управлінського ризику в сфері
маркетингу, визначенню факторів і причин його виникнення,
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характеристиці методів оцінки ступеня ризику. Необхідності
посилення процесу прийняття управлінських рішень на вітчизняних
підприємствах на основі сучасних міжнародних підходів, з одного
боку, і недостатність існуючої теоретичної та методичної бази для
вирішення поставлених завдань стосовно вітчизняної економіки.
Проблема організації маркетингової діяльності на малих
підприємствах є відносно новою для вітчизняних вчених-економістів.
Проте в цьому напрямі активно працюють вітчизняні науковці
В. Галушко, З. Варналій, А. Заїнчковський, Л. Романова, В. Парсяк,
О. Пєтухова та ін. Водночас недостатньо дослідженими залишаються
особливості прийняття управлінських рішень в частині організації
маркетингової діяльності на малих переробних підприємствах, зокрема
створення та функціонування відповідної служби, проведення
маркетингових досліджень, розвиток стратегічного планування тощо.
Мета дослідження. Метою дослідження виступає розроблення
теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо
процесу прийняття маркетингових управлінських рішень, як
інструменту управління господарським ризиком малих переробних
підприємств харчової галузі.
Об’єкт дослідження. Є процес прийняття управлінських рішень в
частині маркетингового менеджменту.
Методика
дослідження.
Методологічною
основою
є
загальнотеоретичні та спеціальні методи економічного дослідження,
які дають змогу вирішувати проблемні наукові завдання. Дослідження
побудовано на використанні діалектичного методу пізнання
економічних процесів, наукових розробок та публікацій вітчизняних і
зарубіжних вчених з питань становлення та розвитку переробних
підприємств, праць провідних вчених в галузі маркетингу, економіки,
організації та планування виробництва на підприємствах, а також
глибокому аналізі законодавчих та нормативних актів державних
органів влади.
Результати дослідження. Місце і роль малого підприємництва
проявляється в функціях, які направлені на стабілізацію вітчизняної
економіки. Зокрема, малий бізнес активізує структурну перебудову
економіки; створює додаткові робочі місця, дає широку свободу
ринкового вибору; створює умови для подолання галузевого
монополізму виробництва; забезпечує конкуренцію на ринку,
допомагає задовольнити споживачів тощо. Малі підприємства як
суб'єкти економічної діяльності мають ряд конкурентних переваг,
найбільш суттєвими з яких є оперативність в реагуванні на зміну
споживчого попиту, тобто вони з мінімальними витратами можуть
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перейти на випуск продукції, яка має попит; окупність витрат та ряд
інших переваг.
Водночас, власники та керівники малих переробних підприємств
АПК України постійно постають перед вирішенням складних задач:
ефективне задоволення попиту споживачів продукцією, яка
випускається, запровадження успішної збутової політики, економічно
обґрунтоване ціноутворення, всебічний аналіз кон’юнктури ринку
тощо. Інструментом вирішення цих проблем є маркетинг, вміле
використання якого забезпечить успіх в конкурентній боротьбі.
Маркетинг є необхідним елементом господарювання, оскільки в
ринкових умовах витримати конкурентну боротьбу зможуть тільки ті
підприємства, які досконало володіють основними прийомами
сучасного маркетингу. Саме маркетинг дозволяє підприємству
досягнути успіху в ринковому середовищі. Сутність маркетингу в
системі АПК полягає в прийнятті вивірених управлінських
господарських рішень, спрямованих на досягнення комерційного
успіху підприємства.
Дослідженням встановлено, що на сучасному етапі розвитку
вітчизняної економіки використовуються методичні підходи,
спрямовані на забезпечення ефективної маркетингової діяльності
агробізнесу, а саме: підприємства сфери переробки та зберігання
овочів, фруктів на практиці застосовують маркетингові дослідження,
елементи стратегічного планування, удосконалюють збут продукції;
підприємства хлібопекарської галузі – спрямовує маркетингові зусилля
на підвищення прибутку підприємства; сфера переробки та зберігання
зерна при реалізації продукції користуються послугами посередників
(агроторгові дома); підприємства молочної галузі здійснюють аналіз
кон’юнктури ринку, дбають про підвищення якості продукції,
контролюють діяльність конкурентів та вживають заходів, які
направлені на удосконалення збуту продукції. Проте в цілому
маркетингова діяльність на переробних підприємствах вітчизняного
АПК в організаційному плані є недосконалою, відсутній комплексний
підхід в застосування системи маркетингу.
Враховуючи мінливість сучасного ринкового середовища,
маркетингова діяльність повинна бути достатньо гнучкою, що дасть
можливість вчасно реагувати на зміни. Також постає необхідність
створення служби маркетингу, що обумовлено особливістю розвитку
та проблемами діяльності малих переробних підприємств.
Процес розробки управлінського рішення в частині рекламного
менеджменту підприємства доцільно здійснювати у такій
послідовності:
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 збір всієї наявної інформації про товар, визначення його переваг,
вибір унікальної переваги, про яку буде доведено споживачу;
 визначення концепції продукту;
 конкретизація цільової аудиторії;
 передбачення емоцій, що виникнуть у споживачів.
Доцільно застосовувати наступні типи творчих рекламних
стратегій підприємств – раціоналістична реклама використовує
вербальну інформацію (рекламний текст) і емоційна реклама
використовує невербальну інформацію (рекламні образи, музику, спец
ефекти). Відрізняються вони тим, на що спирається реклама: на
реальні властивості товару або на психологічно значимі.
Стратегією рекламного менеджменту для переробних підприємств
на сучасному етапі є формування найкращої комбінації рекламних
заходів, яка забезпечить максимальне охоплення цільової споживчої
аудиторії при оптимальних витратах. Вибір рекламних стратегій
підприємств споживчого ринку доцільно здійснювати за трьома
параметрами: широта охоплення цільових аудиторій, ступінь
неперервності рекламних дій і ступінь диверсифікації каналів
розповсюдження рекламної інформації.
Участь у роботі виставок і ярмарок є ефективним засобом
формування маркетингових комунікацій. Вона об’єднує такі основні
елементи комплексу маркетингу, як реклама (розповсюдження
рекламно-інформаційних матеріалів, оформлення стендів), пропаганда,
особисті продажі, стимулювання збуту (роздача сувенірів, надання
знижок).
При оцінці результативності маркетингових заходів, пов’язаних з
просуванням бренду, а також ефективності усієї діяльності компанії
повинна виступати вартість бізнесу як результуючий вимірник
багатства власника. Цей критерій повинен лежати в основі оцінки як
брендингу, так і маркетингової стратегії компанії в цілому і окремих
маркетингових програм.
Вплив маркетингових програм є двоїстим: з одного боку,
маркетингові програми покликані підвищити поточний прибуток
компанії, а з іншого, вони сприяють зміцненню іміджу бренду,
створюючи при цьому певний інтегральний ефект, що триває протягом
декількох років.
Висновки. Отже, особливості прийняття управлінських рішень в
маркетингового менеджменту в умовах ризику, покликане забезпечити
високу ефективність прийняття управлінських рішень для досягнення
стратегічних і тактичних цілей підприємства та підвищення його
конкурентоспроможності
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Постановка
проблеми.
Ефективне
сільськогосподарське
виробництво є основою забезпечення продовольчої безпеки держави,
задоволення населення країни високоякісними продуктами харчування
в достатній кількості та різного асортименту. Нинішня аграрна
структура, при якій збільшується концентрація земель агрохолдингів,
які спеціалізуються на вирощуванні високорентабельних та
монокультур переважно зернової та олійної груп, а виробництвом
трудомісткої плодоовочевої та м’ясо-молочної продукції займаються
дрібні
особисті
селянські
господарства
та
фермери,
є
незбалансованою. Розвиток сільськогосподарської кооперації є одним
із пріоритетів аграрної політики та інструментом досягнення
економічного зростання в аграрному секторі національної економіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань
щодо становлення сільськогосподарських кооперативів були
присвячені наукові праці вітчизняних вчених, зокрема: М. П.
Драгоманова, М. В. Левитського, М. І. Туган-Барановського, О. І.
Чупрова, Б. М. Мартоса та ін. Сучасні проблеми функціонування та
ефективного розвитку кооперативного руху в Україні досліджують
такі вчені, як: О. М. Бородіна, В. В. Гончаренко, В. В. Зіновчук, М. Й.
Малік, В. М. Микитюк, В. Я. Месель-Веселяк, Л. В. Молдаван, П. Т.
Саблук, О. В. Скидан, Г. В. Черевко та ін.
Результати досліджень. В сільському господарстві в світовій
практиці кооперативна форма організації праці є багатоперспективна і
найпоширеніша. Аналіз еволюції кооперативної ідеї у зарубіжних
країнах свідчить про різноманітність форм кооперації та кооперативів
у сільському господарстві, їх значну питому вагу у сучасному
агробізнесі, виключно важливу роль у забезпеченні ринкової рівноваги
і
збільшенні
можливостей
економічного
вибору
для
сільськогосподарських товаровиробників. Значення кооперативів не
знижується, а навпаки, набуває нового змісту в умовах глобалізації
ринку продовольства і загострення на цій основі міжнародної
конкуренції [ 1, с. 190].
В Україні перспективним є розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації. Такий вид кооперації сприяє [6]:
підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва
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завдяки оптимізації витрат товаровиробників на придбання засобів
виробництва, проведення окремих технологічних операцій, здійснення
маркетингових досліджень, а також збільшення прибутку від реалізації
продукції;
–
розширенню
доступу
сільськогосподарських
товаровиробників, особливо особистих селянських та фермерських
господарств, до агросервісних послуг; – удосконаленню для
сільськогосподарських товаровиробників процесу реалізації продукції,
більш ефективному використанню каналів збуту, досягненню міцних
позицій на ринку, адаптації до ринкових умов; – створенню
додаткових робочих місць у сільській місцевості, поліпшенню
соціального захисту сільського населення, підвищенню рівня життя на
селі.
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – кооператив,
що утворюють шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб –
виробників сільськогосподарської продукції – для організації
обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення
доходів членів цього кооперативу під час провадження ними
сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних
інтересів [5, с. 3].
Так, за даними Мінагрополітики України кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні станом на
01.01.2017 р. становила 1097 одиниць. Протягом 2010–2016 рр. їх
кількість зросла на 448 одиниць. Із загальної кількості зареєстрованих
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів
реально
здійснюють господарську діяльність лише 589 одиниці, зокрема:
молочарських – 151, з обробітку землі та збирання врожаю – 152,
м'ясні – 34, плодоовочеві – 76, зернові – 35 та з надання інших послуг –
141. За видами діяльності 589 діючих сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів розподілились на: переробні – 25,
заготівельно-збутові – 149, постачальницькі – 16, з надання інших
послуг – 101 та багатофункціональні – 298. Цими кооперативами
станом на 01.01.2017 року об'єднано 24,8 тис. осіб, створено на селі
1636 постійних робочих місць, які утримують 21758 голів ВРХ, з яких:
16953 голови корів та 4188 – голів свиней, реалізовано 48,7 тис. тонн
молока, 2,8 тис. тонн зерна, 0,2 тис. тонн м'яса, 3,2 тис. тонн
плодоовочевої продукції, сплачено податків та зборів на суму 13981,6
тис гривень [8].
На сьогодні потенціал сільськогосподарської кооперації в Україні
залишається нереалізованим. Організацію виробничих, виробничообслуговуючих споживчих первинних кооперативів та їх об'єднань
слід будувати на загальноприйнятих у світі, за декларованих
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Міжнародним кооперативним Альянсом, принципах добровільності,
вільного вибору адміністрації, особистої участі в управлінні всіх
членів кооперативу тощо. При цьому повинні використовуватися такі
чинники кооперування, як: висока економічна ефективність
кооперативного господарювання; відходу від участі в ділових
операціях: вихід на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції;
налагодження системи постачання і збуту продукції та системи послуг;
переваги координації всієї громадської системи; поділ ризику, ринкова
влада та ін.
Основними проблемами ефективного розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні є:
 відсутність ефективного приватного власника на селі;
 невизначеність стратегічних, пріоритетних напрямів розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на загально державному рівні й відсутність мотивації кооперативних дій;
 неефективна реалізація міжнародних проектів розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 відсутність освітянської та організаційної діяльності неурядових
організацій та осіб, зацікавлених у створенні сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів;
 обмеженість інформації про створення та фінансово-господарську діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 відсутність ініціаторів та організаторів сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, відповідної матеріально-технічної бази;
 дефіцит фахівців кооперативного профілю в сільському
господарстві;
 недосконалість
законодавчої
бази,
неузгодженість
в
оподаткуванні та реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів;
 некомпетентність працівників державних установ щодо
забезпечення
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів тощо [3].
Серед вітчизняних науковців, законодавців і управлінців
найбільше дискусій і протиріч виникає щодо тих положень, які
стосуються специфіки ціноутворення в кооперативі, розподілу коштів,
що надходять на рахунки кооперативів від їх діяльності,
оподаткування кооперативів та розпорядження кооперативними
фондами. Привести законодавчі акти у відповідність із світовим
кооперативним законодавством – одне з основних завдань для
сприяння розвитку кооперативів у вітчизняному аграрному секторі.
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В усій системі сільськогосподарської освіти немає програм з
передання спеціалістам системних кооперативних знань. Відсутня
діюча система просвітницької роботи з питань кооперування серед
сільського населення. Недоступним для селян є інформаційне
забезпечення організації кооперативних формувань. В органах
державного управління сільським господарством питаннями розвитку
кооперації займається 1–2 людини, тоді як в інших країнах –
повноцінні структурні підрозділи. Зазначене вимагає від законодавчих
і урядових структур кардинальних змін в аграрній політиці щодо
сприяння розвитку малого і середнього бізнесу на кооперативних
засадах з урахуванням світової практики [4].
Висновки. Економічні реформи в Україні повинні охоплювати
весь комплекс проблем, пов'язаних з удосконаленням земельних і
майнових відносин, розвитком її багатоукладної ринкової економіки та
різних форм господарювання. Провідне значення у здійсненні
економічних реформ повинна зайняти кооперація. Стимулювання
розвитку обслуговуючої, виробничої сільськогосподарської кооперації
сприятиме збільшенню доходів селян через зайнятість і
підприємницьку активність, створення комфортних умов праці, а
також розвинутої соціальної інфраструктури.
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М. Ф. Плотнікова, к. е. н. доцент,
кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси світової економіки
передбачають розвиток відносин природи і суспільства у напрямі
гармонізації і взаємодії на засадах синергії та відповідальності.
Взаємозалежність суспільних інституцій з наслідками та процесами,
що протікають, обумовили посилення ролі територіальних громад та
відповідну децентралізацію управління, як в Україні, так і на
міжнародному рівні. Водночас ці процеси поєднуються з
системоутворюючими підходами до формування єдиного світового
простору, який забезпечує загальний розвиток за умови збереження
локальної автентичності. Ці протилежні процеси сформували базу для
появи відповідних інституцій на локальному, регіональному,
національному, наднаціональному та глобальному рівні. Їх подальше
вивчення, обґрунтування та стратегічні перспективи розвитку є метою
даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми
розвитку аграрного підприємництва, розробка теоретико-практичних
та методологічних засад забезпечення конкурентно-спроможного
аграрного виробництва в умовах вступу до ЄС. Серед авторів наукових
розробок з цієї проблеми слід виділити таких вчених як
В.А. Андрійчука, І.М. Демчика, М.Я. Дем’яненка, Ю.О. Луценка,
В.Я. Меселя-Веселяка П.Т. Саблука, В.Г. Ситника, О.М. Шпичака,
В.І. Юрчишина та ін. Протягом останніх років проблемами
підприємницької діяльності займалися провідні вітчизняні вчені в
різних сферах економіки. Розвиток різних напрямів підприємництва
багатьох наукових шкіл є предметом дослідження ученими різних
фахових напрямів, представниками певних наукових шкіл, ідеологами,
політиками. Але провідне місце серед них займає проблема
підприємництва як комплексу особливих функцій, спрямованих на
забезпечення розвитку і вдосконалення господарського механізму,
постійне оновлення економіки господарюючих суб’єктів, створення
інноваційного поля діяльності. Саме цей напрям соціальноекономічного розвитку стає предметом дослідження не тільки
науковців, а й тих, кого цікавить можливість практичного
впровадження ідей, пов’язаних із різними аспектами підприємництва
та розвитку сільських територій.
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Результати досліджень. Розвиток соціально-економічної та
екологічної системи є результатом взаємодії та суспільноекономічного обміну ресурсами в умовах формування стійкості та
забезпечення інтересів держави та мешканців території. Регуляторні
механізми впорядкування господарських процесів та життєдіяльності
на перше місце висувають гармонізацію та партнерські відносини між
усіма учасниками. Збалансованість, пропорційність та системний
характер управління дозволяє активізувати внутрішній потенціал
регіону завдяки багатовекторності його розвитку.
Одним з найбільш важливих суспільних інститутів та
найактивніших інструментів його розвитку є інститут громадянського
суспільства (безпосереднього управління та прямого народовладдя),
які особисто позитивно себе зарекомендували на сільських територіях
– це родові садиби і родові поселення (прямі приватні інвестиції
становитимуть понад 300 тис. грн./га, а у населений пункт з 250 дворів
– 75 млн. грн. за 10 років, що дозволить вирішити демографічну
проблему та гарантувати продовольчу безпечу).
Характерним явищем процесу реалізації ідеї родових садиб є те,
що на сільських територіях осідають люди з різним рівнем
інтелектуальної підготовки, з різною базовою освітою, різними
спеціальностями, з різним творчим потенціалом. Це створює
передумови багатовекторного розвитку малого і середнього бізнесу
(підприємництва) на сільських територіях, який в більшості своїй не
пов’язаний з виробництвом сільськогосподарської продукції (за
виключенням власної родової садиби). Якщо взяти до уваги, що такий
фактор, як інформаційне забезпечення (зв’язок і інтернет) діяльності
підприємств до недавнього був незаперечно перевагою міста, то
сьогодні він реально доступний практично в будь якому населеному
пункті України. Разом з тим започаткування підприємництва на
сільських територіях знімає значну кількість соціально-економічних
проблем, в процесі його організації і функціонування, характерних для
міста.
Нормативно-правовою основою позитивних суспільних процесів
покликаний стати законопроект «Про Родові садиби та Родові
поселення», яким передбачене виділення кожному бажаючому того
громадянину України 1 га землі в постійне (або довічне) користування
з метою облаштування родової садиби, безоплатно, без права продажу,
з правом передачі лише в спадок. На громадянина покладається
обов’язок засадити 30–50% ділянки неплодовими деревами з метою
запобігання водній та вітровій ерозії, а також відновлення водноповітряного режиму й родючості ґрунтів. Практика України налічує

161

наявність близько 100 поселень нового типу, які від традиційних
вирізняє високий рівень свідомості та відповідальності за власне життя
та навколишній простір. Народжена «знизу» ініціатива є підтриманою
на місцях державними службовцями на рівні сільських, районних,
обласних рад, районних та обласних державних адміністрацій,
науковцями НААНУ та міністерствами. Так, питання відродження і
розвитку сільських територій завдяки реалізації механізму створення
родових садиб розглядались Кабінетом Міністрів України в 2009 та
2014 рр. і за дорученням КМУ 8 міністерствам в 2009 р., а в 2014 р. –
10 міністерствам дано розпорядження щодо вивчення досвіду
створення та функціонування родових садиб і родових поселень з
можливістю подальшого впровадження цієї практики в усіх регіонах
країни (наразі існує близько 100 поселень, переважна більшість з яких
зосереджена в північній та центральній частинах держави).
Міністерством аграрної політики та продовольства України
спільно з ННЦ «Інститут аграрної економіки» запропоновано
використати механізм створення та функціонування родових садиб та
родових поселень в Державній програмі розвитку сільських територій
до 2020 р., а в 2010 р. Концепція Державної цільової програми «Родова
садиба» була затверджена КМУ у лютому 2010 року. В Житомирській
області за останні 7 років число започаткованих родових поселень
зросло з 1 до 12. Зокрема, в Малинському районі області за допомогою
механізму створення та функціонування родових садиб і родових
поселень та сприяння сільських рад відроджено два населені пункти та
розпочато відродження третього, тоді як офіційна статистика
констатує щорічне скорочення чисельності сільських населених
пунктів на 17 одиниць – з початку 1990 р. їх чисельність зменшилась
на 400 одиниць, ще близько 600 налічують від 1 до 10 будинків, в яких
числяться мешканці. Особливо позитивно можливість реалізації
концепції власної Малої Батьківщини була сприйнята мешканцями
міст, які на основі практики створення родового поселення
відроджують зникаючі хутори та села,відновлюють інфраструктуру, за
одночасного створення базису для продовольчої та економічної
безпеки родини та країни, відновлення локальної економіки,
підвищення потужності та потенціалу територій свого перебування,
відродження національної історико-культурної спадщини, ремесел,
оздоровлення населення, вирішення демографічної ситуації,
активізації ролі місцевої громади, створення обслуговуючих
кооперативів та споживчих спілок, поширення органічного
виробництва, безвідходної життєдіяльності (в тому числі
відновлюваних джерел енергії), біоадекватних методик в освіті та
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вихованні (ноосферна освіта) тощо і, як наслідок, відродженні
національного господарства.

Суб’єкти
розвитку

Виборний або призначений керівник
Апарат управління

Територія

потенціал

знання

енергія

ресурси

Об’єкт розвитку

Мешканці території

*Примітка. ○ – центри інтересів мешканців територіальної громади
Рис. Суб’єктно-об’єктні відносини
адміністративно-територіальної одиниці*
До основних перешкод широкого поширення позитивних змін на
сільських територіях України можна віднести традиційність типу
мислення, одним з наслідків якого є обезлюднення територій. на зміну
якого мають прийти самостійність та конкурентоспроможність;
розуміння та знання законодавства; проектне мислення та
формулювання. Опанування цих підходів дозволяє мешканцям
територій ставати власниками. Трендом сьогодення та майбутнього є:
1) створення багатства на відновлюваних джерелах ресурсів (правило
відновлення циклу – нескінчено відтворюваний процес, на відміну
видобувній основі для промисловості), 2) запобігання надмірним
витратами (принцип розумної достатності), 3) поширення локальних
економік; 4) власна економічна безпека (на противагу, споживанню
«чужого», що панувало в другій половині ХХ ст.). У практиці
життєдіяльності та господарювання такими відновлюваними
системами є: 1) земля, вода та Сонце, пов’язані в межах однієї системи
(з цієї позиції Україна одна з найбагатших країн світу, де є такі родючі
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землі з достатньою кількістю вологи та сонця, спроможні продукувати
як зелену масу, кисень, так і інші елементи); 2) технології (результат
людської діяльності, що мають просторову основу, яка обмежує
можливості їх реалізації в мегаполісах). Іншим складовим елементом,
що забезпечує розвиток територіально-адміністративного центру, є
створення «критичної маси» – формування групи осіб (однодумців, які
мають власність та є впливовими – мають здатність до ситуаційних
змін), що ототожнюють себе з об’єктом управління (експериментально
доведено, що їх кількість має становити не менше 10%), що також
ускладнює можливість реалізації просторових реакцій в мегаполісах.
Найбільш
життєздатними
в
довгостроковій
перспективі
виявляються структури, що формують системні взаємозв’язки з
іншими напрямами діяльності (зокрема, екологічні проекти
активізують появу дрібнотоварних виробництв, що будуть
стимулювати економічне зростання тощо), іншими словами в межах
територіального утворення з’являється система соціальних зв’язків,
що об’єднує людей за різними напрямами та різним способом. Це
дозволяє концентрувати зусилля, формуючи системні знання та
створювати ефект мультиплікатора внаслідок об’єднання зусиль та
розуміння наслідків впливу окремих напрямів один на один та на
систему в цілому (синтелектичне бачення). Критерієм розвитку в
цьому випадку виступатиме здатність системи створювати для себе
продукт, що є конкурентоспроможним порівняно з продуктом,
створеним за межами системи (конкурентоспроможність виявляється
загальною в межах всієї території). Створення системи інформаційного
домінування є підставою для появи конкурентоспроможності й за
межами системи. Великий потенціал системи обумовлений її
внутрішніми зв’язками,наприклад, внаслідок громадської діяльності
(обмін послугами в середині громади ,що формує соціальний капітал і
зберігає час та гроші). Активатором проектного підходу стає дія та її
суспільно-корисний наслідок, де кожна з цільових аудиторій отримує
ефект пропорційно внеску внаслідок соціальним зв’язкам. Інвестиції
фізичних осіб в населений пункт з 250 дворів за 10 років складуть
понад е 75 млн. грн. Відродження 600 зниклих та 600 населених
пунктів, що знаходяться на межі зникнення призведе до підвищення
зайнятості 100 тис. працівників протягом 10 років, появу інвестицій
фізичних осіб – 9 млрд грн щорічно, виробництво екологічно чистої
продукції – 3 млрд. грн. на рік.
Висновки. Особливе становище родової землі зумовлене її
розумінням як цілісної частини держави, що є надбанням родини,
спроможної створити базис її матеріального та духовного зростання як
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для сьогоднішніх, так і майбутніх поколінь, що підвищує довіру до
керівництва країни та впевненість у майбутньому, сприяє об’єднанню
народу. На зміну людині-споживачу виникає Людина-Творець,
відповідальний за свою родину, Рід, процвітання своєї Батьківщини.
Освоєння спустошених сіл та хуторів й творення на їх основі
квітучих садів, територій, які забезпечують себе екологічно чистим
продовольством в сприятливих природних умовах, будуючи власний
дім на своїй землі,яку можна залишити нащадкам поряд з досконалим
середовищем існування.
Впевненість людини в тому, що земля надана в постійне (довічне)
використання без права продажу, з правом передачі лише в спадок, є
першою умовою виникнення природо доцільної діяльності
використання землі, джерелом приватних інвестицій, інструментом
відновлення родючості ґрунтів як природне прагнення людини
покращити середовище свого існування, створювати благоустрій своєї
родини, зміцнення суспільного господарства та країни в цілому.
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми дослідження. Формування ефективної
економіки України вимагає розробки та обґрунтувати пріоритетів
управління розвитком агропродовольчого сектора економіки та
сільських територій. Особливого значення в цьому процесі набуває
обґрунтування інноваційних механізмів управління розвитком
аграрних підприємств через удосконалення управління проектами та
адміністрування розвитку аграрного сектору.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі вивчення
процесу адміністрування та сільського розвитку присвятили свої праці
ряд вчених, зокрема В. Г. Андрійчук, Т. О. Зінчук, В. В. Зіновчук,
І. І. Кравчук, М. Ф. Плотнікова, П. Т. Саблук О. В. Скидан, В І. Ткачук,
Є. І. Ходаківський, В. Г. Воронкова, О. В. Русецкая, В. Д. Бакуменко,
В. Д. Залізко, І. В. Хлівна, Т. В Гоголь, А. С. Малиновський та ін.
Дослідження управління проектами здійснюють ряд вітчизняних та
зарубіжних
науковців,
зокрема
Л. В. Ноздріна,
В. І. Ящук,
О. І. Полотай, Г. М. Тарасюк, І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, К. Ф. Грей,
Є. У. Ларсон та інші. Проте, з урахуванням постійних змін, що
відбуваються в політичному та економічному середовищі держави та
на регіональному рівні, проблема адміністрування сільського
соціально-економічного розвитку та управління аграрними проектами
на рівні окремих областей та країни в цілому потребує детального
вивчення та нових розробок. Метою дослідження є обґрунтування
теоретичних засад адміністрування розвитку сіл та аграрних
підприємств, виявлення проблем адміністрування, формування
напрямів їх подолання за допомогою проектного управління, офісного
менеджменту та досконалої техніки адміністративної роботи.
Результати дослідження. Нинішній соціально-економічний стан
розвитку сіл носить проблемний характер, що пов'язаний насамперед з
безробіттям, низькою платоспроможністю сільського населення,
низьким рівнем забезпечення закладами соціальної інфраструктури,
міграцією сільських жителів в пошуках роботи та кращих умов
проживання тощо [1, с. 9]. Такий стан сільського розвитку
пояснюється насамперед проблемами в його адмініструванні, такими

167

як недосконалість стратегічного та оперативного планування, системи
закріплення за виконавцями завдань, відповідальності та звітування,
поточного контролю за здійсненням планових заходів, а також
проблемним
характером
розвитку
сільськогосподарського
виробництва, що є базовим компонентом розвитку сільських
територій.
Оцінка рівня сільськогосподарського виробництва на прикладі
Житомирської області, зважаючи на складну економічну ситуацію,
вказує на позитивну динаміку майже за всіма видами продукції, але
фінансовий результат діяльності виробників сільськогосподарської
продукції регіону має від’ємне значення через збитковість 28,4%
підприємств даної галузі [2]. Зважаючи на це, слід зауважити на
недоліки внутрішнього характеру, що в основному (як підтверджено в
Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року [3])
пов’язані з неефективними управлінськими діями, в яких
адміністративний контроль та регулювання займає провідне місце,
оскільки за його допомогою відслідковуються досягнення планових
результатів та приймають управлінські рішення щодо необхідності
застосування регулювання.
На ефективність управління аграрними підприємствами поряд з
управлінням маркетинговою, виробничою та іншими напрямами
діяльності впливає рівень забезпечення координації управлінських
працівників, створення сприятливих умов їх праці та підвищення, як
наслідок, її продуктивності, тобто рівень офісного менеджменту.
Офісний менеджмент аграрних підприємств можна визначити, як
діяльність керівного персоналу та співробітників, задіяних у сфері
управління аграрним підприємством, що спрямована на створення
сприятливих умов управління технічного, технологічного, санітарногігієнічного,
інформаційно-документаційного,
соціальнопсихологічного характеру.
Удосконаленню адміністрування сприяє застосування досконалої
техніки адміністративної роботи з акцентом уваги на комунікаційний
процес. Пропозиціями щодо удосконалення комунікаційного процесу
є: удосконалення технічно-інформаційного забезпечення організацій;
створення належного рівня організаційної культури,що передбачає
високий рівень поваги до досвідчених працівників та створення сприятливого комунікаційного середовища; формування комунікацій у межах, визначених нормативно – правовими документами, враховуючи
взаємодію з зовнішнім середовищем та з прицілом на успіх.
Зважаючи на вказані напрями удосконалення адміністрування,
проблеми аграрних підприємств та сільського соціально-економічного
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розвитку пропонуємо вирішувати за допомогою обмеженої в часі
діяльності, якою є проекти. Управління проектними доцільно
застосовувати не лише на рівні окремих аграрних виробників задля
удосконалення адміністрування, а й на регіональному та державному
рівнях. Удосконаленню проектного управління сприяє врахування
фінансових аспектів розвитку аграрного сектора, що закріпні в Єдиній
комплексній стратегії та плані дій розвитку сільського господарства та
сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. Проведені
дослідження дають змогу зробити висновок про те, що дана стратегія
частково уже реалізується через початок застосування аграрних
розписок та підписання угод з зовнішніми інвесторами [4]. Проте для
отримання зафіксованих у ній очікуваних наслідків та удосконалення
управління аграрними проектами необхідно насамперед забезпечити
удосконалення системи страхування, кредитування, а також чіткий
розподіл обов’язків щодо управління цільовим використанням коштів,
залучених до їх виконання, відповідно до рівня структури витрат
проекту.
Висновки. 1) Виявлено чинники впливу на комунікаційний процес, як складову техніки адміністративної роботи, розроблено пропозиції щодо удосконалення управління аграрними підприємствами з
позицій офісного менеджменту та запропоновано їх поступове
практичне впровадження за допомогою проектного управління;
2) Запропоновано удосконалення управління аграрними проектами
з акцентом на фінансовий аспект для забезпечення стійкого розвитку
сільськогосподарського та агропромислового виробництва країни;
3) Визначено роль адміністративного контролю в забезпеченні
розвитку аграрних підприємств та сільських територій;
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ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Актуальність теми дослідження. Національне господарство як
економічну систему формує мережа галузевих ринків, кожен з яких
виконує свою роль у процесі суспільного відтворення. Саме на
локальних ринках у формі конкретних, а не абстрактних операцій
обміну, реалізується одна з фаз відтворення. Від того, наскільки
ефективно локальні ринки виконують свою функцію, залежить рівень
задоволення потреб споживачів, а також спроможність виробництва
створювати з наявних ресурсів продукцію, в якій дійсно є потреба.
Вивчення тенденцій і закономірностей функціонування локальних
ринків як ареалів реальних угод виявляє пропорції розподілу доданої
вартості між різними ланками процесу суспільного відтворення, тому
перетворюється на важливе завдання, вирішення якого сприятиме
розробці ефективної аграрної політики.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові публікації, в
яких розглядаються локальні ринки, можна умовно поділити на три
групи. Значна увага локальним ринкам приділяється фахівцями у
галузі маркетингу та конкуренції, такими як В. Анарин, М. Акулич,
І. Дубровін, Л. Матвейчук, М. Портер, Т. Репич. Важливий внесок у
висвітлення сутності локальних ринків здійснили фахівці з
регіональної економіки та економіки міст: Є. Абрамова, В. Бєляєв,
С. Булига, В. Бутов, А. Гранберг, Є. Коваленко, О. Шебанова.
Маркетинговий та регіональний підходи до розуміння локальних
ринків озброюють нас знаннями прикладного характеру. Третю групу
досліджень представляють роботи теоретичного характеру, в яких
автори намагаються висвітлити сутність локального ринку на основі
зведення тлумачень, отриманих на базі різних методологічних
підходів. Ознаки цінової однорідності, спільності інформаційного
простору, ризиків та невизначеності, величини трансакційних витрат
виступають в якості основи для визначення локального ринку в
дослідженнях Х. Дудової, В. Кокорєва, Дж. Стіглера, А. Ступнікової,
Н. Феоктистової.
Результати досліджень. Ринковий простір національної
економіки є неоднорідним та неперервним і являє собою мережу
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відносно відокремлених локальних ринків. З позиції окремої компанії
локальні ринки виділяються на основі ознак спільності вподобань
споживачів та моделей поведінки конкурентів. Як об’єкти державної
політики локальні ринки можуть бути виділені за територіальною та
галузевою ознаками. Локальні ринки сільськогосподарської продукції
являють собою територіально визначену господарську систему, в
межах якої укладаються реальні ринкові угоди і яка має ознаки
сіткової структури, характеризується певним соціальним капіталом та
спільними інвестиціями суб’єктів даного ринку у спеціальні активи,
необхідні для реалізації сільськогосподарської продукції.
Локалізація ринкового простору є результатом і водночас
чинником багатьох процесів, що мають як позитивний (мінімізація
витрат обігу), так і негативний (монополізація ринкового простору)
суспільний економічний ефект. Локальні ринки сільськогосподарської
продукції формуються на основі звичок і традицій, що історично
склалися завдяки регулярним діям сукупності самостійних ринкових
агентів або завдяки свідомому обмеженню окремими агентами
ринкового простору з метою отримання монопольної влади чи,
навпаки, підвищення суспільної ефективності всього процесу
відтворення в аграрній сфері. Спільними для всіх локальних ринків
критеріями класифікації є: виділення предмету ринкових угод, ступінь
мобільності предмета угод, ширина асортименту та напрямок пошуку
контрагента.
Для
ринків
сільськогосподарської
продукції
специфічними критеріями класифікації є: термін збереження
продукції, можливість споживання продукції без переробки, а також
існування стандартів якості продукції та ведення ринкових операцій,
які дозволяє виділяти біржовий сегмент ринку.
Забезпечуючи ефективне функціонування локальних ринків
сільськогосподарської продукції, держава має орієнтуватися одразу на
два вектори: забезпечення продовольчої безпеки та збереження
потенціалу
сільськогосподарського
виробництва.
Основним
завданнями держави є створення умов для виконання локальними
ринками сільськогосподарської продукції інформаційної, регулюючої
та санаційної функцій. Ефективне виконання інформаційної функції
передбачає забезпечення ринкових агентів не тільки інформацією про
ціни, але й про якість продукції, оскільки інформаційна асиметрія
руйнує ринки продукції високої якості. Регулююча функція локальних
ринків полягає у мінімізації витрат обігу та зменшенні ризиків
взаємодії контрагентів. Санаційна функція ефективно виконується за
умови забезпечення рівного доступу до ринку всіх категорій продавців
та покупців і створення максимально конкурентного середовища.
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В процесі аналізу динаміки та структури реалізації
сільськогосподарської продукції в Україні було встановлено, що
обсяги її виробництва за період 2010-2014 рр. за переважною
більшістю груп зростали (зростання складало від 4 до 62 %). Виняток
становить молоко (зниження на 1 %), вовна (38,6%) та інша продукція
тваринництва (4,6%). Позитивною є тенденція зростання рівня
товарності виробництва, яка зумовила зростання обсягів реалізації
окремих видів сільськогосподарської продукції за період від 24 до 426
%. Ринкові відносини між сільськогосподарськими підприємствами та
переробниками зернових, олійних культур та цукрових буряків є
усталеними та ефективними, конкурентна пропозиція стикається з
конкурентним попитом і ціни демонструють позитивну кореляцію з
обсягами реалізації. Реалізація худоби та птиці, а також яєць,
відбувається за стабільними але неефективними каналами. В цілому,
ринки тих видів сільськогосподарської продукції, у реалізації якої
домінують підприємства, виявилися сформованими, тоді як канали
реалізації продукції господарствами населення характеризуються як
нестабільні.
Прояви неефективності функціонування ринків тваринницької
продукції (худоби та птиці, молока), досліджені на рівні областей,
засвідчують зловживання переробними підприємствам монопсонічною
владою, а також недосконале ціноутворення, пов’язане з якісною
неоднорідністю продукції (зокрема, молока), що реалізується
господарствами населення. На ринках рослинницької продукції, у
реалізації якої домінують господарства населення, виявлена модель
ціноутворення на основі попиту. За таких умов будь-яке зростання
пропозиції зумовить зниження ціни, зменшення доходів виробників та
втрату прибутків. Відсутність стабільних каналів розподілу овочів та
фруктів засвідчує несформованість локальних ринків цих видів
сільськогосподарської продукції.
Оптові ринки сільськогосподарської продукції визначаються як
ринкові кластери, в межах яких угоди укладаються більш
концентровано та інтенсивно. ОРСП працюють ефективно, якщо в їх
функціонуванні проявляються ознаки локального ринку, такі як
безпосередність та інтенсивність взаємодії ринкових агентів,
спільність інформаційного простору, а також психологічна єдність
агентів, відчуття приналежності, співучасті, відповідальності,
зумовлені спільними інвестиціями в активи сфери реалізації. Зазначені
принципи в повній мірі реалізуються на ринках «Нежданий» та
«Шувар». Ігнорування принципів функціонування локального ринку
при розбудові ОРСП призводить до нехтування пріоритетом
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національного виробника та домінування на ринкових майданчиках,
збудованих за бюджетні кошти, імпортної продовольчої продукції.
Висновки. Розбудова національної інформаційної системи, яка
містить підсистему інформаційно-консультаційного забезпечення
процесів прийняття господарських рішень сільськогосподарськими
виробниками та підсистему підтримки управлінських рішень органів
державного
управління,
передбачає
запровадження
вимоги
обов’язкового розкриття в мережі Інтернет актуальної інформації про
цінові, якісні та кількісні параметри функціонування ринкових
майданчиків, на яких організовано реалізується сільськогосподарська
продукція. Іншим заходом інформаційного характеру, реалізація якого
сприятиме вдосконаленню локальних ринків, є освітня діяльність
серед безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції, їх
асоціацій, організаторів ринкових майданчиків, власників об’єктів
ринкової інфраструктури, спрямована на популяризацію успішних
форм ринкової взаємодії та утвердження у практиці господарювання
усталених стандартів якості, які дозволяють формувати великі партії
однорідної сільськогосподарської продукції, ринкова ціна якої зростає
в рази. Покращення інформованості ринкових агентів, яке дозволить
знизити коефіцієнт варіації цін основних видів сільськогосподарської
продукції на 1 в.п., забезпечить приріст рентабельності виробництва
сільськогосподарської продукції в середньому на 0,22 в.п., що, за
рахунок зростання бази оподаткування, забезпечить зростання доходів
Державного бюджету на 262 млн. грн. за рік.
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Н. С. Пугачова, асистент,
кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ
АГАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Нинішні реалії стану навколишнього
середовища та екології загалом в Україні є критичними, в тому числі і
в зв’язку із розвитком агарного виробництва. Агарне виробництво має
надзвичайно строкату картину: від примітивної підсічно-вогневої
системи до високоточної технології ведення землеробства, при якій
використовуються найсучасніша техніка, що отримує інформацію із
супутників. Аграрний сектор незаперечно є найважливішою
складовою частиною біосфери та імперативно пов'язаний і, безумовно,
повинен балансувати з природними екосистемами, ставлячи при цьому
багатофункціональність сільського господарства в ряд незаперечних
проблем, вирішення яких сприяє забезпеченню екологічної рівноваги
глобальної екосистеми. Сучасний стан навколишнього середовища
котрий спричинив тривалий період інтенсивного землекористування,
недотримання норм внесення добрив, гербіцидів, інсектицидів,
ігнорування сівозмін для отримання максимального врожаю,
відсутність прогресивного і досить повного законодавчо-правового
полярегулювання в агарній сфері на національному рівні та
нормативно-методичного забезпечення законодавчих актів для
регіональних і місцевих рівнів вимагає негайного і постійного
втручання з боку держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням
екологізації державного управління приділяється багато уваги
дослідників як в Україні, так і за кордоном. Ідеї екологічного
управління, а також пропозиції щодо впровадження відповідних
механізмів містяться у наукових працях вітчизняних науковців,
зокрема: В. Андрейцева, Г. Балюка, О. Бондара, О. Веклич,
Т. Галушкіної, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, Л. Мельника, О.
Олефіренко, І. Синякевич, М. Хвесика, В. Шевчука та інших.
Серед зарубіжного наукового доробку в контексті обґрунтування
розвитку екологізації державного управління особливий інтерес
становлять роботи: Р. Аллена, Е. Белсдона, Дж. Боверса, В. Уінстона
та ін.
Чимало досліджень екологічного спрямування проведено і у
вітчизняній галузі науки «Державне управління». Зокрема, цією
проблематикою займалися: А. Антонов, В.Бакуменко, А. Балашов, П.
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Гаман, О. Долгальова, Т. Іванова, О. Лазар, Н. Малиш, С. Марова О.
Шаптала та інші.
Результати дослідження. На сучасному етапі економічного
розвитку країни успішне вирішення проблем, пов’язаних з
використанням, охороною та відтворенням природних ресурсів,
навколишнього середовища в цілому, значною мірою визначається
досконалістю форм і методів фінансування та кредитування
природоохоронних
заходів,
стимулювання
раціонального
природокористування з боку держави. Відсутність протягом останніх
десятирічь ефективно діючих правових, адміністративних та
економічних
механізмів
регулювання
екологізації
агарного
виробництва, захисту навколишнього природного середовища, а також
низька економічна суспільна свідомість, високий рівень концентрації
промисловості, непродумане, екологічно необґрунтованерозміщення й
фінансування і здійснення природоохоронних заходів за залишковим
принципом призвелидо високого техногенного навантаження
наприродне середовище, до його інтенсивної деградації, надмірного
забруднення поверхневих і підземних вод, земель, накопичення у
величезних кількостях відходів виробництва.
Сучасна управлінська наукова література зафіксувала наявність
глибокої та безпрецедентної кризи у сфері управління в Україні.
Зокрема підкреслюється, що “головним винуватцем глибокого
соціально-економічного падіння доцільно було би вважати кризу не
самої економіки, а систему державного управління, наслідком якої є
негаразди у всіх сферах життєдіяльності країни” [1, с. 50].
Головною мета будь-якого управлінця в публічній чи приватній
сфері майже є досягнення максимальної ефективності, дієвості й
результативності з мінімальними затратами ресурсів, часу і зусиль.
Основні завданням публічного управлінця, сильно відрізняється від
завдань бізнесового управлінця. Бізнесовий управлінець своєю
діяльністю прямо впливає на отримання прибутку певної
підприємства, організації тощо, публічний управлінець – на якість
життя громадян певної адміністративно-територіальної одиниці чи
держави в цілому. Публічний управлінець дбає про те, як
найраціональніше використати публічну інфраструктуру для
виробництва публічних благ та задоволення суспільного інтересу [2,
73].
Сам термін “публічне управління” (англ. public management), що
змінив термін “публічне адміністрування” (англ. public administration),
вперше був використаний у науковій практиці у 1972 р. англійським
державним службовцем Д. Кілінгом у його науковій праці
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“Managementin Government” [3], в якій відзначалося, що “публічне
управління – це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів
задля досягнення пріоритетних цілей державної політики”. Своєю
чергою, один із сучасних дослідників публічного управління Г. Букерт
[4] наголошує на тому, що “публічне управління не є певним
нейтральним, технічним процесом, а є діяльністю, яка тісно пов’язана
з політикою, законом і громадянським суспільством”.
Сучасна державна система управління екологізацією агарного
виробництва є занадто централізованою та носить елементи
відомчості. Це веде до зниження ефективності управління на
регіональному рівні, зокрема у напрямах планування та використання
інвестицій природоохоронного призначення, а також не дає
можливості повністю враховувати територіальні інтереси у створенні
екологічно безпечного довкілля.
У сучасних умовах, за визначеннями А. Мельника та
О. Оболенського, поняття «публічне управління» зорієнтоване на
реалізацію публічних (загальних) інтересів і включає такі складові, як
державне управління (суб'єктом є органи державної влади) і
громадське управління (суб'єктом є громадські інституції). В умовах
розгортання демократичних перетворень зростає активність і
громадських структур в управлінні не тільки громадськими, а й
державними справами, у розв'язанні суспільних проблем [5].
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що головною
особливістю та відмінністю публічного від державного управління є не
держава, а народ. Один з сучасних дослідників публічного управління
Гірт Букерт наголошує на тому, що «публічне управління не є якимось
нейтральним, технічним процесом, натомість є діяльністю, яка тісно
пов'язана із політикою, законом та громадянським суспільством».
Публічне управління екологізацією агарного виробництва в регіоні
можливе тільки у разі застосування комплексного механізму
управління у сфері екологізації аграрного сектору, а також необхідним
є значне удосконалення реалізації всіх його складових у процесі
сталого розвитку і, насамперед, на регіональному рівні з урахуванням
позицій громад.
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ЕТАПИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Постановка проблеми. При створенні та в ході подальшого
функціонування системи управлінського контролю потрібно
пам’ятати, що його мета обов’язково має бути узгоджена із метою
власне системи управління, яка прагне до ефективності та оперативності проведення будь-яких дій. При цьому головна мета управлінького контролю не повинна суперечити стратегії розвитку суб’єкта господдарювання. Таким чином, головним призначенням використання
механізму управлінського контролю є конкретизація цілей функціонування підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища та
координація дій його співробітників і керівників в ході використання
різноманітних контрольних процедур на різних етапах контролю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретикометодологічними та практичними аспектами розвитку та функціонування системи управлінського контролю займалися ряд вітчизняних та
зарубіжних вчених серед яких: Є. Аренс, А. Файоль, Ф. Бутинець, Н.
Дікань, М. Корінько, Дж. Лоббек, Н. Малюга, Р. Савченко, Х. Херманс, В. Шевчук, М. Штейнман, В. Каннунікова та інші. В їх працях в
основному розглядалися загальні засади та принципи організації
системи управлінського контролю. Проте за для підвищення
ефективності контрольних процедур необхідною є конкретизація їх
використання в ході проходження основних етапів управлінського
контролю. В зв’язку з цим подальші дослідження щодо вивчення
еволюції розвитку управлінського контролю та формування його
основних етапів, що відповідають реаліям сьогодення, актуалізуються.
Метою дослідження є характеристика еволюції виокремлення
етапів системи управлінського контролю та формування автором
власних думок та висновків.
Виклад основного матеріалу. Етапи управлінського контролю
відображають механізми, умови і методи його функціонування в
межах суб’єкта господарювання. Слід наголосити, що існування різних
класифікаційних ознак методів управлінського контролю стало
причиною виокремлення різних його етапів проведення [1]. З точки
зору еволюції, поділ системи управлінського контролю на окремі
етапи має врахувати: власне зміні контрольного періоду; зміни
зовнішнього або внутрішнього контрольного середовища (табл. 1).
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Таблиця 1
Погляди вчених щодо виокремлення етапів
управлінського контролю
Етап
І
ІІ
ІІІ
ІV

V

І
ІІ
ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

Вчений та зміст етапу
Р. Вілсон [2]
Бюрократичний контроль – система побудована таким чином, що керівники вищих рівнів
мають необмежені повноваження по відношенню до підлеглих, які в свою чергу мають
виконувати їх розпорядження
Встановлення конкретних норм та правил (стандартів контролю) – в основу системи
покладено контроль виконання бюджетів
Використання механізму стимулювання в контролі, який не тільки суттєво посилює
роботу системи управлінського контролю, а й власне системи управління в підприємстві
Використання новітніх технологій в контролі, що в свою чергу дає можливість
автоматичного примусового контролю здійснення господарських операцій, додержання
технології виробництва, автоматичного контролю складних операцій, а також сприяє
подальшому розвитку нових технологій в контролі
Створення в межах підприємства спеціального структурного підрозділу, працівники
якого мають повноваження щодо здійснення контрольних процедур в підприємстві
Р. Сімонс [4]
Система меж управлінського контролю: метою системи контролю є виділення діапазону
можливих заходів для допустимих видів діяльності, які власне і мають бути захищеними
системою. Саме встановлені межі мають визначатися в повноваженнях відповідальних
осіб
Система моніторингу, що використовується для перманентного виявлення відхилень
фактичного стану від запланованих результатів та їх корегування за потреби
Довіра до системи управлінського контролю: співробітники підприємства мають бути
зацікавленими в системі управлінського контролю суб’єкта господарювання, як одному
із основних інструментів захисту майна підприємства
Інтерактивна система контролю – це принцип організації системи, при якій мета
досягається шляхом інформаційного обміну елементів системи. Елементами
інтерактивності є всі елементи взаємодіючої системи, за допомогою яких відбувається
взаємодія з іншою системою, людиною (користувачем)
Р. Скотт [3]
Закритий раціональний етап системи. Цей етап системи управлінського контролю, як
правило, не приймає до уваги внутрішнє та зовнішнє середовище в якому функціонує
підприємство, а відображає завдання контролю та управління за допомогою якісних та
кількісних характеристик, з визначенням місця кожного управлінця-контролера в системі
Закрита стадія системи управління: ця стадія моделі управлінського контролю, як
правило, не розглядає внутрішнє та зовнішнє середовище системи, в той же час не
визначає цілі управління та контролю, що в свою чергу змушує управлінців-контролерів
визначати і коригувати цілі
Відкрита і раціональна ступінчаста система. Цей етап управлінського контролю, як
правило, враховує зміни внутрішнього та зовнішнього середовища по відношенню до
корпоративного управління, але його цілі менеджери не можуть вільно регулювати
Відкритий етап системи управлінського контролю. Цей етап ґрунтується на
особливостях внутрішнього і зовнішнього середовища системи управління підприємства,
в той час як мета внутрішнього контролю регулюється менеджерами відповідно до змін у
зовнішньому середовищі управління

Серед досліджень еволюції виокремлення етапів управлінського
контролю вченими виділялись різні їх класифікаційні поділи. Аналіз
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данних таблиці 1 дозволяє стверджувати, що відбулася еволюція
управлінського контролю від замкнутої до відкритої системи. З нашої
точки зору це надає суб’єктам господарювання такі переваги:
1. система управлінського контролю стає тісно пов’язаною із
зовнішнім середовищем і буде розвиватися та удосконалюватися
одночасно із змінами, що відбуваються в економічному середовищі в
якому функціонує суб’єкт господарювання;
2. зовнішнє середовище прямо впливає на внутрішні змінні
підприємства, а отже і на виокремлення етапів управлінського
контролю. Система управління суб’єкта господарювання піддається
всеосяжному контролю.
3. менеджерами систем управлінського контролю та власне
управління окремих типів можуть використовуватися різні методи. За
для
підтримання
бажаного
рівня
ефективності
суб’єкта
господарювання система управлінського контролю також враховує
технологічні та організаційні характеристики підприємства.
Висновки. Враховуючи еволюцію розвитку етапів управлінського
контролю та нинішній стан економічного розвитку України, механізм
системи контролю в сучасних умовах має ґрунтуватися на
основоположних принципах системи управління в загалом, а також
враховувати концептуальні основи систем оцінки діяльності та
стимулювання в середині суб’єкта господарювання.
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БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТОМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Постановка проблеми. Мета системи бюджетного контролю
повинна узгоджуватися з контрольною метою управління та полягає у
забезпеченні досягнення бажаного рівня ефективності та дієвості
господарської діяльності підприємства. Конкретною кінцевою метою
виступає необхідність досягнення кількісних та вартісних показників
діяльності на основі прийнятих стандартів бюджетного контролю.
Таким чином, система бюджетного контролю дозволяє керівникам та
співробітникам підприємства раціонально оцінювати розмір
показників закладених у бюджет, виявляти влив дій суб’єктів
управління на виникнення відхилень фактичних показників від
бюджетних в ході здійснення господарської діяльності та проводити
коригування в будь-який момент послідовно, забезпечуючи виконання
поставлених цілей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здебільшого вітчизняні
вчені такі як: В. Д. Андрєєв, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв,
С. Ф. Голов, С. Я. Зубілевич, Л. П. Кулаковська, О.П. Кириленко, Л.К.
Сук, Б. Ф. Усач, Л.С. Шатковська розглядають бюджетний контроль з
позиції держави, в частині вивчення ефективності використання
бюджетних коштів, наповнення доходної частини бюджету України та
ін.. Проте є інші види бюджетів, які можуть складатися на рівні
суб’єктів господарювання і які відображають бажаний рівень доходів,
витрат та інших показників за певний період. Проблемними аспектами
бюджетування займалися ряд вітчизняних та зарубіжних вчених: К.
Друрі, Дж. Фостер, Т.О. Зінькевич, О.М. Тищенко, М.Д. Білик, Ф.Ф.
Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов тощо. Проте
ними не в повній мірі були розглянуті питання бюджетного контролю
за рівнем досягнення запланованих показників.
Метою дослідження є визначення ролі бюджетного контролю для
забезпечення ефективності системи управління, а також формування
автором власних думок та висновків.
Виклад
основного
матеріалу.
Оцінка
ефективності
функціонування системи управлінського контролю в цілому, а не лише
окремих процедур контролю має велике значення для системи
управління. Слід зазначити, що розуміння конотації, принципів, змісту
та процедур оцінки управлінського контролю є запорукою

182

ефективності господарської діяльності підприємства. Оцінка системи
управлінського контролю в підприємстві відноситься до процесу, що
має виконуватися вищим керівництвом підприємства або його
спеціалізованим структурним підрозділом з метою комплексної оцінки
ефективності діяльності суб’єкта господарювання та прийняття
управлінських рішень за результатами такої оцінки. Кінцевим
результатом буде підвищення ефективності системи управлінського
контролю, шляхом застосування регулятивних дій та відображення їх
виконання у відповідних звітах з оцінки, а також виявлення і
запобігання пов'язаних з цим ризиків [1].
Метою управлінського контролю є забезпечення гарантування
досягнення бажаного стратегічного рівня ефективності підприємства.
При постановці довгострокових цілей обов’язковою умовою має бути
врахування місії існування суб’єкта господарювання в інтеграції із
цілями управлінського контролю. Досягнення бажаного рівня
операційної ефективності, завдяки використання методологічного
інструментарію управлінського контролю, є одним з головних завдань
адміністративного управління [2].
Бюджет – це схема, за допомогою якого відбувається розподіл
ресурсів суб’єкта господарювання протягом певного періоду за для
досягнення поставленої мети. Іншими словами бюджетом є грошове
вираження цілей підприємства на певний період. Окрім того бюджет є
формою плану, який може бути розділений на різні категорії та рівні
(рис. 1):
Загальна мета (місія)
Цілі певного періоду
Стратегія досягнення
Виокремлення головних та
другорядних завдань
Визначення правил і процедур
досягнення
Планування основних та допоміжних
показників
Оформлення бюджетів у вартісному
вираженні

Рис. 1. Ієрархія планування
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На рис. 1 показано, що бюджет є органічною частиною та основою
планування показників за для досягнення стратегії розвитку
підприємства. Конотація бюджетного планування може бути зведена
до трьох аспектів:
по-перше, для того щоб відобразити у вартісному виразі входи і
виходи за для реалізації цілей діяльності підприємства;
по-друге, щоб проілюструвати "чому", тобто в яких випадках
будуть формуватися входи і виходи бюджетів;
по-третє, відображає "коли", тобто моменти формування входів і
виходів.
За для оптимальності дотримання строків досягнення бажаних
бюджетних показників в кожному підприємстві діє так званий
бюджетний контроль, який відноситься до процесу регулювання цілей
організації і економічної поведінки суб’єкта господарювання через
форму бюджетного планування, коригування та зміни поведінки та
управління негативними відхиленнями, за для забезпечення
досягнення цілей та стратегії розвитку на всіх рівнях. З точки зору
управління бюджетування включає в себе формування бюджету
(бюджетне планування), виконання бюджету, аналіз відхилень
бюджету та коригування відхилень. При цьому бюджетний контроль
супроводжує будь-яку стадію бюджетування за для забезпечення
проведення своєчасної корекції господарської діяльності менеджерами
суб’єкта управління.
Перевагами системи бюджетного контролю є: встановлення чітких
кількісних критеріїв корпоративної поведінки; тісні взаємозв’язки
стратегічних та поточних цілей функціонування суб’єкта
господарювання; виявлення проблемних аспектів та своєчасна
корекція відхилень. До недоліків бюджетного контролю відносять:
необхідність
комплексної
постановки
системи
бюджетного
управління; обмеження в якійсь мірі ініціативи керівників та
працівників підприємства; чіткі бюджетні стандарти не дають в
повній мірі оперативно реагувати системі менеджменту на зміни
зовнішнього середовища.
Як правило, система бюджетного контролю використовується у
всіх організаціях або підприємствах в яких запроваджено такий метод
управлінського обліку як бюджетування. Однак важко розробити і
впровадити систему бюджетного управління для підприємств з
поганим бізнес-середовищем та нерозвиненою інфраструктурою.
Потрібно пам’ятати, що концентрування уваги на контролі в системі
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управління може зв’язувати ініціативу керівників та працівників
підприємства.
Висновки. Таким чином, бюджетний контроль дасть змогу
сформувати кодекс поведінки суб’єктів управління, є простим у
використанні, не обмежується системою управління та зовнішнім
середовищем.
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В. А. Савчук, аспірант5
ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Реалізація концепції сталого соціоеколого-економічного розвитку в Україні детермінує пріоритетне
значення галузей «зеленої економіки», серед яких досить
перспективною є органічне виробництво. Виробники органічної
агропродовольчої продукції не тільки створюють продукцію вищої
цінності для споживачів, але й демонструють соціальну
відповідальність, забезпечуючи при цьому продовольчу безпеку та
збереження екологічного стану агроекосистем.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Повноцінне
становлення в Україні органічного виробництва агропродовольчої
продукції як галузі можливе лише за умови сформованого ринку даної
продукції. Обов’язковими організаційно-економічними умовами
функціонування ринку органічної агропродовольчої продукції є:
формування попиту і пропозиції на неї та наявність конкуренції
товаровиробників. Наукові засади формування ринку органіки в
Україні досить предметно розробляються вітчизняними науковцями
[1–5]. Метою даного дослідження є апробація комплексного впливу
об’єктивних і релевантних чинників на стан і динаміку ринку
органічної продукції з допомогою прогнозування.
Економічне прогнозування як науково обґрунтоване передбачення
розвитку галузі дає можливість окреслити її перспективи та визначити
основні завдання довгострокової економічної політики. Комплексний
прогноз розвитку органічного виробництва в Україні можна здійснити
на основі передбачення тенденцій кон’юнктури ринку органічної
продукції.
Для побудови авторської прогнозної статистичної моделі розвитку
вітчизняного
ринку
органічної
агропродовольчої
продукції
застосовано багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз, який
дозволяє дослідити щільність зв'язку, оцінити його форму та вплив
одних факторів на інші. Дана модель більш адекватно і достовірно
відображає залежність між обсягом продажу органічної продукції та
незалежними змінними, що впливають на його величину. При цьому,
враховано якомога більш широке коло факторів попиту на органіку та
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факторів її пропозиції. Інформаційне наповнення моделі склали дані
офіційної статистики – державного управління статистики України та
Федерації органічного руху України за 2006–2014 рр. з прогнозом на
наступних 5 років [6–7]. Факторами попиту на органічну
агропродовольчу продукцію є наступні: загальна чисельність
населення, чисельність населення вікової групи до 14 років, природний
приріст населення, коефіцієнт народжуваності, чисельність міського
населення, величина доходу домогосподарств з розрахунку на одну
особу, та індекс інфляції.
Результати дослідження. Факторами пропозиції є площа земель,
придатних для органічного виробництва, площа сертифікованих
органічних земель, обсяги виробництва та експорту органічної
продукції. Усі факторні ознаки зведено до єдиного вимірника –
відсотків до базового періоду – 2006 року. Одним з етапів побудови
множинної кореляційно-регресійної моделі є отримання кількісного
підтвердження наявності чи відсутності зв’язку між показниками
(факторними і результативною ознаками) за допомогою спеціальних
характеристика встановлення аналітичної залежності між ними.
Динаміка чисельності населення як факторна ознака формує
загальну кількість споживачів на ринку, які гіпотетично можуть
споживати органічну агропродовольчу продукцію. Даний показник
залежить як від природного, так і від механічного руху населення.
Особливе значення при цьому мають показники загального
відтворення (природного приросту) та народжуваності, які
обумовлюють вікову і статеву структуру населення. Наявність дітей
віком до 14 років у сім’ях є одним з основних спонукальних мотивів
до споживання органічних продуктів. Турбота батьків про здоров’я
дітей та данина «моді» на здорове харчування збоку значної частини
молоді, особливо у містах, сприяють формуванню так званого
демографічного сегмента ринку органічної продукції. Апріорно можна
стверджувати, що зазначені факторні ознаки прямо і позитивно
впливають на величину ринку органічної продукції. Прямо, але з
зворотним характером впливають на обсяг ринку органіки такі
фактори як платоспроможний попит споживачів, який залежить від
величини доходу домогосподарств з розрахунку на одну особу, та
індекс інфляції, які звужують економічний сегмент ринку органіки.
Пропозиція органічної агропродовольчої продукції на ринку
залежить від низки природних та економічних чинників її виробляти.
Як уже зазначалося у попередніх розділах, Україна має значні резерви
земель для органічного виробництва. Досить динамічно зростають
площі сертифікованих земель для такого виробництва і обсяги
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вироблюваної органічної продукції, що загалом сприятиме
наповненню внутрішнього ринку. Проте, розширення експорту
органічної сировини може стати стримуючим фактором пропозиції
продукції з високою доданою вартістю у необхідному обсязі та
асортименті на внутрішньому споживчому ринку. Цікавим було б
включення у кореляційно-регресійну модель і таких факторів, що
впливають на пропозицію, як обсяги держаної підтримки
товаровиробників
та
приріст
можливостей
сертифікації
сільськогосподарських угідь. Проте, такого роду інформація відсутня.
Висновки. Здійснивши на підставі охарактеризованих показників
з використанням оболонки Excel відповідні розрахунки, можна
зробити наступні висновки. Під впливом досліджених стимулюючих і
дестимулюючих чинників попиту та пропозиції, обсяг ринку
органічної агропродовольчої продукції в Україні може досягти на рівні
2019 року від 21,5 млн. євро (лінійна функція зростання) до 292,8 млн.
євро (експоненціальна функція).
Як свідчать результати лінійного інтервального прогнозу, за
песимістичного сценарію розвитку ринку органічної агропродовольчої
продукції його обсяг на рівні 2019 року зросте більш ніж в 2,1 рази, за
оптимістичного – в 1,4 рази. Імовірне збільшення обсягу ринку
становитиме майже 1,5 рази. Для реалізації імовірного (і
оптимістичного) сценаріїв розвитку ринку органіки необхідно
активізувати державне регулювання розвитку підгалузі, яке б
поєднувало економічні, організаційні та інституційні важелі.
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М. І. Сайкевич, к. е. н., доцент,
кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності
БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Постановка проблеми. Від моменту здобуття Україною
незалежності тема реформування адміністративно-територіального
устрою та децентралізації влади була і залишається актуальною. В
демократичному суспільстві інтереси громадянина отримують вищій
пріоритет порівняно з абстрактними інтересами держави. З точки зору
реалізації інтересів громадянина, задоволення його потреб більш
важливою одиницею виміру стає територіальна громад. Важливою
проблемою економічної та управлінської науки стає обґрунтування
спроможності громади (району, міста, об’єднаної територіальної), т.т.
здатності її публічних інститутів задовольнити основні потреби
громадян.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нормативна
інформація щодо реформування адміністративно-територіального
устрою в Україні міститься у відповідних Законах України [2] та
Постановах КМУ [3]. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні
висвітлюється в науковій доповіді Інституту економіки та
прогнозування НАН України за редакцією І.О.Луніної [4]. Корисна
інформація для розуміння ролі і місця об’єднаних територіальних
громад у бюджетній системі України подана у методичній публікації
Ткачука А.Ф., виданій за підтримки Європейського Союзу [5].
Водночас, кількісний аналіз проблеми став можливим лише завдяки
використанню даних Першого загальнонаціонального порталу
відкритих даних міст та районів України [1].
Метою статті є висвітлення методичних підходів, які дозволять
отримати відповіді на важливі питання щодо завдань, які вирішує
децентралізація влади та чи ефективно задовольняються потреби
українців у суспільних послугах.
Результати дослідження. В економічній теорії одним з
найскладніших питань є оцінка попиту на суспільні (публічні) блага –
блага, які ми не купуємо індивідуально, вирішуючи скільки саме
маємо витратити з власного гаманця. Це блага, які нам пропонує
держава, збираючи для цього податки: національна оборона, охорона
правопорядку, освіта, медицина та ще багато іншого, включаючи
ремонт доріг та вивіз сміття.
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Але ми всі різні і по-різному потребуємо благ, за які платимо
спільно. Навряд чи пенсіонер в першу чергу буде думати про
спортивний майданчик, у порівнянні зі збереженням пам’ятки
архітектури. А молоді батьки напевне віддадуть перевагу дитячому
садочку у порівнянні з облаштуванням пожежної водойми…
Адміністративно-територіальний
устрій,
що
закріплював
монополію центральної влади на визначення обсягів і структури
витрат громад на суспільні блага, не враховував різну структуру
потреб, тому не забезпечував їх ефективного задоволення.
Найважливішими суспільними благами, які має забезпечувати
громадян влада на місцях є послуги у сфері освіти, культури, охорони
здоров’я, соціального захисту та житлово-комунального господарства,
громадської безпеки, пасажирських перевезень, утримання вулиць і
доріг.
Установи, що надають відповідні послуги, мають бути
територіально доступними, матеріально і технічно забезпеченими,
укомплектованими професійними фахівцями, щоб забезпечувати
високу якість послуг, а також відкритість інформації про послуги,
порядок та умови їх надання.
В процесі адміністративно-територіальної реформи відбувається
перерозподіл повноважень між центральною та місцевою владою. При
цьому, важливо, щоб цей перерозподіл підкріплювався відповідними
матеріальними та фінансовими ресурсами. Найбільшим і
найважливішим фондом фінансових ресурсів влади є бюджет.
Бюджетна система країни складається з Державного бюджету та
місцевих бюджетів, т.т. бюджетів областей, районів, бюджетів
територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі
районів у містах), бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Місцевий бюджет є інструментом вирішення проблем місцевого
рівня. В ньому акумулюються та з нього розподіляються грошові
ресурси, призначені для забезпечення завдань та функцій органів
місцевого самоврядування. Щоб ефективніше витрачати бюджетні
кошти та найповніше задовольняти потреби громадян у суспільних
благах в Україні було змінено Бюджетний кодекс, розширено перелік
та збільшено ту частину податків, що надходять саме до місцевих
бюджетів. За зміненим кодексом ми прожили 2015 та вже і 2016 рік.
Спробуємо оцінити перші результати бюджетної децентралізації,
встановити наскільки самостійними є місцеві бюджети у формуванні
своїх доходів та витрат.
По-перше, визначимо, яку питому вагу мають дотації та субвенції
з Державного бюджету у доходах бюджетів районів та міст обласного
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значення. Звичайно, це не найнижчій рівень бюджетів, до якого має
дійти децентралізація, але основні установи, що надають суспільні
блага: лікарні, управління освіти, суди, пожежні команди тощо –
знаходяться саме тут і саме тут фінансуються. Питома вага державних
трансфертів у доходах місцевих бюджетів у 2014 р. коливалася від
13 % до 97,3 %. Найменшим значенням за цим показником
характеризується м. Южне Одеської обл., а найбільшим –
Верхньорогачівський район Хесонської обл. Найбільш очікуваним
значенням (медіаною) рівня залежності доходів місцевих бюджетів від
трансфертів з Державного бюджету є 73,7 %. За нового Бюджетного
кодексу маємо такі значення: min – 29,3%; max – 92,7 %, mediana –
73,4%. Іншими словами, говорити про зростання фінансової
незалежності місцевих бюджетів немає підстав.

Рис. 1. Розподіл АТО України за рівнем залежності доходів
місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів
Зауважимо, що нормативно закріпленого механізму розподілу
повноважень щодо суспільних благ між центральною та місцевою
владою в Україні поки немає, і кошти виділяються відповідно до
прислів’я «хто гроші платить, той і музику замовляє». Отже,
центральна влада, контролюючи більш як 70 % доходів бюджетів
АТО, відповідно визначає левову частку видатків.
Згрупуємо АТО за чисельністю населення та з’ясуємо, чи
спроможні більші АТО забезпечити собі більшу незалежність і
самостійність у доходах бюджетів. Аналіз виявив три закономірності.
По-перше, АТО великого розміру, переважно це міста – обласні
центри, характеризуються відносно нижчим рівнем фінансової
залежності від трансфертів з Державного бюджету, порівняно з АТО
середнього та маленького розміру. Але за три роки цей рівень
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підвищився в середньому з 49 до 57 %. По-друге, найвищій рівень
фінансової залежності простежується у бюджетах АТО середнього
розміру. Таких в Україні найбільше. І за три роки рівень фінансової
залежності їх бюджетів незначно, але зріс з 72 до 73 %. По-третє,
практично стабільним протягом трьох років, на рівні 71,2%,
залишається рівень фінансової залежності бюджетів найменших АТО з
чисельністю населення менше 20 тис. осіб.
Логічним поясненням даного факту є те, що основними напрямами
трансфертів на користь місцевих бюджетів є освіта, охорона здоров’я,
а з 2015 р. – ще й житлово-комунальні субсидії. Видатки за цими
напрямами значною мірою залежать від чисельності населення. Із
зростанням чисельності населення АТО пропорційно зростають й
відповідні обсяги трансфертів.
Визначимо середню суму видатків з Державного бюджету у формі
субвенцій і дотацій місцевим бюджетам в розрахунку на душу
населення в розрізі АТО та порівняємо їх рівень у 2014 та 2015 роках.
Середня сума трансфертів, отриманих місцевими бюджетами у
2015 р. в розрахунку на душу населення була на 1057 грн. або на 24,8
% більша ніж у 2014 р. Зважаючи на темп інфляції, який за 2015 рік
склав 48,7 %, таке зростання трансфертів на душу населення є цілком
логічним. Нелогічним є зростання рівня фінансової залежності
місцевих бюджетів в умовах процесу бюджетної децентралізації.
Висновки:
1. Реформа адміністративно-територіального устрою має
відбуватися у взаємозв'язку з бюджетною децентралізацією.
2. Кількісний аналіз витрачання бюджетних ресурсів на
забезпечення суспільних благ показав, що оновлений Бюджетний
кодекс поки що не забезпечив дійсного перерозподілу коштів у місця,
де формується безпосередній попит на суспільні блага.
3. Поряд з інструментами розподілу бюджетних ресурсів Україні
абсолютно необхідно прийняти рішення про розподіл обов’язків та
повноважень між центральною та місцевою владою.
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Л. І. Симоненко, к. е. н., доцент,
кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності
ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В ГАЛУЗІ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми. Зростання виробництва в галузі сільського
господарства на інноваційній основі є завданням реформування
національного господарства. В сучасній теорії економіки
поглиблюється інтерес до аналізу як традиційних так і нових
(інституційних) факторів, що впливають на динаміку виробництва на
всіх рівнях господарювання. Фактори, що збільшують потенціал
економічного зростання в галузі об’єднують поняттям «організаційні
структури бізнесу». В сільському господарстві такі структури
різняться за розмірами (великі, середні, малі), мірою корпоратизації
(одноосібні
володіння,
партнерства,
корпорації),
ступенем
диверсифікації (спеціалізований і диверсифікований бізнес), мірою
монополізації ринку (монополія, олігополія, вільний ринок),
характером використання найманої праці (особисті і сімейні
підприємства, акціонерний капітал з найманою працею), тощо.
Узагальнено можна стверджувати, що в однакових умовах одні
організаційні структури дозволяють забезпечити високу ефективність
виробництва і на цій основі – збільшення випуску продукції, а інші –
ні. Тобто, раціональна організаційна структура бізнесу (ефективна
галузева структура), в т.ч. аграрного виробництва може розглядатися
як самостійний фактор економічного зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінці ефективності
інституційних реформ, що проводилися в аграрному секторі та
структурних змін, що відбувалися в галузі та аналіз їх впливу на
відтворювальні процеси в сільському господарстві присвячені роботи
фахівців провідних наукових інституцій країни: Інституту економіки і
прогнозування, Інституту аграрної економіки, Національного
інституту стратегічних досліджень, тощо [1–3]. Так, науковою школою
НАН України до вивчення потенціалу економічного зростання в галузі
сільського господарства були застосовані категорії: диспропорцій
регіонального
виробництва,
технологічних
дисбалансів
господарювання, трансформації структури виробництва, деформації
відтворювальних процесів, та ін. Економісти-аграрники вивчають
організаційні структури, що збільшують потенціал економічного
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зростання галузі – виробничі кластери, галузеві організації
підприємців, кооперативи, фермерство, тощо.
Разом з тим, методологія системи національних рахунків (СНР), а
саме, економічні рахунки сільського господарство (ЕРСГ) які
запроваджені у статистичну практику Державним комітетом
статистики з 2014 р. дозволяють оцінити показники динаміки і
структури обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, з т.з.
організаційної структури аграрного бізнесу [4]. Метою даної роботи є
аналіз показників виробництва валової доданої вартості (ВДВ)
створеної організаційними структурами (категоріями господарств).
Результати досліджень. В структурі ВДВ частка сільського,
лісового та рибного господарства за період 2010-2015 рр. поступово
зростала і досягла 14% у 2015р. за відносно незмінної части зайнятих у
цих видах економічної діяльності на рівні 9-9,6% [4, с. 35]. Зростання
частки ВДВ пов’язане з структурними зрушеннями у випуску
продукції в сільському господарстві на користь не фінансових
корпорацій (підприємств). Разом з тим, у країнах ЄС частка сільського,
лісового і рибного господарства у ВВП є на порядок нижчою, ніж в
Україні (1,5% у 2015 р.). Такі структурні дисбаланси між українською і
європейською економіками обмежують конкурентні можливості
національної економіки в процесі інтеграції [5, с. 247].
Показник індексу сільськогосподарської продукції 2015р. складає
88,2 % рівня 1990 р., що свідчить про довгострокову тенденцію
скорочення обсягів виробництва аграрної продукції [4, с. 39]. Індекси
виробництва продукції тваринництва і рослинництва склали
відповідно 53,7 і 121% за той же період [там же, с. 40–41]. Таким
чином, продуктова структура виробництва ілюструє деформацію
виробництва.
У процесі аграрних трансформацій в Україні сформувалася двоїста
організаційна
структура
сільського
господарства,
в
якій
виокремлюються два типи (сектори) виробників: корпоративний
(сільськогосподарські підприємства) та індивідуальний (фермерські
господарства і господарства населення) [2, с. 51]. Структура
виробництва сільськогосподарської продукції за категоріями
господарств змістилася в бік господарств населення. Так, якщо у 1990
р. частки індивідуального та корпоративного секторів у вартості цієї
продукції співвідносилися як 30:70, то у 2015р. 60:40% [3, с. 9].
Обидва сектори виробників сільськогосподарської продукції
неоднорідні за складом, розмірами і динамікою змін. Особливо помітні
зміни в корпоративному секторі, де відбувається великомасштабна
концентрація землекористування агрохолдингами що монополізують
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вигоди від міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією
рослинництва (зернових, насіння соняшника, ріпаку) та тваринництва
(продукції промислового птахівництва), [2, с. 51].
В індивідуальному секторі поступово зміцнюються позиції
фермерських господарств – частка виробленої ними продукції
сільського господарства збільшилася з 1,7% у 2000 р. до 7,6% у 2015 р.
[3, с. 10]. Фермерські господарства здатні у довгостроковій
перспективі розвивати органічне виробництво. Ринок органічної
продукції ЄС є перспективним для вітчизняних малих і середніх
фермерських господарств.
Господарства населення виробляють 55% валової продукції галузі
[2, с. 51]. У цьому секторі посилюється розшарування за обсягом
використовуваних ресурсів і характером діяльності. Господарства
населення поділяються на два типи: 1) які виробляють продукцію
лише для продовольчого самозабезпечення; 2) виробництво яких
набуває переважно товарного спрямування, досягаючи критеріїв
відповідності фермерським господарствам (за щорічними обсягами
продажу продукції у грошовому виразі на суму еквівалентну 1 тис.
дол. і більше). Домогосподарства товарного типу складають близько
20% вітчизняних сільських домогосподарств.
В господарствах населення домінує виробництво трудомістких
сільськогосподарських культур (картопля, овочі, фрукти) та продукції
тваринництва – молока, яловичини та свинини; вагома також їх частка
у постачанні цієї продукції на внутрішній продовольчий ринок [там
же]. Параметри продуктивності і ресурсної ефективності відтворення
виробничого потенціалу, свідчать про формування в аграрному секторі
моделі сировинного характеру яка за своєю природою не може
забезпечити зростання виробництва в галузі на інноваційній основі, а
закріплює екстенсивний тип відтворення.
Висновки. В сільському господарстві склалися сприятливі умови
для функціонування і розвитку корпоративного сектора. З’явилося
великотоварне
виробництво
комерційно
привабливих,
експортоорієнтованих, високорентабельних і швидкоокупних культур
та продукції промислового птахівництва. В індивідуальному секторі
зростає число товаровиробників трудомістких видів продукції
споживчого призначення.
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О. Я. Стойко, к. е. н., доцент,
кафедра фінансів і кредиту
КАПІТАЛІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА РАХУНОК КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ
Постановка проблеми. Проблемою вітчизняних аграрних
підприємств є те, що, з одного боку, низький рівень їх капіталізації
обмежує можливості їх розвитку, а з іншого – не залучаються
додаткові кредитні ресурси для підвищення рівня капіталізації
підприємств аграрного сектора. Можливості для залучення
інвестиційних ресурсів у аграрний сектор на засадах кредиту є суттєво
обмеженими, враховуючи ризиковий характер аграрного виробництва,
низький рівень його прибутковості та нестачу ліквідного забезпечення
у багатьох аграрних підприємств.
Показники ефективності кредитування українського аграрного
сектору знаходяться на дуже низькому рівні порівняно з аналогічними
показниками США (вітчизняна аграрна сфера одержує у 15 разів
менше кредитних ресурсів у розрахунку на одиницю виготовленої
валової аграрної продукції; у 24 рази менше отримує кредитів на 1 га
землі сільськогосподарського призначення, ніж аграрні підприємства
США) [1]. За підрахунками інвестиційного фонду «European Fund for
Souteast Europe», український аграрна сфера недоотримує кредитних
ресурсів на суму 8,7 млрд дол. США, при цьому загальний попит на
аграрні кредити в Україні, за підрахунками експертів, сягає 12,0 млрд
дол. США [2]. У зв’язку з цим виникає потреба у виявленні причин, що
стримують розвиток кредитування вітчизняних аграрних підприємств,
та розробки напрямів його активізації для підвищення рівня
капіталізації підриємств аграрної сфери.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми
капіталізації аграрних підприємств в умовах ринкової трансформації
аграрної сфери є предметом досліджень багатьох вітчизняних вчених.
Вагомий внесок у їх розробку зробили такі науковці, як: В. Г.
Андрійчук, М. Я. Дем’яненко, Л. В. Козак, М. А. Козоріз, Ю. Я. Лузан,
Ю. О. Нестерчук, О. А. Нужна, С. В. Рибалко, П. Т. Саблук, Ю. В.
Улянич, М. Й. Хорунжий, В. В. Юрчишин, В. Л. Янчевський та ін.
Однак, деякі питання теорії і практики капіталізації аграрного сектора
ще недостатньо вивчені і вимагають поглибленого дослідження. До
них насамперед належить обґрунтування процесу нагромадження
капіталу аграрних підприємств шляхом залучення кредитних ресурсів.

199

Метою дослідження є вивчення проблем капіталізації підприємств
аграрної сфери за рахунок кредитних ресурсів і розробка науковопрактичних рекомендацій щодо їх розв’язання.
Результати дослідження. Формування капіталу аграрних
підприємств відбувається за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх
джерел. Потенційним джерелом нагромадження капіталу аграрних
підприємств є капіталізація їх власних доходів, за рахунок якої
відбувається трансформація прибутку у додатковий капітал. Однак,
значна частка вітчизняних аграрних підприємств не в змозі
забезпечувати відтворення власного виробництва через його
збитковість, а рівень рентабельності деяких, навіть і прибуткових
підприємств, не можна назвати відтворювальним. Так, частка
збиткових господарств у загальному їх обсязі у 2011 р. становить 16,5
%, у 2012 р. – 21,4 %, у 2013 р. – 19,0 %, у 2014 р. – 15,3 %, у 2015 р. –
11,1 % [3, 4]. Водночас при досягнутій рентабельності сільськогосподарського виробництва на рівні 21,1 % у 2010 р., 27,0 % у 2011 р.,
20,5 % у 2012 р., 11,2 % у 2013 р., 25,8 % у 2014 р. (дані за 2015 р.
відсутні) [5] сільськогосподарські підприємства змушені працювати
практично лише на покриття процентів за банківськими кредитами.
Враховуючи неможливість забезпечувати задану потребу в
капіталі за рахунок власних доходів, аграрні підприємства змушені
залучати кредити комерційних банків і використовувати інструменти
лізингу. Залучення позикових коштів, з одного боку, може призвести
до часткової втрати економічної самостійності аграрних підприємств, а
з іншого – забезпечить зростання обсягів їх господарської діяльності
завдяки можливості придбання необхідних додаткових виробничих
активів [6, c. 313]. Аграрне виробництво є кредитомісткою галуззю і її
функціонування без кредитних ресурсів у сучасних умовах практично
неможливе. Це зумовлено специфікою галузі: сезонністю виробництва
та значною тривалістю виробничого процесу, істотною залежністю від
природно-кліматичних умов і застарілою матеріально-технічною
базою,
високою
капіталомісткістю
і
порівняно
низькою
фондовіддачею, нерівномірним рухом оборотних коштів і нестачею
вільних фінансових ресурсів.
Значення кредитів у фінансуванні аграрних товаровиробників, як
свідчить зарубіжний досвід, особливо збільшилось в 60-70 роки ХХ
століття і в деяких західноєвропейських країнах їх частка в аграрному
капіталі наблизилась до 50 %. До країн з найбільшою часткою
позичкового капіталу в основному капіталі аграрного виробництва
належать такі країни як: Англія та Німеччина – близько 50 %, Франція
– понад 40 %, Італія та Бельгія – понад 30 %. Загалом у країнах
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Європейського Союзу 40 % господарств повністю залежать від
залучення позичкових коштів і лише 25 % фермерських господарств
обходиться без банківських кредитів [7, 8]. Банківське кредитування у
системі фінансової підтримки вітчизняного аграрного виробництва
наразі забезпечує 25-26 % фінансових ресурсів і знаходиться на
другому місці після внутрішнього самофінансування, що становить 5657 %, 12 % – це особисті заощадження фермерських господарств і 5 %
дають кошти постачальників ресурсів та переробних підприємств [9].
Попри важливе значення кредитування на розвиток аграрного
виробництва, банківське кредитування все ще не відіграє належної
ролі у фінансуванні вітчизняного аграрного виробництва. Так, частка
кредитів, наданих сільськогосподарським підприємствам, у загальному
кредитному портфелі українських банків у 2014 р. становила 7,1 %, а
питома вага сільськогосподарського виробництва в загальному обсязі
ВВП країни – 16,0 % [10, с. 99]. Така структура кредитного портфеля
вітчизняних комерційних банків, на нашу думку, свідчить про розрив
між інтересами комерційних банків і потребами в кредитуванні
аграрної сфери України.
Банківське кредитування для вітчизняних аграрних підприємств є
найпоширенішим, але аж ніяк не найдешевшим способом залучення
фінансових ресурсів. Переважна частина підприємств аграрної галузі
на сьогодні не має доступу до банківських кредитів. Це пояснюється
як високими відсотковими ставками, так і низькою кредитоспроможністю виробників аграрної продукції. Так, процентні
ставки, під які залучалися кредити підприємствами АПК у 2015 р. у
національній валюті, коливалися в межах 14,4–35,0 %, в іноземній
валюті – 10,0–19,1 % річних. При цьому, за даними НБУ, за грудень
2015 р. розмір ставки кредиту для суб’єктів сільського господарства
становив 20,2 %, що вище порівняно з середньою ставкою за галузями
економіки (17,7 %), промисловістю (17,1 %) та торгівлею (18,4 %),
[11]. До 2014 р. кількість комерційних банків, які кредитували
аграрних товаровиробників, обчислювалася десятками, в 2014-2015 рр.
на ринку активно продовжують діяльність лише кілька банків, які
зробили ставку на довгострокову побудову бізнесу в цій галузі –
наприклад, такі як АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Креді
Агріколь Банк», ПАТ «ПУМБ», АТ «ПроКредит Банк». Така ситуація
склалась у результаті введення у 2014–2015 рр. тимчасової
адміністрації в ряді банків, які раніше займалися агрокредитуванням
(ПАТ «Ві-Ей-Бі Банк»), банкрутства кількох великих позичальників
(агрохолдинги «Мрія», «ТАКО», «Агротон»), а також спекуляції з
оподаткуванням аграрних виробників (відшкодування експортного
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ПДВ, збільшення ставки фіксованого сільськогосподарського податку,
перемови з МВФ з приводу можливого скасування пільгового режиму
оподаткування ПДВ тощо).
Сезонність і ризикованість аграрного бізнесу, низький рівень
банківської ліквідності і політичні процеси в нашій державі
обумовлювали консервативну політику кредитування аграрної галузі в
останні роки, а також підвищені вимоги до позичальників і застав. У
2014–2015 рр. комерційні банки з вітчизняним капіталом страждають
від відсутності ліквідності, комерційним банкам із іноземним
капіталом перекриті ліміти з боку материнських компаній через
ризики на вітчизняному аграрному ринку, а банки російського
походження з цілком зрозумілих причин не поспішають нарощувати
свої кредитні портфелі та інвестувати вільні кошти в економіку
України [12]. У результаті традиційне банківське кредитування, яке
розглядається в інших державах світу як основний інструмент
фінансування потреб аграрних товаровиробників, в Україні
застосовується в недостатніх обсягах.
Активізація банківського кредитування потребує подальшого
удосконалення нормативно-правової бази з питань банківського
кредитування; спрощення процедури одержання банківського кредиту
для аграрних підприємств; відновлення й удосконалення механізму
здешевлення кредитів аграрним підприємствам; застосування
економічних стимулів до комерційних банків, які кредитують
аграрний сектор економіки; застосовування нових форм гарантування
банківського кредитування, стимулювання розвитку страхування
майна, фінансових і підприємницьких ризиків в аграрній сфері тощо.
Важливим чинником оздоровлення та альтернативним напрямом
капіталізації аграрних підприємств виступає лізинг. В Україні існують
реальні можливості для ефективного застосування аграрного лізингу,
але для виробників сільськогосподарської продукції сучасний стан
функціонування
лізингового
ринку
характеризується
ще
несприятливими умовами щодо отримання необхідних матеріальнотехнічних засобів для ведення господарської діяльності. Саме через
неспроможність більшості комерційних лізингових компаній скласти
достойну
конкуренцію
комерційним
банкам
пояснюється
унеможливлення здешевлення лізингових операцій порівняно з
банківськими кредитами. Відтак вітчизняні аграрні підприємства,
користуючись лізингом, повинні сплатити достатньо високі суми
авансу й лізингових послуг, а також забезпечити додаткову заставу до
об’єкта лізингу [13, с. 75]. Упродовж останніх років використання
лізингу в сільськогосподарській сфері України має двояку тенденцію.
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З одного богу, вартість фінансових договорів лізингу у сільському
господарстві у 2015 р. проти 2014 р. зменшилась на 40,9 %, а з іншого
– їх частка у загальному підсумку збільшилась із 19,2 % у 2014 р. до
31,3 % у 2015 р. Це свідчить про позитивні тенденції поліпшення
виробничо-технічного потенціалу та інвестиційно-інноваційний
розвиток АПК регіонів на тлі загальної негативної тенденції
лізингового ринку в Україні [14, с. 65].
Характер діючих лізингових договорів вказує на перевагу таких
видів обладнання лізингу, як техніка, машини та устаткування
сільськогосподарського призначення. Водночас спостерігається
переважне фінансування лізингових операцій, в т. ч. лізингових
операцій з аграрними підприємствами, за рахунок позичкових коштів,
зокрема банківських кредитів. Поясненням такої тенденції є тісна
співпраця комерційних банків і лізингових компаній. Так, серед
лідерів на вітчизняному ринку лізингових послуг зустрічаються
лізингові компанії як асоційовані юридичні особи щодо комерційних
банків – ТОВ «Райфайзен Лізинг Аваль», ТОВ «VAB Лізинг», ТОВ
«ОТП Лізинг», ТОВ «ВТБ Лізинг Україна», ТОВ «ІНГ Лізинг
Україна», ТОВ «УніКредит Лізинг» та ін. [15]. Окрім того, перевагами
такої взаємодії є можливість залучення пільгових банківських кредитів
лізинговою компанією, управління ліквідністю, комплексна оцінка
справжньої платоспроможності лізингоодержувача, спільний ризикменеджмент, збільшення клієнтської бази та нарощування кредитноінвестиційного портфеля тощо [16].
Незважаючи на позитивну динаміку, лізингові операції не набули
належного поширення у вітчизняній аграрній сфері. За експертними
оцінками, лізинговими технологіями користуються не більше 3,0 %
агроформувань, тоді як у розвинених країнах за лізингом надходить
90,0 % промислового обладнання, а обсяги інвестицій за ними
становлять до 30,0 % [17]. Активізація лізингової діяльності у сфері
сільського господарства, на наш погляд, стримується такими
чинниками: недосконалістю законодавчої бази; відсутністю системи
оподаткування, яка б стимулювала бізнес; низькою платоспроможністю вітчизняних сільськогосподарських підприємств, їх неспромогністю своєчасно та у повному обсязі сплачувати лізингові платежі;
різні конкурентні можливості суб’єктів ринку лізингових послуг (із
монопольним становищем лізингодавців); високою вартістю
лізингових угод; відсутністю доступу до довгострокового
фінансування; психологічною неготовністю керівників і спеціалістів
агроформувань до використання лізингу тощо.
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Економічні взаємовідносини між аграрними товаровробниками й
лізинговими компаніями будуються, переважно, на принципах
монополії і не враховують об’єктивних економічних законів та
інтересів аграрних товаровиробників. Вони носять дискримінаційний,
а не стимулюючий характер, у результаті чого не всі учасники
лізингових послуг мають рівні можливості для конкуренції. Так,
лізингові компанії державної форми власності для збільшення
прибутку встановлюють вищу ціну на сільськогосподарську техніку та
обладнання. При цьому розмір платежів за лізингом для
лізингоодержувача значно збільшується. Крім цього, державні
лізингові компанії як монополісти на ринку лізингових послуг,
використовуючи безвідсоткові бюджетні кошти, мають можливість
диктувати свої вимоги, надаючи сільськогосподарську техніку у лізинг
за низькими відсотковими ставками. Приватні ж лізингові компанії
таких можливостей не мають.
В умовах загострення економічної та політичної ситуації в країні,
погіршення доступу до кредитних ресурсів (що є основним джерелом
фінансування лізингових операцій), падіння платоспроможності
сільськогосподарських підприємств, призупинення інвестиційних
проектів у аграрну галузь у найближчі роки можна очікувати значного
скорочення обсягів лізингового кредитування та призупинення
зростання лізингового ринку. Проте, в структурі капітальних
інвестицій частка агролізингу може вирости за рахунок обмеження
обсягів банківського кредитування підприємств аграрної сфери.
Для подальшої активізації розвитку лізингу в аграрній галузі
необхідно удосконалити нормативно-правову базу щодо лізингових
операцій, зокрема у частині запровадження інституту міжнародного
лізингу, створення сприятливіших умов оподаткування, кредитування,
амортизації; забезпечити функціонування на ринку одночасно
державних та приватних лізингових операторів, що сприятиме
безперервному процесу оновлення основних засобів у господарствах із
різним рівнем прибутку; диверсифікувати джерела фінансування
лізингу, поряд із державним нарощувати обсяги приватного капіталу;
збільшувати фінансування програм часткової компенсації вартості
складної сільськогосподарської техніки та заходів із фінансового
лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки; реформувати
систему державної підтримки технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників через механізм компенсації вартості
об’єкта лізингу; запровадити механізм надання податкових пільг щодо
операцій з міжнародного лізингу для ввезення на територію України
високотехнологічного устаткування; запровадити механізм страхуван-
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ня фінансових ризиків, що сприятиме мінімізації ризиків
агролізингової операції.
Висновки. Значна кількість вітчизняних аграрних підприємств не
спроможна забезпечити задану потребу в капіталі за рахунок
капіталізації власних доходів через збитковість та низьку
рентабельність господарювання. У таких умовах об’єктивно виникає
необхідність створення сприятливих умов для активізації залучення
кредитних ресурсів, без участі яких аграрні підприємства не можуть
ефективно працювати. Залучення позикового капіталу дозволить
аграрним підприємствам суттєво розширити обсяги виробничогосподарської діяльності, забезпечити ефективне використання
власного капіталу, оновити матеріально-технічну базу та ін.
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АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЯХ
ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1906–1914 рр.)
Постановка проблеми. Актуальним нині є розгляд комплексу
питань пов'язаних з реформами аграрного сектору економіки.
Українська історична наука, звертаючись до аналізу економічних
процесів на селі, дає достатній матеріал щодо процесів реформ
аграрної галузі різних періодів історії. Одним з таких був час
запровадження столипінської аграрної реформи.
Аналіз останніх досліджень. До згаданої проблематики
звертались такі науковці як В. Волковинський, Ю. Левенець, Ю.
Поліщук, О. Суліменко та інші.
Розвиток
капіталізму,
загострення
внутрішніх
протиріч
суспільства поставили російський царизм перед необхідністю
проведення аграрної реформи. Революційні події 1905 р. змусили
царат провести реформу аграрного сектора економіки. Про це
царський уряд почав друкувати матеріали ще в 1904 p., a 22 листопада
1906 р. був опублікований указ "Про доповнення деяких постанов
діючого закону, що стосується селянського землеволодіння й
землекористування", який поклав початок столипінській аграрній
реформі. Вона спрямовувалась на подолання багатоукладності у
сільському господарстві країни і створення "міцного землевласника,
який міг би протистояти "дикому напівголодному селу, яке не звикло
поважати ні свою, ні чужу власність" [1, c. 118].
Згідно з указом, кожному селянинові надавалось право
закріплювати свій земельний наділ у приватну власність. Після цього
він міг із своєю землею вийти на хутір чи відруб, або продати її.
Реформа передбачала надання кредитної допомоги селянам через
Селянський поземельний банк, а також переселення безземельних і
малоземельних в райони Сибіру, Північного Кавказу, Середньої Азії.
На столипінську аграрну реформу покладали свої надії й волинські
німці, які в першу чергу хотіли скористатися допомогою Селянського
поземельного банку. Так, уже в 1907 р. в повітові землевпорядкувальні
комісії починають масово надходити клопотання про надання
допомоги Селянським поземельним банком для придбання землі.
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Колоністи, як правило, обирали зі своєї громади уповноважених, які
від свого імені клопотали за всю колонію. Окремі колоністи писали
прохання на ім'я Міністра внутрішніх справ. Так, німці колонії
Йосипівка Житомирського повіту звернулися до міністра з наступним
посланням: "Його Превосходительству Міністру внутрішніх справ.
Уповноважені колоністи колонії Йосипівка Барашівської волості
Житомирського повіту Яків Драйєр і Юліус Римлянд від імені селян
колонії Йосипівка, які на своєму сході 20 вересня 1907 р. вирішили
просити Вашого дозволу на купівлю орендованих ними земель у
поміщика Долясанського за допомогою Селянського банку, на
вигідних для них умовах." [2, Арк. 20] При цьому колоністи
повідомляли, що вони в 1871 р. в кількості 80 чол. взяли у поміщика в
оренду 800 дес. землі, зобов'язуючись платити по 1 руб. за кожну
десятину в рік, а в даний момент платять по 3 руб. Кожна сім'я в
колонії мала від 5 до 15 дес. Німці скаржились на нестачу землі і своє
жалюгідне становище. Прохачі в своєму листі "вклонялися" ногам
Його Імператорської Величності, клялись в своїх вірнопідданських
почуттях. Слід відмітити, що такі прохання інколи давали свої
позитивні результати. Так, уже 17 жовтня 1907 р. волинська
землевпорядкувальна комісія отримала листа з Міністерства
внутрішніх справ, в якому мова йшла про сприяння колоністам
Йосипівки, оскільки "... вони падають до ніг Його Імператорської
Величності і клянуться в своїх вірнопідданських почуттях" [3, Арк.
21].
У той час прохань надходило досить багато. Волинська
землевпорядкувальна комісія пропонувала своїм чиновникам в повітах
вияснити:
1) матеріальне становище прохачів;
2) сімейний стан;
3) час поселення в Росії;
4) час прийняття російського громадянства.
Так, Новоград-Волинська землевпорядкувальна комісія 22 грудня
1907 р. слухала питання про клопотання жителів колонії Гаральдівки
Городницької волості І. Вітте, Р. Розе про придбання з допомогою
Селянського банку орендованої у поміщика Гижицького землі. Комісія
виявила:
1) колоністи поселились 40 років тому назад і землю взяли в
оренду;
2) усі вони приписані до селян Городницької волості;
3) усі прийняли підданство Росії.
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Німці, які проживали тут, мали від 2-х до 20 дес. землі. Після
розгляду справи повітова комісія прийшла до висновку, що банк не
уповноважений допомагати цим колоністам і в клопотанні відмовила.
На Волині було багато колоній, які мали незначну кількість землі й
населення в них проживало не дуже заможно, їхні мешканці теж
зверталися до урядових установ за допомогою. Так, німці колонії
Францівка Горошківської волості Житомирського повіту "били чолом
Імператору з проханням сприяти їм у купівлі землі. Повітова
землевпорядкувальна комісія встановила, що в середньому кожна
німецька сім'я тут мала 1-2-х коней; 2-3-и голови великої рогатої
худоби і 2-3-и дрібної і звернулася до поміщика Болотова, якому
належала земля, з проханням надати їм 10 дес. землі в безкоштовне
користування[4, Арк. 28].
У 1907 р. велика кількість прохань надходила з Барашівської
волості Житомирського повіту, де значна кількість земель належала
графу Тишкевичу. У грудні цього ж року повітова комісія
проаналізувала матеріальний стан окремих колоній цієї волості, а
також кількість землі, якою вони користувалися. Зокрема, було
встановлено, що в колонії Домбрівка було 716 дес. землі, на яких
знаходилось 71 хутірське господарство. З них десятинних – 3; чотири
десятинних – 3; від 15-16-ти десятинних – 52; 17-ти десятинних – 1;
20-ти десятинних –1. Як зазначала комісія, всі орендарі були
малозабезпечені, власних коштів для купівлі землі не мали. Грунти в
цій колонії були в основному піщаними і десятина землі коштувала тут
150 руб. [5, Арк. 170].
Землевпорядкувальна комісія, проаналізувавши стан колонії,
прийшла до висновку, що потрібно в першу чергу сприяти при купівлі
землі корінним жителям, а щодо відношення до німців чекати дозволу
царя.
Велика кількість прохань надходила в 1907 р. безпосередньо до
Селянського поземельного банку в м. Петербурзі. Здебільшого звідти
також йшли негативні відповіді. Так, у жовтні 1907 р. з Петербурга у
Волинський відділ Селянського банку надійшло повідомлення, що
прохання німців з колонії Мечиславка і Нейдорф НовоградВолинського повіту видати їм позики для купівлі землі маєтку пана
Гижицького, не може бути вирішене. Як повідомляли з столиці,
питання про можливість надання позик німцям буде розглядатись
пізніше, про що повідомлять усі відділення банку [6, Арк. 211]. У той
час поземельний банк практично зовсім не допомагав німцям при
купівлі землі.
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У 1908 р. в губернію надійшов лист з Мінського відділення
Селянського поземельного банку, в якому повідомляли про те, що в
його розпорядженні в Мозирському повіті є 40 тис. дес. землі, яку банк
викупив. Але оскільки ця земля знаходиться в малозаселеній
місцевості, а селяни сусідніх сіл достатньо забезпечені землею, то за
рішенням банку вона буде розбиватися на хутірські ділянки і
передаватися переселенцям. Це робилося тому, що "в даній місцевості
був низький рівень сільськогосподарської культури і для її підняття
було б доцільним поселити сюди німців-колоністів з Волинської
губернії" [7, Арк. 212]. Тому Мінське відділення банку просило
губернатора провести роботу щодо ознайомлення волинських німців з
цією інформацією. Поселенцям обіцяли ряд пільг: хутірські ділянки,
які були прилісними, здавалися в безплатну оренду до 3-х років;
позики на купівлю цих ділянок видавались на 5,5 років у розмірі до
95% від їхньої вартості з щорічною оплатою (з погашенням) 4,5%
виданої позики." Німцям Волині надходили пропозиції і з інших
губерній Росії. У1908 р. Волинський поземельний банк отримав з
Петербурга вказівку "...на майбутнє і надалі утримуватися від будьяких угод на купівлю землі з особами, які не належали до корінного
російського населення". Продавати землю німцям можна було лише
при дотриманні таких умов: 1) якщо прохачі живуть на місці 25 років;
2) якщо вони відбували військову службу в царській армії; 3) земельні
наділи не повинні були перевищувати встановлену норму; 4) при
купівлі землі, частина грошей повинна бути внесена готівкою, а інша з
відстрочкою на 13 років; 5) при продажі ділянок в купчу відомість
повинна бути внесена умова, що у випадку переселення покупця ця
земля мусить бути продана тільки особам російського походження.
Таким чином, на шляху у придбанні німцями землі став
Селянський поземельний банк, на якого вони покладали особливі
надії. Вивчення стану аграрної колонізації регіону продовжилося в
1908 р. Новий генерал-губернатор Ф. Трепов вимагав точних даних
про земельну власність колоністів. Такі дані були зібрані по всьому
Південно-Західному краї і він їх доповів у Міністерстві внутрішніх
справ. Дані з таблиці засвідчують, що найбільшу кількість орендної та
власної землі мали німці у Волинській губернії. Це було більше, ніж у
Подільської та Київській губерніях разом узятих. На нашу думку, це
пояснюється тим, що у Волинській губернії була більша кількість
колоністів і саме тут вони інтенсивно займалися землеробством, в той
час як у Київській та Подільської губерніях вони надавали перевагу
розвитку різноманітних ремесел. Таблиця також засвідчує, що досить
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значні земельні площі були й у руках іноземних підданих, що дуже
непокоїло владні структури, реакційну громадськість.
Таблиця
Земельна власність німців в південно-західному краї (1909 р.)
Губернії
Київська
Подільська
Волинська

Російські піддані
орендна
власна (дес.)
(дес.)
10018
10620
3447
9320
102697
142610

Іноземні піддані
орендна
власна (дес.)
(дес.)
84
858
365
1886
1925
4641

На прем'єра уряду П. Столипіна чинився тиск офіційної преси з
метою прийняття заходів щодо обмеження колонізації. Це привело до
того, що вже 28 квітня 1910 р. заступник міністра П. Крижановський
подав в Кабінет Міністрів проект закону щодо обмеження іноземної
колонізації. При його обговоренні лише міністр юстиції висловився
про можливі негативні наслідки закону для господарств цілих регіонів.
28 вересня 1910 р. П. Столипін вніс зміни і доповнення до закону від
19 березня 1895 р. й передав їх на обговорення в Думу. У Законі
передбачалося надати більше прав тим колоністам, які прийняли
російське підданство й обмежити права тих, хто його не прийняв [8,
Арк. 205]. Попри всі обмеження німецького землеволодіння в регіоні,
колоністи продовжували відігравати помітну роль у розвитку
землеробства, адже в них була зосереджена значна кількість землі.
Аналіз окремих джерел свідчить, що напередодні Першої світової
війни їм належало близько 700 тис. десятин землі, що складало 1/10
всієї кращої землі губернії. Німці-хлібороби зробили значний вклад в
окультурення незаселених просторів Волинської губернії. За порівняно
короткий час поліська частина губернії дуже змінилась. Вона стала
більш густонаселеною, тут прокладалися дороги, замість непрохідних
боліт з'явилися прекрасно оброблені ниви тощо. Відношення до землі
у німців було особливе. Отримавши ділянку, вони в першу чергу,
обробляли її, а вже потім будували житло. Аналіз архівних джерел
свідчить, що колоністи часто отримували в оренду не досить придатну
для землекористування землю. Вони в контрактах зобов'язувалися
власними зусиллями обробити її і розділити на присадибну, рільничу,
сінокісну [9, Арк. 205]. Щоб зробити це, колоністам потрібно було
прикладати багато зусиль для осушення боліт, викорчовування лісу,
удобрення грунтів. Проте, з часом це давало свої результати і
колоністи отримували високі врожаї. Слід зазначити, що вони не були
однаковими. Наприклад, на сірих лісових грунтах колоністи мали з
одної десятини – 50 пудів жита; 60 – вівса, а на піщаних – відповідно
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30 і 35 [10, Арк. 264]. Важливим фактором для підвищення
врожайності було використання німцями ефективних знарядь праці:
залізних плугів, борін тощо. Практично кожна німецька сім'я мала
знаряддя для обробітку землі, про що свідчать дані волинської
землевпорядкувальної
комісії.
Колоністи
запроваджували
в
господарствах більш прогресивні сівозміни, елітні сорти насіння,
мінеральні й органічні добрива. Варто зазначити, що агрономічні
знання німці отримували також від своїх земляків-спеціалістів, які
прибували на Волинь для проживання.
Висновки. Крім вирощування зернових, колоністи займалися
виробництвом хмелю. Його розводили в тих колоніях, де були
відповідні ґрунти. Так, наприклад, колоністи Фасової Рудні
Житомирського повіту інтенсивно займалися вирощуванням хмелю,
який вигідно збували на ринках м. Житомира.
Завдяки німцям-колоністам Волинська губернія займала третє
місце в імперії по вирощуванню хмелю.
В період запровадження столипінської реформи німці-колоністи
зробили значний внесок у розвиток землеробства і тваринництва, а
також в окультурення малозаселених просторів Волині. При цьому,
слід зазначити, що найвищий рівень землеробства; тваринництва у
колоністів припадав на 1906-1914 рр., коли починають виникати
великі фермерські господарства.
На сьогоднішній час хмелярство в Житомирській області
перебуває в занедбаному стані і потрібно прикласти багато зусиль для
відродження цієї галузі. На наш погляд, для відродження галузі може
стати у нагоді досвід попередніх поколінь волинських аграріїв, у тому
числі й німецьких колоністів.
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С. А. Вітер, к. пед. н., ст. викладач,
кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. У відповідності до ст.65 Господарського
кодексу України управління підприємством здійснюється згідно його
установчих документів на основі поєднання прав власника щодо
господарського використання свого майна і участі в управлінні
трудовим колективом. Господарська діяльність здійснюється для
досягнення економічних і соціальних результатів та з метою
одержання прибутку.
Основою управлінської інформаційної системи суб’єктів
господарювання є бухгалтерський облік. Інформація, яка формується
відповідно до вимог законодавства в системі бухгалтерського обліку,
спрямована здебільшого на задоволення інформаційних потреб про
загальний фінансовий стан підприємства та носить ретроспективний
характер. Однак, сьогоднішній динамічний розвиток світової
економіки вимагає нових підходів до формування та інтерпретації
інформаційних ресурсів. Ефективне функціонування підприємств в
сучасних умовах залежить від їх здатності враховувати численні зміни,
що відбуваються в зовнішньому середовищі та приймати необхідні
стратегічні рішення.
Такі обставини вимагають зміщення ролі обліку у напрямку
формування та контролю процесу реалізації стратегії розвитку
підприємства. Стратегічний підхід до процесу управління
підприємством дає змогу адекватно реагувати на зміни в середовищі
його функціонування, а також формувати конкурентні переваги.
На сьогодні серед вітчизняних вчених відсутня єдність у поглядах
щодо побудови системи облікового забезпечення стратегічного
управління. Зокрема, мало дослідженими залишаються питання
взаємодії системи стратегічного управління та системи стратегічного
обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність та роль
стратегічного обліку в управлінні підприємством розглядали зарубіжні
та вітчизняні науковці, серед яких Райан Б., Уорд К.,. Іннес Дж., Друрі
К., Вакун О.В., Єршова Н.Ю., Легенчук С.Ф., Пилипенко А.А.,
Попович В.І., Рубан Л.О., Чуприна Л.В., Фатенок-Ткачук А.О.,
Замойська К.П., Цаль-Цалко Ю.С. та інші. Автори по-різному
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трактують сутність та поняття стратегічного обліку та напрямки його
розвитку, розкривають важливість обліку в досягненні стратегічних
цілей.
Результати дослідження. Система стратегічного обліку є
складною і пов’язана з цілями управління, оскільки склад її елементів
може змінюватись залежно від поставленої мети. Обліково-аналітичне
забезпечення відіграє важливу роль у вирішенні таких завдань як
дослідження ринку та виявлення потреб споживачів для забезпечення
існування підприємства в довгостроковій перспективі; визначення
перспективи розвитку та підтримки власної життєздатності;
планування необхідних обсягів виробництва та збуту, структури
постачання та потенційних постачальників; налагодження ефективних
зв’язків з покупцями, громадськістю та іншими партнерами для
формування позитивного іміджу підприємства; забезпечення безпеки
інформації, що містить комерційну таємницю; забезпечення
конкурентоспроможності підприємства завдяки вибору адекватних
стратегій та підтримки конкурентних переваг, інвестування та
управління фінансами підприємства з метою отримання високих
економічних результатів діяльності; визначення необхідного для
існування та розвитку підприємства кадрового складу з конкретними
кількісними та якісними (кваліфікація) показниками [3].
Під стратегічним обліком, на нашу думку, слід розуміти систему
інформаційного забезпечення процесів планування, аналізу і контролю
стратегічних управлінських рішень, яка базується на даних
фінансового та управлінського обліку, враховує вплив зовнішніх
факторів на господарюючий суб’єкт, орієнтована на довгострокову
перспективу. У такому розумінні роль стратегічного обліку можна
реалізувати через наступні завдання:
- забезпечення керівників різних рівнів управління обліковоаналітичною інформацією, необхідною для стратегічно спрямованого
планування, контролю, аналізу для прийняття управлінських рішень та
забезпечення реалізації обраної стратегії;
- узгодження інтересів усіх зацікавлених партнерських груп в
процесі ухвалення стратегічних рішень;
- встановлення системи взаємовідносин між структурними
підрозділами, організація ефективної багатоступінчастої системи
внутрішнього контролю на підприємстві;
- формування інформаційного забезпечення для аналізу
потенційних ринків підприємства;
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- забезпечення стратегічного планування потенціалу через
розробку системи показників для визначення та оцінки ключових
факторів успіху підприємства;
- інформаційного забезпечення калькулювання продукції, робіт та
послуг;
- забезпечення зворотного зв’язку щодо досягнутих результатів та
їх узгодження зі стратегічними цілями (моніторинг реалізації стратегії
на різних етапах розвитку бізнесу).
На відміну від традиційного управлінського обліку стратегічний
облік надає не лише фактичні, а й прогнозні, очікувані результати, при
цьому стратегічне управління отримує інформаційне підґрунтя, яке дає
змогу проводити зміни на підприємстві в найбільш раціональному
режимі з використанням надійних інформаційних матеріалів.
На думку Плікуса І. Й., стратегічний облік варто розглядати як
складову системи стратегічного управління підприємством. Він
вважає, що сам по собі облік не є самоціллю та існує насамперед для
того, щоб сприяти розробці і впровадженню ділової стратегії, слугує
засобом досягнення успіху у бізнесі [2].
Зазначимо, що стратегічний облік пов’язує процес стратегічного
управління з обліковим процесом тим, що має ті самі об’єкти:
виробничі і фінансові ресурси, окремі види та напрямки діяльності
підприємства, центри відповідальності, бюджети та довгострокові
плани, зовнішнє середовище, окремі господарські процеси та
результати діяльності підприємства.
На думку Г.Г. Кірейцева та В.А. Нехай [3], більшість проблем, що
виникають у процесі управління господарською й фінансовою
діяльністю підприємства, зумовлені недостатнім використанням
інформаційної, контрольної та прогнозної функцій обліку.
Спираючись на дослідження Криштопи І.І. [4], розкриємо основний
зміст стратегічного обліку через його функції, які, на наш погляд,
випливають з функцій управління підприємством. Взаємозв’язок
функціонального змісту систем стратегічного обліку та стратегічного
управління представимо у таблиці 1. Отже, належно побудована
обліково-аналітична система стратегічного типу повинна стати
інформаційним забезпеченням стратегічного управління діяльністю
підприємства та відповідати усім рівням управління. Така система
визначається як інтегрована система обліку, планування, контролю й
аналізу, що забезпечує систематизацію інформації для стратегічних
управлінських рішень і координацію майбутнього розвитку
підприємства [1].
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика функцій стратегічного управління
та стратегічного обліку
Функції стратегічного управління
Стратегічний аналіз передбачає процес
комплексного аналізу внутрішніх ресурсів
та можливостей підприємства, спрямованих
на оцінку майбутнього стану бізнесу, його
сильних та слабких сторін

Планування – передбачає процес розробки
та коригування стратегічного плану, що
містить передбачення, обґрунтування,
конкретизацію та опис діяльності
підприємства на довгострокову
перспективу.
Організаційна – передбачає формування
майбутнього потенціалу підприємства,
узгодження структури та системи
управління з обраною стратегією розвитку;
створення корпоративної культури, що
підтримує стратегію.
Мотиваційна – пов'язана з розробкою
системи стимулів за досягнення
поставлених стратегічних результатів.
Контрольна – полягає в безперервному
спостереженні за процесом реалізації
стратегічних планів, покликана завчасно
виявляти ризики, помилки та відхилення
від прийнятих стратегій підприємства.
Координаційна – полягає в узгодженні
стратегічних рішень різних рівнів
управління, цілей і стратегій структурних
підрозділів на більш високих рівнях
управління.

Функції стратегічного обліку
Аналітична – полягає у формуванні
інформаційної бази процесу інтерпретації
менеджерами внутрішніх звітів
підприємства та зовнішніх джерел з
метою визначення можливостей та загроз
макросередовища підприємства, а також
сильних та слабких сторін його
мікросередовища.
Планування – передбачає розробку
бюджетів, прогнозних балансів та
спеціальної системи показників,
відповідно до яких здійснюватиметься
моніторинг процесу реалізації обраної
стратегії підприємства.
Організаційна – полягає у формуванні
раціонального документообігу між
відділами підприємства, що
забезпечуватиме оперативне отримання
необхідної інформації на усіх рівнях
управління.
Мотиваційна – полягає у тому, що
облікова інформація мотивує знання та
поведінку менеджерів при прийнятті
виважених управлінських рішень.
Контрольна – передбачає контроль за
виконанням бюджетів, а також повнотою
досягнення стратегічних цілей
підприємства шляхом оцінки отриманих
відповідних показників.
Прогнозна – полягає в розробці планів
виробництва і розвитку підприємства на
майбутнє з урахуванням фактичних
результатів діяльності, враховуючи
очікувані цінові коливання на засоби і
предмети праці та можливості
збереження і розширення ринку збуту на
продукцію, роботи і послуги.

Висновки. В умовах жорсткої конкуренції та нестабільної
ринкової ситуації роль стратегічного обліку є значною, оскільки
управління
підприємством
неможливе
без
планування
та
прогнозування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному,
тактичному й оперативному.
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Таким чином, стратегічний управлінський облік призначений для
здійснення інформаційної підтримки прийняття короткострокових та
довгострокових управлінських рішень у системі стратегічного
управління
з
метою
забезпечення
конкурентоспроможності
підприємства. Функції обліку та управління знаходяться у постійному
взаємозв’язку та взаємозалежності, тільки в такому поєднанні
найбільш раціонально та ефективно можна управляти підприємством.
Список використаних джерел
1. Левик І. С. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного
управління
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/5652/1/82.pdf.
2. Плікус І. Й. Стратегічний облік як інструмент стратегічного
управління підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/349/1/visnukuabs_12_2002
_14.pdf.
3. Кірейцев Г.Г. Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах антикризового управління / Г.Г.
Кірейцев, В.А. Нехай // Облік і фінанси АПК. – 2009. – No 3. – С. 84.
4. Криштопа І.І. Стратегічний облік як перспективний напрям
розвитку бухгалтерського обліку / І.І. Криштопа // Економічні на-уки.
Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький
національний технічний університет. Випуск 8 (29). – Ч.3. – Луцьк,
2011. – С. 145–152.

217

Л. В. Сус, к. е. н., ст. викладач,
кафедра фінансів і кредиту
ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДОБРОВІЛЬНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЖИТОМИРЩИНИ
Постановка проблеми. 1 квітня 2014 року розпорядженням
Кабінету Міністрів України №333-р була схвалена Концепція
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні. Таким чином, були закладені підвалини для
проведення нинішньої децентралізації в Україні, яка забезпечить право
громади мати повноваження і бути спроможними їх реалізовувати.
Спроможною територіальною громадою є така громада, в якій місцеві
джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є
достатніми для вирішення її органами місцевого самоврядування
питань місцевого значення, передбачених законодавством, в інтересах
жителів громади [3, с. 5].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню
теоретичних і практичних питань децентралізації влади, розвитку
місцевого самоврядування приділяють увагу Т. Гладка, Н. Пігуль,
О. Бориславська, Б. Данилишин, та ін. Проте, питання залишається
досить актуальним й потребує глибокого аналізу.
Результати дослідження. Житомирщина однією із перших
областей України активно включилася у процес реформування
місцевого самоврядування та розбудови нової територіальної основи
для регіонального розвитку. Станом на 23.02.2017 р. на Житомирщині
створено 32 добровільних об’єднань територіальних громад, що
об’єднали в собі 110 сільських, селищних та міських рад, а це лише
17,5 % від загальної кількості рад, що функціонували в області. Тому
курс до об’єднання територіальних громад (далі – ОТГ) в області
активно триватиме і в поточному році, так як є перспективний план на
створення ще 19 ОТГ. Зазначимо, що лідерами по кількості створених
ОТГ є Тернопільська область – 36, Дніпропетровська – 34 та
Житомирська – 32. Найменше територіальних громад утворено в
Харківській області – 4, Закарпатська та Луганська – по 3, Київська – 2
об’єднання. Загальнодержавна статистика зафіксувала створення 366
об’єднаних територіальних громад [1], при цьому в перший рік реформ
(2015 р.) було створено 159 об’єднань.
Органи місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних
громадах Житомирщини отримали необхідні кадрові та фінансові
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ресурси та інфраструктурний потенціал для належного виконання
повноважень (рис. 1).

Власні повноваження

Делеговані повноваження

Планування розвитку громади та
формування бюджету

Соціальна допомога через
територіальні центри

Економічний розвиток, залучення
інвестицій, розвиток підприємництва

Адміністративні послуги
через центри їх надання

Управління земельними ресурсами та
будівництвом

Управління школами,
дитсадками

Розвиток місцевої інфраструктури,
надання ЖКП
Організація пасажирських перевезень,
утримання вулиць та доріг
Пожежна охорона

Управління та організація
роботи будинків культури,
бібліотек, стадіонів,
спортмайданчиків
Первинна медична допомога

Рис. 1. Повноваження органів місцевого самоврядування
У ході виконання своїх повноважень ОТГ має право звернутися по
підтримку до державних органів України (рис. 2). Форми державної
підтримки ОТГ визначені ст. 9 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» [2].
На думку науковців «каменем спотикання» для тих хто вже створив
чи задумується про об’єднання в територіальну громаду є питання
наповнення бюджету. Зокрема, унормування самого принципу, за яким
будуть розподілятися кошти між населеними пунктами. В цьому
випадку держава бере на себе зобов’язання щодо фінансової підтримки
спроможних ОТГ.
Фінансова підтримка ОТГ надається у вигляді субвенцій на
формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціальноекономічного розвитку територіальної громади. Пропозиції щодо
надання фінансової підтримки надаються КМУ не пізніше 15 серпня
року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається
надання такої фінансової підтримки. Загальний обсяг фінансової
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підтримки визначається законом про Державний бюджет України та
розподіляється між бюджетами ОТГ пропорційно до їх площі та
кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною
вагою обох цих факторів.
Суб’єкт

Місцева державна
адміністрація
Центральні органи
виконавчої влади
Кабінет Міністрів
України

Форми
підтримки

Інструменти
підтримки

Інформаційнопросвітницька

Консультація,
семінар, тощо

Організаційна

Матеріальнотехнічні засоби

Методична

Методика

Фінансова

Субвенція
Об’єкт (ДОТГ)

Рис. 2. Система державної підтримки ДОТГ
Висновки. Режим децентралізації відрекомендував себе як
ефективний процес побудови місцевого самоврядування. Громади
стають успішними та сильнішими, а за рахунок сформованих власних
ресурсів та частково державної фінансової підтримки реалізують
амбіційні проекти розвитку ОТГ. Саме це питання і буде темою
подальших наших досліджень.
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Л. В. Тарасович, к. е. н., доцент,
кафедри маркетингу
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Актуальність проблеми. Стратегією «Європа 2020», яку
розроблено з метою створення належних умов для сталого та
інклюзивного
зростання,
передбачено
зрівноважений
та
різновекторний
економічний
розвиток
сільських
територій,
сфокусований на обґрунтованих довгострокових стратегічних
орієнтирах (зайнятість, дослідження і наукові розробки (інновації),
клімат та енергетична збалансованість, освіта, боротьба з бідністю та
соціальним відчуженням), кожен з яких передбачає виконання чітких
завдань з імплементацією конкретних пропозицій [5]. При цьому,
передумовою виявлення та вирішення проблем розвитку села є
правильність розуміння поняття «сільські території», що є основою
розробки та впровадження концепцій розвитку сільських територій та
економіки.
Результати дослідження. Теоретико-методологічна платформа
дослідження сільських територій як поняття характеризуються
міждисциплінарним змістом з огляду на розмежування його сутнісних
ознак з позицій прихильників різних наукових підходів. Погоджуємося
з О. І. Павловим, який наголошує на очевидності застосування
вузькоспеціалізованого підходу, адже особливості використання і
тлумачення цього поняття залежать від специфіки галузі, яка ним
оперує [1, с. 18].
Представники територіального підходу схиляються до розгляду
сільських територій як певних територіальних одиниць, географічних
утворень, окремих місцевостей, які знаходяться поза межами міст і
мають відповідні ресурси та органи управління. В межах даного
підходу простежується позиція щодо розвитку на сільських територіях
традиційних
видів
господарської
діяльності,
а
саме
–
сільськогосподарського
виробництва,
лісництва,
рибальства,
видобувної промисловості тощо. Проте результати проведеного
дослідження вказують на те, що сучасні умови трансформують
усталені підходи до розвитку галузевої структури в сільській
місцевості. Це, передусім, пояснюється тим, що В Україні, враховуючи
конвергенцію політики сільського розвитку до європейських
принципів, норм і стандартів, Єдиною комплексною стратегією
розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–
2020 рр. передбачено сприяння у вирішенні трьох ключових позицій, а
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саме: підтримці малих виробників аграрної продукції; підвищенні
стандартів якості життя та диверсифікації господарської діяльності у
сільській місцевості; сільському розвитку на базі громад [2].
Враховуючи зазначене, сільські території не варто пов’язувати
виключно з сільським господарством як галуззю виробництва.
Прихильники просторового підходу розглядають сільську
територію як певний простір, наприклад географічний, земний,
економічний, соціальний тощо, характерними ознаками якого є
наявність населення та ресурсної бази для виробництва. Галузева
складова при цьому також часто домінує.
Прихильники структурного підходу відповідно розглядають
сільську територію як структуру, утворення, елемент, сукупність через
призму конфігурації різноманітних функціональних компонент,
зокрема ресурсного, економічного, організаційного, екологічного,
соціального.
Представники системного підходу розглядають сільські території
як систему, ключовою спільною ознакою якої більшість дослідників
вбачають її поліфункціональність. Теоретико-методологічний зміст
системного підходу вбачається найбільш прийнятним в сучасних
умовах розвитку села та сільських територій, адже уможливлює
розгляд усіх компонент у взаємозв’язку та взаємній детермінації з
компонентами інших систем. Це, в свою чергу, дозволяє
ідентифікувати ряд важливих властивостей сільських територій –
цілісність, стійкість, структурність, автономність, ієрархічність,
емерджентність тощо. Сільська територія, за своєю сутністю,
відповідає всім ознакам щодо її розгляду як системи, а саме:
сукупність закономірно пов’язаних між собою елементів, що
утворюють певну цілісність, єдність; певний порядок у розташуванні
зв’язку окремих елементів; форма просторової організації; сукупність
принципів, які є основою розвитку системи; сукупність окремих
суб’єктів, об’єднаних в одне ціле; сукупність складових (елементів),
що виконують загальну функцію [4, с. 562].
Прихильники багатокритеріального підходу поєднують декілька
наукових підходів, розглянутих вище. Зокрема, В. Г. Прушківський та
В. І. Колесников розглядають сільську територію на засадах
системного та просторового підходів, тобто як просторову біоеколого-соціально-економічну систему, яка знаходиться поза
урбанізованими центрами, зі специфічним природно-екологічним,
соціальним, економічним та інституціональним середовищем і
населенням, які на ній функціонують і проявляють свій потенціал з
метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб [3, с. 129].
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Територіальний

Сільські території – певні територіальні
одиниці, географічні утворення, окремі місцевості, які
знаходяться поза межами міст і мають відповідні ресурси
та органи управління.

Структурний

Сільські території – структура, утворення, елемент чи їх
сукупність, що конфігурує різноманітні функціональні
компоненти, зокрема ресурсний, економічний,
організаційний, екологічний, соціальний.

Просторовий

Сільські території – певний простір, наприклад
географічний,земний,економічний, соціальний тощо,
характерними ознаками якого є наявність населення та
ресурсної бази для виробництва.

Системний
Багатокритеріальний

Продуктивні
сили

Сільські території – система, ключовою спільною ознакою
якої більшість дослідників вбачають її поліфункціональність.
Поєднання критеріальних ознак кількох
наукових підходів.

Сільська
територія

Соціальноекономічні відносини

Розвиток сільських територій через призму реалізації
інклюзивної моделі соціально-економічного зростання,
що передбачає інклюзію сільського соціуму та гуманізацію
економічних процесів шляхом формування ціннісних орієнтацій
і відходу від усталеного стереотипу, що лише економічне зростання
спроможне забезпечити зрівноважений розвиток

Рис. Теоретичне обґрунтування розвитку
сільських територій
Джерело: власні дослідження.
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На основі поглибленого вивчення та систематизації розглянутих
наукових підходів до роз’яснення сутності сільських територій
сформовано власне бачення змістовного наповнення цього поняття у
контексті його трактування з позиції системного підходу та
нівелювання галузевого аспекту (рис.).
Висновки. Тлумачення розвитку сільських територій передбачає
розуміння цього процесу через призму реалізації інклюзивної моделі
соціально-економічного зростання. Це можливо через інклюзію
сільського соціуму та гуманізацію економічних процесів шляхом
формування ціннісних орієнтацій і відходу від усталеного стереотипу,
що лише економічне зростання спроможне забезпечити ефективний
розвиток села і сільських територій. Концепція сталого сільського
розвитку передбачає три ключові складові – економічну, екологічну і
соціальну. Саме тому формування сучасних засад розвитку сільських
територій передбачає врахування принципів інклюзивності.
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Ю. А. Тимонин, к. т. н., доцент,
С. М. Васько, к. т. н., асистент
кафедра компьютерных технологий и моделирования систем
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТОЖДЕСТВЕННОГО
РАЗВЕРТЫВАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Постановка проблемы. Для моделирования рентабельности
предприятия используют различные подходы, к недостаткам которых
можно отнести трудности обеспечения адекватности. Формально
проблему
адекватности
можно
решить,
если
обеспечить
тождественность выражений для рентабельности. Однако, такой
подход
накладывает
ограничения
на
структуру
формул
рентабельности.
Анализ последних исследований. Широкое распространение
получили модели рентабельности, построенные по методике фирмы
«Дюпон», в основу которой положено расщепление ключевых
показателей на множители. Методика включает три разновидности
факторной модели «Рентабельность собственного капитала»:
двухчленная, трехчленная и пятичленная модели. Однако, формулы
Дюпона ограничены мультипликативной последовательностью
внутренних факторов, которая характерна для функциональных схем.
Результаты исследования. В работе рассмотрено построение
модели рентабельности методом тождественного развертывания на
основе структуры законов взаимодействия [1]. При построении
развернутой модели приняты следующие положения. 1) Предприятие
рассматривается как объект, функционирующий в поле стоимости [2],
в качестве источника которого рассматривается потребность рынка в
продукции предприятия. 2) Рентабельность



определяется как

 . 3) Характеристика поля стоимости

характеристика поля стоимости
имеет смысл рентабельности предприятия. Для рентабельности
активов типа ROA характеристика поля

  RA  y / VA , где y –

V

доход; A – активы предприятия.
Будем
считать,
что
характеристика

поля

стоимости

  Hl /  , где l –
пропорционален напряженности поля
характеристика расположения предприятия в поле;  – проницаемость
среды. Если напряженность поля определить по аналогии с законом
Гаусса, то

H  Ws , где W - потребность рынка в продукции
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предприятия;  s – часть пространства, занятого предприятием в поле,
на которую падает поток напряженности. Тогда выражение для
характеристики поля примет вид



1 W
l
  s 1 .

Доход предприятия определяется рентабельностью активов типа
ROA, т.е. y  RAVA . С другой стороны, доход – это результат
взаимодействия активов предприятия с характеристикой поля
стоимости y  VA . Тогда структура выражения взаимодействия
предприятия
с
полем
будет
аналогичной
конструкции
фундаментальных законов взаимодействия Ньютона и Кулона

1
W
y  VA
l
  s 1 .
Определим экономическое содержание величин в выражениях,
учитывая, что они должны быть тождествами. Долю пространства
логично описать отношением стоимости продукции x предприятия к
потребности рынка, т.е.
в

виде

 s  x / W . Проницаемость среды определим

  1/ x . Для выполнения условия тождественности

определим величину l как рентабельность активов l  y / VA . Тогда
выражения для рентабельности и взаимодействия примут вид

W  y 
1 W  y 
1
  y   VA
 
 x  W / x   VA  ,
 x  W / x   VA  .

  

Поле стоимости описывает не только источник стоимости, но и
характеристики предприятия. Воспользуемся формулой Дюпона в виде

RA   , где

  Vv / VA ,   v / Vv ,   y / v ,

где

Vv

–

оборотные активы, v – затраты. Учитывая   RA  y / VA ,
перепишем выражения в виде

1
W Vv v y
1 W  y 
  y  VA  
 x  W / x   VA  ,
 x  W / x  VA Vv v .

  

Выводы. Дальнейшее развитие выражений связано, в частности, с
использованием рентабельности собственного капитала типа ROE.
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Модели можно использовать в финансовом анализе предприятия при
управлении темпом экономического роста.
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кафедра фінансів і кредиту
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ДІЇ
Постановка проблеми. На сьогодні дуже актуальним та водночас
не достатньо вивченим питанням є якість проведення реформи
децентралізації
владних
повноважень
та
ефективність
децентралізованої фіскальної системи України в цілому.
Аналіз останніх досліджень. Комплексному дослідженню
проблеми розвитку місцевих фінансів в умовах децентралізації
присвячені напрацювання багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема: Бретона А., Луніної О., Рубіна І., Сунцової О, Кириленка О.,
Федосова В., Шаха А. та ін. Проте жоден із напрямів реформи не
досліджений в достатній мірі і потребує глибшого теоретичного
осмислення та комплексного аналізу практичних результатів
трансформаційних процесів.
Результати дослідження. Хоч переваги децентралізації в
літературі констатуються вже як аксіоми, корисно було б постійно
мати їх на увазі, обговорюючи альтернативні шляхи досягнення цілей,
які переслідує реформа місцевого самоврядування. Головний аргумент
на користь різних форм фіскальної децентралізації полягає в
підвищенні ефективності розподілу коштів в межах державного
сектора. Децентралізована податкова система дозволяє громадянину
ефективніше обирати тип і кількість послуг з боку держави. Якщо
існує високий ступінь варіювання попиту у населення щодо послуг
державного сектора різного рівня, то податкова система може краще
пристосуватись до цієї різноманітності смаків. В межах всієї
економічної системи переваги децентралізації можна довести до
максимуму, використовуючи принцип делегування витрат на той
рівень системи управління, який здатний вирішити це завдання
найефективніше. Тільки в поодиноких випадках, коли попит населення
на державні послуги був би однорідним, децентралізація не змогла б
задовольнити його на вищих рівнях економічного добробуту. Проте
навіть в цій ситуації децентралізована фіскальна система може
запропонувати значні динамічні переваги в формі більшої здатності до
експериментування та інновацій при наданні державних послуг.
Якщо місцеві органи влади повинні забезпечити домашнє
господарство суспільно важливими послугами, яких воно потребує і за
які готове платити, то їх необхідно наділити відповідним арсеналом
фіскальних інструментів, щоб виконати це завдання. По-перше,
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місцева влада повинна мати достатньо повноважень, щоб приймати
рішення щодо загального рівня витрат та щодо витрат в розрізі
основних напрямків і сфер. По-друге, приймаючи на місцевому рівні
рішення про здійснення витрат місцеві органи повинні бути
підзвітними лише місцевим мешканцям, а не вищим рівням влади. Потретє, щоб ефективно реалізувати свою автономію щодо витрат,
локальні органи влади повинні мати доступ до системи місцевих
доходів та володіти виключним правом змінювати ставки податків,
встановлювати податкову базу, приймати рішення щодо введення
нових податків і, власне, здійснювати фіскальну діяльність на
місцевому рівні.
Характерною рисою децентралізованої фіскальної системи є
закріплення тягаря місцевих податків за місцевими мешканцями,
інакше витрати, що йдуть на користь місцевим резидентам, частково
будуть сплачені нерезидентами і локальна влада перетвориться на
менш підзвітну місцевим жителям структуру щодо своїх витрат. Саме
з цієї точки зору податок на прибуток підприємств та акцизи, що
стягуються на місці виробництва, є «недосконалими» місцевими
податками, оскільки їх тягар експортується до нерезидентів.
Децентралізація бюджетних фінансових ресурсів неминуче
призводить до виникнення регіональних фіскальних розбіжностей
через наявність юрисдикцій з різними податковими базами.
Децентралізовані фіскальні системи потребують ефективного
механізму вирівнювання, оскільки він зменшить або повністю усуне
горизонтальні дисбаланси податкових потенціалів в межах юрисдикції
місцевих влад. Ефективні схеми вирівнювання базуються на
використанні формул і включають або прямі перерахунки від
юрисдикцій – донорів до юрисдикцій – реципієнтів, або перерахунки
платежів від владної структури вищого податкового рівня до нижчого.
Якщо структурам вищого рівня не надано адекватних
повноважень щодо збору доходів, щоб задовольнити їхні зобов'язання
по витратах, крім горизонтальних перерахунків може виникати
потреба у вертикальних перерозподілах від влади вищого рівня до
нижчого. Ефективні програми перерахувань забезпечують стабільні
потоки доходів до владних органів нижчого рівня, дозволяючи
структурам даного рівня фінансувати "типовий" рівень витрат, якщо
застосовуються "типові" податкові ставки.
Аналізуючи сучасний стан проведення реформи децентралізації
владних повноважень можемо констатувати, що Україні бракує
більшості головних атрибутів та характерних рис децентралізованої
податкової системи.
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Так, зокрема, введення нових та перерозподіл існуючих податків,
які відповідно до останніх змін зараховуються до загального фонду
місцевих бюджетів, не забезпечує повною мірою органам місцевої
влади створення додаткового ресурсу, яким можна розпоряджатися на
власний розсуд, тому що паралельно на місця передаються деякі
проблемні
функції
та
державні
програми
(фінансування
спеціалізованих медико-санітарних частин, реструктуризація шахт,
видатки на соціальний захист чорнобильців та інше), які мали б бути
скоріше
ліквідовані,
аніж
делеговані
органам
місцевого
самоврядування.
Водночас, суперечить принципам бюджетної децентралізації і
зростаюча залежність місцевих бюджетів від трансфертних ресурсів,
що надаються їм з державного бюджету. Саме на фоні перетворення
міжбюджетних трансфертів із засобу надання фінансової допомоги в
інструмент забезпечення перерозподільних процесів зростає
незацікавленість органів місцевого самоврядування в пошуку
додаткових джерел доходів бюджетів для фінансування власних та
закріплених повноважень, спостерігається зниження ефективності
використання одержаних коштів і, як наслідок, знижується
результативність всієї системи міжбюджетних відносин.
В умовах попередньої системи вирівнювання видатки на
фінансування комунальних установ охорони здоров’я та освіти були
віднесені до видатків, які враховуються при визначені обсягу
міжбюджетного трансферту місцевим бюджетам з державного
бюджету (1-й кошик), оскільки ці повноваження є делегованими
державою. В результаті трансформації системи вирівнювання змінено
механізм фінансування делегованих повноважень установ охорони
здоров’я та освіти. На даний час фінансовий ресурс на зазначені
видатки передбачається у вигляді галузевих субвенцій, які мають чітко
зазначену ціль: медична, освітянська, на підготовку кадрів, що
забезпечує виключення випадків перерозподілу зазначених коштів на
інші видатки [1, с. 13]. Разом з тим, механізм розрахунків обсягу
коштів на зазначені цілі залишився таким, як і раніше, тобто
проводиться за тими ж формулами, в яких нормативи бюджетної
забезпеченості визначаються виходячи з фінансових можливостей
державного бюджету, а не за галузевими соціальними стандартами,
яких до цього часу державою не розроблено. Таким чином,
Міністерство фінансів України визначає обсяг видатків з державного
бюджету на виконання делегованих повноважень, а органи місцевого
самоврядування не можуть впливати на обсяг виділених державою
коштів.
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Проблемною є неузгодженість механізму фінансування цільових
субвенцій, за яким вони розподіляються помісячно, а перераховуються
головними розпорядниками коштів до місцевих бюджетів щодекадно.
Це призводить до негативних наслідків: по-перше, помісячний
розподіл трансфертів не враховує необхідність оплати фактичного
споживання енергоносіїв в опалювальний період, що спричиняє
виникнення кредиторської заборгованості із зазначених виплат; подруге, щодекадне перерахування вказаних трансфертних платежів не
збігається з термінами виплати заробітної плати за першу та другу
половини місяця.
Парадоксально, але й досі централізованим залишається контроль
з боку держави за рухом коштів місцевих органів, які знаходяться на
рахунках в Держказначействі. Так, операції щодо виконання
платіжних доручень можуть виконуватись протягом п’яти операційних
днів тільки за умови виконання доходів зведеного бюджету України,
тобто при всій самостійності для місцевих бюджетів продовжує
існувати ризик неможливості використання власних надходжень [2].
Вітчизняна практика фіскальної децентралізації знає чимало й
інших суперечностей та невідповідностей класичній моделі
децентралізації бюджетних фінансових ресурсів.
Враховуючи вище викладене, майбутні фіскальні реформи, що
мають посилити ступінь децентралізації в Україні, повинні
фокусуватися навколо наступних питань:
- в умовах передачі і повноважень, і фінансового ресурсу на місця,
важливим є визначення чіткого переліку власних та закріплених
повноважень із законодавчим їх закріпленням шляхом внесення змін
до статті 86 Бюджетного кодексу України;
- забезпечення повноцінного формування власних доходів
місцевих бюджетів в обсягах, що підвищують ефективність соціальноекономічного розвитку адміністративно – територіальної одиниці
шляхом зміни нормативів щодо частки доходів місцевих бюджетів без
урахування трансферів у зведеному бюджеті на рівні не менше 30%;
- вдосконалення адміністрування податку на доходи фізичних осіб
шляхом зміни нормативів розмежувань та передачі надходжень за цим
податком до місцевих бюджетів за місцем фактичного проживання
(реєстрації) особи;
- удосконалення системи адміністрування майнового податку за
рахунок проведення інвентаризації та грошової оцінки земель з
урахуванням ринкового фактору, формування державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, застосування податкових пільг у
вигляді заліків податку на нерухоме майно в рахунок зобов’язань з
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податку на доходи і на прибуток з метою запобігання подвійного
оподаткування [3, с. 31];
- нормативне врегулювання додаткових надходжень до місцевих
бюджетів за рахунок розширення власних джерел поповнення
бюджету (плата за розміщення реклами в культурно-історичних
осередках, тарифне стимулювання утилізації відходів, введення
податку за використання громадського простору та надання права
органам місцевого самоврядування визначати ставки та механізм
адміністрування цього податку);
- створення передумов для функціонування ринку соціальних
послуг на основі забезпечення в контексті децентралізації нормативноправової бази для створення Єдиних центрів соціальних послуг,
упровадження системи соціального планування на місцевому рівні з
урахуванням вимог уряду, потреб громади та її залученням до
вирішення соціальних проблем;
- затвердження державних соціальних стандартів шляхом
розробки та впровадження методик розрахунку вартості соціальних
послуг для всіх галузей, що дасть змогу визначати грошовий
еквівалент та склад послуги, яка надається. Затвердження соціальних
стандартів дасть змогу оптимізувати кількість і структуру бюджетних
установ, а також забезпечити підвищення ефективності планування та
використання бюджетних коштів, перехід від кошторисного
фінансування бюджетних закладів до фінансування саме соціальних
послуг відповідно до їх визначеного переліку.
Висновок. Саме комплексне вирішення вказаних проблем
сприятиме становленню фіскальної децентралізації як дієвого
інструменту державного управління бюджетними відносинами та
підвищенню ефективності надання суспільних послуг шляхом
делегування повноважень і забезпечення фінансової спроможності
місцевих органів влади.
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Є. І. Ходаківський, д. е. н., професор,
кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності
СИНТЕЛЕКТИЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Постановка проблеми. Діалектико-механістичний підхід до
аналізу інфодинамічних систем заперечує фізіократичні ідеї
В.І. Вернадського, посилаючись на лише «свої побажання», а не за
результатами наукових досліджень. Мається на увазі, що ноосфера
включає в себе біосферу, але не виводиться із неї і не зводиться з нею.
Тобто, насамперед, ноосфера, геосфера і біосфера розділені: одна
знаходиться збоку свідомості, а дві інші – частини фізичного
«об’єктивного» світу. Свідомість неможливо обмежити комп’ютерною
програмою як знакову конструкцію [1, С. 48–49]. І навіть в теперішній
цивілізаційний період ХХІ ст. йде протистояння між економічними
ідеологіями механістичної діалектики та фізичної економіки, про яке
ще дев’яносто років тому («Автотрофність людства») визначав
В.І. Вернадський як «червоне чванство».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі в Україні
існують потужні економічні течії «порівняльної економіки»,
представниками яких є відомі вчені: В. Геєць, А. Гальчинський,
А. Грищенко, Б. Кваснюк, О. Лапко та ін. Але світова історія
економічної думки майорять прізвищами видатних вчених України
С. Подолинського,
Н. Туган-Барановського,
О. Гаврилишина,
В. Вернадського та, отримавши естафету сучасного світового мислення, – Е. Мулдашева, М. Руденка, О. Вознюк, І. Грабара, В. Шевчука,
Ю. Канигіна, В. Кушерця, М. Плотнікової, Є. Ходаківського [2–13] та
ін. Вершиною методологічної парадигми пізнання явищ світу в
сучасній світовій та вітчизняній фізіократії є синтелектика, наука про
складні системи, що самоорганізуються, на основі міжособистісних
інтелектуальних взаємозв’язків, творчого мислення й перетворення
його в інфодинамічну машину, що витягує із природного оточення
величезну корисну енергію. Будь-яка нова теорія потребує
еволюційної модернізації. В світовій цивілізації з’явилися нові
напрямки щодо використання безвичерпної ментальної енергетики з
точки зору спільності науки та релігії, без якої механіко-діалектична
наука заходить в «глухий кут» [14]. Відкриття М. Руденка про
наявність Духоматерії та дослідження в галузі природи торсіонних
полів Е. Мулдашева та І. Грабара продовжують розкривати невідоме.
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Результати
досліджень.
Вітчизняна
наукова
думка
синтелектичного мислення визначає характер світового економічного
знання, починаючи з української школи фізичної економіки,
заснованої С.А. Подолинським. Це стосується, насамперед, його
наукової розвідки «Праця людини та ї відношення до розподілу
енергії» (1880 р.). Академік В. І. Вернадський в 1944 р. в роботі
«Декілька слів про ноосферу» визначав, що «Могутність людини»
пов’язана не з людиною, а з її мозком, з її розумом і сформованою цим
розумом, її працею». В своїй праці «Автотрофність людства» (1925 р.)
відзначав: «… Ця сила є розум людини спрямована й організована
його воля, як істоти суспільної…» «Біосфера переходить у новий
еволюційний стан – у ноосферу, перетворюється науковою думкою
соціального людства. Тому можна дивитись в наше майбутнє
впевнено. Воно в наших руках і ми його не випустимо!». Таку дозу
велетенського оптимізму і віри в торжество гуманістичного розуму,
окресленого духовністю, навіть в роки воєнного лихоліття,
випромінюють твори і нині найбільш актуального і сучасного
дослідника.
Будь-яка нова теорія потребує еволюційної модернізації. В світовій
цивілізації з’явилися напрями щодо використання безвичерпної
ментальної енергетики з точки зору спільності науки та релігії.
Ключовим напрямом такої діяльності є земне й позаземне життя
нашого генетичного українця Кароля Войтили, його Святості –
понтифіка Іоана Павла ІІ, який правив найбільшою в світі
Християнською церквою впродовж 26 років, поєднуючи Науку і
Релігію. Про це яскраво свідчить його наукові регалії як доктора наук і
професора з етики та найвищий релігійний сан і публікації в кінці
ХХ ст. енциклік «Сіяння Правди» і «Все про людську працю». Зовсім
недавно (2004–2012 рр.) з’явилися в світ нові відкриття М. Руденка
про наявність Духоматерії та дослідження в галузі природи торсіонних
полів Е. Мулдашева та І. Грабара та фізичної ментальності невидимої
енергії в процесах матеріалізації і дематеріалізації.
В наш час (2016 р.) з’явилася в світ публікація Ю. М. Канигіна та
В. І. Кушерця «Фізична економія (енергія історичного прогресу)», в
якій автори повідомляють, що фізична економіка як наука набирає все
більше обертів в різних країнах світу. В. Шевчуком продовжено та
розвинуто ідеї В. Вернадського, С. Подолинського та М. Руденка щодо
єдності Всесвіту та процесів у ньому, відзначено особливу роль
України як потужної аграрної держави у їх становленні як
«годувальниці» Європи. На ідеях фізичної економії необхідно
будувати в нинішніх умовах співробітництва Заходу зі Сходом
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(включаючи Китай), спираючись на проблеми системної кризи. З
точки зору синергетичної методології в контексті фізіократичного
вчення пізнання економічних і соціальних явищ, основним джерелом
створення додаткової та нової вартості є теперішня чи минула
(уречевлена в новаціях) інтелектуальна праця, на відміну від
механістичної теорії формування додаткової вартості за рахунок
додатково витраченого робочого часу (табл. 1).
Таблиця 1
Системні дослідження, синергетика, синтелектика
Наука
Синтелектика

Функціональне Концептуальні
Об’єкт дослідження
призначення
положення

Синергетика

Розглядається як
Акцент робиться на
макроскопічна теорія
статиці систем, їх
Увага акцентується на
творчості, що вивчає
морфологічному або процесах росту, розвитку та міжособистісні інтелектуальні
функціональному
занепаду систем
зв’язки та механізми
описі
вироблення колективного
знання

Точки біфуркації

Системні
дослідження

Частіше всього,
Наука пор складні системи,
зупиняючись на
Підкреслює кооперативність
що самоорганізуються,
стадії аналізу
процесів, які лежать в основірозглянуті в контексті цілого і
структури системи,
самоорганізації та розвитку відтворюють специфічний
абстрагуються від
системи
ефект акумуляції
кооперативних
взаємодіючих елементів
процесів

Системні зв’язки

Ознака

Проблема
взаємозв’язку
розглядається,
переважно, як
взаємозв’язок
компонентів
всередині системи

Увага приділяється
впорядкованості,
рівновазі

Вивчають процеси
організації систем

Хаос відіграє важливу роль
Становить теоретичний базис
у процесах руху системи,
формування соціумів як
при чому не лише
інфодинамічних машин
деструктивну

Досліджує процеси
самоорганізації систем

Вивчає сукупність
внутрішніх та зовнішніх
взаємозв’язків системи

Фундаментальна категорія
інформатики і системного
аналізу

Визначає специфічний ефект
акумуляції творчих потенцій
соціуму й перетворення його
в інфодинамічну машину, що
витягає із природного
оточення величезну корисну
енергію

Скільки б ми не вкладали додаткової праці на власній присадибній
ділянці у вирощення врожаю картоплі, використовуючи насіння і
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Сумісність
Схожість

Холізм

матеріал пізніх репродукцій, додаткового результату високої
врожайності не отримаємо (хіба що додаткову засмаглість). А новий
сорт, в якому акумульована праця селекціонера, при тих же затратах
фізичної праці окрім вищезгаданої засмаглості призведе до
збільшеного результату. За даними Ю. М. Канигіна та В. І. Кушерця в
виробничих процесах «попереду» крокує інтелектуальна праця,
коефіцієнт корисної дії якої може бути нескінченим. А людина, як
робоча сила, засіб виробництва, досягає до 90% ККД.
Головним інструментом синтелектичного моделювання ми обрали
гештальтну конструкцію, що побудована на нашій теоретичні уяві та
поєднанні принципів гештальтології: схожість, близькість, суміжність,
замкнутість, що формують головний інструмент цілісності – холізм
(Х. Еренфельс, В. Кьолер, М. Вертгеймер та ін.). Гештальт-підхід
з’явився на стику культурних епох, що знаменують трансформацію
багатьох областей знання. У другій половині минулого століття епоха
модерна з характерними для неї раціоналізмом і вірою в об’єктивність
змінилася епохою постмодерна, відмінною рисою якої було
заперечення якої б то не було об’єктивної реальності. Таким чином,
гештальт-підхід виявився в авангарді постмодерністської революції.
Визначення місця гештальтів в сучасній культурі та науці одна з
найскладніших і суперечливих проблем пов’язаних з питанням про їх
приналежність до якої-небудь з відомих сфер життєдіяльності людини.
Поняття гештальт Gestalt (нім.) – це фігура, образ бачення, уява,
контур рельєфності, цілісності (рис. 1).

Замкнутість
Близькість

Цілісність, холізм

Рис. 1. Дерево гештальту
Характерно виражений у статті Х. Еренфельса «Про якість
функції», В. Кьолера «Фізичні гештальти у неспокої і стаціонарному
стані», розробки Фредеріка і Лаури Перлз у галузі психології
засвідчують, що гештальт – це цілісний образ (уява) будь-якої
структури, що практично не виводяться з компонентів, які її
утворюють, а сам гештальт – це просторово-наочна форма предметів
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(явищ, схем, подій), що сприймаються, чиї властивості не можливо
зрозуміти сумуванням властивостей їх частин. Основними
принципами гештальту є холізм [15–21].
Цілісність сприйняття і його впорядкованість досягається завдяки
наступним принципам: близькість (стимули розташовані поряд, мають
тенденцію разом), схожість (стимули, схожі за розмірами, формою
тощо, мають тенденцію сприйматись разом), замкнутість (відображає
тенденцію завершувати фігуру так, щоб вона мала нову форму),
суміжність (близькість стимулів в часі і просторі; суміжність може
обумовлювати сприйняття, коли одна подія викликає іншу). Нам
належить ідея застосування деревної конструкції гештальту, оскільки
його стержнем (холізмом) може бути лише стовбур. На основі таких
принципів сконструйовано стержневий гештальт ноосферної
економіки (рис. 2). При формуванні гештальту (образу, уяви)
інтелектуальної макроекономіки за її основу і вершину взято
інтелектуальний сектор (охорона здоров’я, освіта, наука, культура). В
центральній частині – ринок, врівноважений товарним і фінансовим
макросегментами, а умови функціонування, як стержень, –
мультиплікатор рівноваги Дж. М. Кейнса, «локомотивом» якої є
інститути держави [3], через залучення інвестицій в інноваційний
розвиток [4], згідно постулатів синергетики, переважно зовнішніх, як
ознака посилення взаємодії із зовнішнім середовищем і, зокрема, за
визначеним вектором гуманістичним європейським світом [4].
Зовнішніми ознаками ноосферної економіки, ми вважаємо, є такі: 1)
заміщення праці знаннями; 2) заміна трудової діяльності новим типом
активності, заснованим на творчості; 3) перетворення суспільного
виробництва на інноваційне; 4) плюралізм тенденції власності; 5)
проз’юмерізм (стирання відмінностей між вільним і робочим часом);
6) формування нового типу економічної влади (не за відношенням до
засобів виробництва, а за доступом до інформації); 7) утвердження
знання та інформації як стратегічних ресурсів, що не мають ознак
вичерпності; 8) подолання обмеженості благ і поява нових дефіцитів –
часу та інформації; 9) оплата інтелектуальної праці за еквівалентами
складної кваліфікованої праці.
Для того, щоб покласти фізіократичне явище на мову семіотики
використаємо досягнення сучасних вчених в енергетиці тонких світів,
невидимої ментальної енергії. Провидіння в уяві сучасних вчених
беруть початок з аналізу існування фізичних і тонких світів. Фізичний
– включає у себе матерію (планети, зірки, електромагнітні та
гравітаційні поля). Тонкий світ включає в себе психофізіологічні
явища (психічна енергія, біоенергія і таке інше). Характерна
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особливість тонкого світу в тому, що його основою є зверх високі
частоти. Останні виражені так званими торсіонними полями. Виявом
торсіонних частин в тонкому світі є Душа – енергетичний концентрат
у вигляді поля кручення. У межах цього закрученого простору (душі)
зберігається інформація про функціонування людського тіла
(астрального тіла) і про процес мислення (ментальне тіло). Процес
мислення (думки) викликає закручення простору: добрі думки
закручують простір в одному (позитивному) напрямі, недобрі (злі)
думки – протилежному (від’ємному) напрямі. А всі душі є частиною
Всезагального інформаційного поля, яке в народі вважають Вищим
Розумом.
Обізнані люди (вчені) можуть підключатися до Всезагального
інформаційного поля і одержувати звідти знання рідкісні і вельми
дивовижні. В такому інформаційному полі зібрані знання не лише
нинішньої, але й майбутньої цивілізації. Простір нашого Всесвіту
замкнений, але підключаючись до Всезагального інформаційного поля
можна бачити одночасно минуле і майбутнє і з допомогою
Всевишнього (Бога) володіти Провидінням. До такої думки в 2009 р.
дійшов доктор медичних наук, професор, член Міжнародної медичної
академії наук Ернст Мулдашев опублікувавши монографічну працю
«Від кого ми вийшли?» на основі наукових досліджень природи
Всезагального інформаційного поля, фізичних та тонких світів і
філософського осмислення релігії.
Сфера обслуговування: охорона здоров’я, освіта, наука,
культура (Інтелектуальна сфера)
>1

Мультиплікатор Дж. М. Кейнса
Виробнича сфера
(ВС)
Фірми,
підприємства

Товарний макросегмент ринків:
продовольчий, нерухомості, засобів
виробництва, робочої сили, землі

Сфера
споживання
(СС)

Фінансовий макросегмент ринків:
капіталів, кредитів, цінних паперів,
валюти, земельних сертифікатів

Домогосподарства

Сфера обслуговування: охорона здоров’я, освіта, наука,
культура (Інтелектуальна сфера)

Рис. 2. Стержневий гештальт (образ) системи
ноосферної економіки
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На початку існував лише Простір і Абсолют (абсолютне ніщо),
тобто план майбутніх творінь. Простір – це нейтралізована матерія і
антиматерія. В нім постійно відбуваються створення матерії та
антиматерії, що також постійно нейтралізують одна одну. Але цей
процес нейтралізації може порушити Абсолют. З появою Абсолюту
нейтралізація не відбувається і в цьому зв’язку, повідомляє вчений,
існує версія, що виник тонкий світ торсіонів думок і душ, а за ним,
внаслідок ущільнення – фізичний світ.
Душа це частина енергії Всесвіту. Енергія душі – це енергія поза
електроном і поза протоном. Вона надзвичайної сили могутності, що
спроможна протистояти силі гравітації. Енергія багатьох (мільйонів)
душ володіє колосальною потужністю. Буває позитивна та негативна
енергія душ, вона може створювати та руйнувати. Ленін, Сталін,
Гітлер та інші тирани акумулювати від’ємну душевну енергію, що
проявилась у знищенні мільйонів позитивних душ. Таким від’ємним
(страхітливим) явищем може успішно протистояти позитивна енергія
Добра, що народжена Гуманним Розумом. В цьому полягає позитивна
спрямованість Божого провидіння. У природу тонких світів чи не
найглибше занурився доктор технічних наук, професор І.Г. Грабар В
своїй зовсім свіжій праці (2012 р.) «Мікрорезонансні технології та
секрети довголіття», аналізуючи інформаційне поле Всесвіту вказує,
що просторово-часові вихори, насичені нескінченно великим об’ємом
інформації утворюють торсіонні поля (вихори), що мають унікальні
властивості підтверджені експериментально [11].
Поля не переносять енергію, а лише інформацію. В той же час
будь-яка зміна в структурі торсіонного поля веде до виділення чи
поглинання енергії в заданій області простору. Думки – польові
самоорганізовані утворення. Це – згустки в торсіонному полі, що самі
себе утримують, а відчуваємо їх як образи та ідеї і мають голографічну
структуру. Основа світу – свідомість носієм якої виступають спінноторсіонні поля. Якщо ментальне тіло людини збудоване з добрих
думок, то воно оберігає нас від Зла, оскільки в ньому не має вібрації,
що резонують на вібрації Зла. Адже ментальне тіло – не тільки
генератор думок, але й їх приймач. Тому людина, що випромінює
думки, наповнені Любов’ю, Радістю, Співчуттям, Милосердям,
Благородством буде невразлива до сил Зла, Ненаситі, Заздрощів,
Брехні.
Відповідно до твердження А. Ейнштейна, «чистота» механістичної
науки відразу руйнується при розладі концептуальних основ течії
поєднання науки та релігії, без якого майбутнє Всесвіту не
моделюється [22, с. 64]. Мета діяльності будь-якого вченою полягає у
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визнанні цієї об’єктивної істини і пошуку знакових виразів в контексті
теми, оцінки людського інтелекту [4], спів ставності цієї категорії з
емпіричним виміром розвитку. Евристичні напрями такого розвитку
зникають ще з часів середини ХХ ст., посилаючись на коефіцієнти
редукції складної кваліфікованої праці (як минулої уречевленої праці в
суспільному продукті), який запропонували О. Бугуцький, М. Машенков, В. Тихонов, К. Карнаухова, В. Белозерцев та ін. На торсіонних
полях мислення та логічних процесів матеріалізації і дематеріалізації
енергії ми запропонували логограму формування ментально гештальту
Провидіння (рис. 3). Ноогештальт – ментально (інтелектуально)
сконструйований образ, що відображає безкінцеві процеси
матеріалізації і дематерилізації (перетворення) ментальної енергії
(мегачастотної, невидимої) в фізичну. Ґрунтуючись на дослідженні
матеріальності невидимої енергії та вияснення сутності Провидіння,
сформованої ще в уяві античних вчених та релігійних діячів.
Духоматерія
К. Войтила, О. Овезгельдієв, М. Руденко, Е. Мулдашев,
І. Грабар
Тонкий невидимий світ (Ментальна
енергія)
дематеріалізація

Фізичний видимий світ
(Астральна енергія)
матеріалізація

Торсіонні поля

Наука

Інтелект

Свідомість

Знання

Інформація

Думки
Образ, гештальт
Ноосфера

Інновінг

Акмеологія

Гудвіл

НЛП

Рис. 3. Логограма формування ментального
ноогештальту Провидіння
Ми запропонували загальний ноогештальт Провидіння, що
ґрунтується на єдності Віри, Волі, Долі та основі Розуму і Добра
народжують Майбутнє (рис. 4). На нашу думку, сформований
ноогештальт Провидіння сприятиме в передбаченні оптимістичного
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Розум

Майбутнє

майбутнього, успіхам в творчій діяльності, досягненню інновінгу та
акмеології, забезпеченню гудвілу підприємств і фірм, активізуватиме
керівну діяльність на основі використання нейролінгвістичного
програмування (НЛП).

Добро

Віра Воля Доля
Рис. 4. Ментальний Гештальт Провидіння
Майбутнє
за
новою
орієнтацію
соціально-економічного
синтелектичного мислення в розробці ноосферних макроекономічних
моделей, де за основу макросистем запропонована активізація
інтелектуальної сфери (охорона здоров’я, наука, освіта й культура)
макроекономіки. Усвідомлення соціо-психологічної і релігійної
категорії ноогештальту Провидіння має першочергове значення для
формування оптимістичної поведінки лідерів і їх передбачення
майбутнього. Феномен лідерства ми досліджували на управлінських
об’єктах формування кооперативних структур. На основі наших
узагальнень та аналітичного дослідження сформований гештальт
кооперативної структури. Взаємодія складових дерева холізму
(цілісності) викликає синергетичний ефект і стійкість самої структури.
В центрі структури ми розмістили лідерство, як найважливішу
складову гештальту, що виходить з багатьох досліджень, портрет
самого лідера ми взяли з підручника «Психологія управління» [8].
Лідерство буває «вродженим» та «набутим». Головним
покликанням лідерів у третьому тисячолітті буде вивільнення
інтелектуальної енергії своїх співробітників. Професор В. Беніс дає
короткий курс порад, як стати справжнім лідером: 1) будьте самим
собою; 2) визначте, що вам краще за все вдається; 3) оточіть себе
професіоналами і поводьтеся з ними так, як би воліли, щоб поводились
з вами; 4) будьте не диктатором, а диригентом; 5) визначтеся з однією
– двома головними цілями; 6) порадьтеся із співробітниками, як краще
досягти наміченого; 7) похваліть їх за це – [8].
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На Житомирщині розробляється проект формування школи таких
лідерів на базі ЖНАЕУ, автор цього проекту Сокальський Сергій
Вікторович, доктор філософії в галузі економіки, голова Глибочицької
сільської ради Житомирського району, який виконує функції керівника
асоціації голів сільських рад. В Житомирській області функціонує 616
сільських та селищних рад. Моделювання соціально-економічних
функцій інститутів сільських рад передбачає введення за рахунок
місцевих бюджетів посади заступника голови з виконання цих
функцій. Озброєні знаннями організації кооперативних процесів та
відповідної підготовки в ЖНАЕУ лідерства колективу сприятиме
формуванню сільських обслуговуючих кооперативів.
Сучасні вимоги до процесу управління, його координації чи
регулювання концентровано виражені в моделі досконалості
Європейського фонду управління якістю (англ. EFQMExcellenceModel,
або скорочено «Q-менеджмент» – як практичного інструменту, який
допомагає організаціям встановити цілісну систему управління,
вимірюючи, де саме вони знаходяться на шляху до Ділової
Досконалості, допомагаючи їм зрозуміти прогалини в діяльності, і
потім, стимулюючи необхідні рішення для досягнення успіху. Модель
досконалості була представлена на початку 1992 р. структура для
оцінки заявок компаній, що претендують на Європейську Премію
Якості. Така модель заснована на використанні дев'яти критеріїв [3].
П'ять з цих критеріїв – критерії «Можливостей», а інші чотири –
критерії «Результатів». Критерії Можливостей характеризують
потенційні можливості компанії. Критерії Результатів характеризують
чи досягнуті результати компанії. Результати випливають з
Можливостей. Критерій 1 – головний, тобто це – Лідерство (англ.
Leadership) – оцінювання того, як лідери використовують у своїй
діяльності принципи загального управління якістю. Феномен
лідерства, як критерію якості управління ми досліджували готуючи
підручник «Психологія управління» [8]. Лідери повинні створити у
своїх організаціях таку атмосферу, щоб люди фонтанували в ній
ідеями, інноваціями, цікавими теоріями. Якщо раніше чітко
налагоджену організаційну структуру часто порівнювали із
симфонічним оркестром, який скоряється кожному помаху руки
талановитого диригента, то сьогодні доцільніше співставлення з джазбендом. Чим більше імпровізацій, тим краще.
Висновки. Сучасні досягнення в дослідженні тонкої невидимої
енергії та торсіонних полях, взаємодії процесів матеріалізації та
дематеріалізації в системі фізіологічного мислення дозволяють
модернізувати теорію фізичної економіки до наявності знакових
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систем, семіотики та реалій об’єктивного світу, а використання
категорії Духоматерії сприятиме формуванню ментального гештальту
Провидіння і застосуванню його в когнітивних та фізичних системах.
Наразі в конструюванні гештальтів управлінських систем за нашими
дослідженнями (підручник «Психологія управління», 2016 р.)
стержновою цілісністю є наявність лідерства, в тому числі за
критерієм Європейської Фундації Q-менеджмент. В перспективі
подальших досліджень передбачено апробацію таких розробок на
об’єктах місцевого самоуправління зі зміною понятійного апарату та
застосування науково обґрунтованих механізмів впливу в системі
менеджменту, що побудовані на основі принципів психології.
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Т. М. Чернишова, к. б. н., ст. викладач,
кафедра туризму
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОГО
ТУРИЗМУ НА ЖИТОМИРЩИНІ
Постановка проблеми. Одним із різновидів пізнавального
туризму є музейний, специфіка якого полягає у використанні
туристичного потенціалу музеїв і територій, які до них прилягають.
Співробітництво музеїв і туризму повинно ґрунтуватися на
формуванні спільної системи, мета якої популяризація відвідування
музеїв, як історико-культурну спадщину окремих регіонів або цілих
країн та популяризації такого туризму [6].
Музеї на ринку послуг дозвілля повинні розглядатися як
основний осередок культури, відправна точка для вивчення туристом
країни або регіону. Промоція музеїв – важливе стратегічне завдання
будь-якого плану розвитку туризму.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На жаль на території
України ця галузь туризму перебуває у занепаді. Музейний туризм не є
традиційним напрямком діяльності музеїв. Це явище в Україні
виникло у середині 1990-х років, коли музеї мусили шукати
позабюджетні кошти [4].
Причому якщо великі музеї, які за радянських часів вже були
залучені в туристські маршрути, то для муніципальних музеїв вибір
загальної стратегії розвитку часто перетворювався на найактуальнішу
й найпекучішу проблему. За різними оцінками, 50–70% туристів під
час відвідування іншої держави передусім цікавить місцева культура.
Музеї дають їм можливість познайомитися з нею і принести дохід.
Дослідження, проведені у Великобританії, в провінції Альберта,
Канада, і в кількох країнах Середземномор’я, показали переваги
стратегій розвитку туризму, заснованих на добротному культурному
музейну продукті [4].
На сьогодні лише великі історично-архітектурні музейні
комплекси мають сувенірні крамнички, кафетерії та ресторани на
території. Вони користуються популярністю серед туристів і
відвідуються регулярно. Але більшість музеїв (краєзнавчі, історичні,
природничі, науково-технічні, університетські та інші), які є в
кожному адміністративному центрі на даний момент не мають попиту
на ринку туристичних послуг. А саме такі музеї є візитівкою кожного
регіону, тому їх потрібно активно залучати турагентам при створенні
екскурсійних турів [4].
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На Житомирщині відвідування музеїв, як і по всій Україні, має
відносно низькі показники. Тому для популяризації і розвитку
музейного туризму на Житомирщині, потрібно залучати також і музеї,
які створені та функціонують на базі вищі навчальні заклади.
Проведення екскурсій у таких музеях провідними фахівцями вузів
дасть можливість для розвитку музейного туризму в області і
додатковий дохід на утримання їх.
Результати дослідження. Було проаналізовано діяльність
чотирьох
музеїв
на
базі
Житомирського
національного
агроекологічного університету як перспективних об’єктів для розвитку
музейного туризму. Музей історії ЖНАЕУ створено у 1972 році до 50річчя ювілею навчального заклад. Фонд музею нараховує понад тисячу
експонатів, які відтворюють всі етапи формування і розвитку вузу,
участь професорсько-викладацького складу і студентів у Великій
Вітчизняній війні. Широко тут представлені матеріали про різні
періоди створення ЖНАУ та його розвитку, а також зі співробітництва
з іншими сільськогосподарськими вузами і науковими закладами
Швеції, Німеччини, США, Канади, Австрії, Польщі та інших країн [3].
Ще одним цікавим музеєм, який створений в університеті є музей
екологічної освіти. Він висвітлює розвиток екологічного факультету та
становлення агроекологічної освіти у вузі. Музей був створений у 1995
році за участю викладачів екологічного факультету. У ньому зібрано
понад триста експонатів, структурно-логічних схем підготовки
майбутніх фахівців-екологів, наукові праці з екології тощо. У музеї
створені вісім експозицій: шлях до агроекологічного університету,
агроекологічна освіта, радіоекологічна освіта, екологія тваринництва,
інженерна екологія, соціально-екологічна освіта, екологія флори і
фауни, екологічна наука.
Музей ґрунтознавства і агрохімії, який було створено у 1960 році
при кафедрі ґрунтознавства є яскравим прикладом поєднання
використання його, як навчальної бази для студентів і об’єктом для
проведення екскурсій для гостей університету та всіх бажаючих. Він
був створений завдяки спільним зусиллям професорів університет[1, 2,
5]. У колекції музею експонується понад 500 породоутворюючих
мінералів та гірських порід, моноліти основних типів та підтипів
ґрунтів країн СНД. Широко представлені мінеральні ресурси Полісся
України, різноманіття мінералу кварцу це прозор, чорні, димчасті,
золотисті, рожеві його різновиди, світло-зелені праземи, кристали
аметисту, моріону.
Є тут також зразки дорогоцінних мінералів пегматитових жил –
берили і топази. Багато зразків мінералів з інших країн СНД, зокрема з
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Уралу, Паміру, Забайкалля, Кольського півострова, які були привезені
викладачами, студентами та подаровані гостями [5].
Серед гірських порід особливу увагу привертають рожевочервоні, темно-малинові, зелено-червоні, сірі граніти та рожеві
пірофілітові сланці Житомирщини. Чудові зразки декоративного
лабрадориту, габро, амазоніту є визначним багатством Поліського
краю. У 2007 році музей було відреставроване та доповнено багатьма
новими зразками мінералів та гірських порід [1, 2].
На даний момент музей ґрунтознавства слугує базою навчального
процесу, популяризацією знань про природу, екологію, мінеральні
ресурси та ґрунтовий покрив України для студентів, абітурієнтів та
учнівської молоді та гостей університету.
У 2008 року на кафедрі анатомії і гістології ЖНАЕУ було
засновано ще один анатомо-морфологічний музей. Він створений з
науково-дослідною метою для вивчення та збереження музейних
предметів. На сьогодні експозиційна площа музею складає понад 40м 2,
а виставковий фонд нараховує близько 350 експонатів [7].
Музейні препарати мають наукову і пізнавальну цінність. У музеї
також представлені анатомічні дефекти. Наприклад, третій ріг на
черепі великої рогатої худоби.
Щорічно анатомічний музей приймає велику кількість
відвідувачів, у першу чергу школярів і студентів інших факультетів,
що сприяє популяризації наукових знань, формуванню природничого
світогляду й морально-етичному вихованню молоді та гостей міста [5].
Висновки. Отже, музеї на ринку туристичних послуг повинні
розглядатися як основний осередок культури і слугувати відправною
точкою для вивчення туристом країни або регіону. Популяризація
музеїв має стати важливим стратегічним завдання будь-якого плану
розвитку туризму у кожному регіоні.
Тому налагодження співпраці між музеями ЖНАЕУ та
туристичними агенціями Житомирщини має відбуватися у двох
напрямах, як в економічному так і культурно-пізнавальному. Активне
заохочення туристів до музеїв ЖНАЕУ зможе популяризувати цей
навчальний заклад і залучити майбутніх студентів.
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О. П. Русак, к. е. н., доцент,
кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИЧНОЇ ОБРОБКИ СТАТИСТИЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Постановка проблеми Активізація євроінтеграційного механізму
розвитку економіки країни вимагає застосування сучасних
методологічних підходів щодо обробки інформації, які б сприяли
ефективному прийняттю управлінських рішень. Враховуючи
експоненційне
зростання
обсягів
економічної
інформації,
різноманітність критеріїв оцінювання її якості та принципи
моніторингу соціальних процесів актуалізується питання щодо
розробки і удосконалення методичного інструментарію статистичної
оброки даних на макро- і мікрорівнях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій Сучасні методичні
підходи щодо статистичної оброки інформації значною мірою
відображені у вітчизняних і зарубіжних наукових працях А. Бююля, М.
Портера, Г. І. Купалової, П. Т. Саблука, О. В. Ульянченка та інших.
Однак нові виклики ринкового середовища вимагають системного
вивчення та постійного удосконалення методичного інструментарію,
як допоміжного елементу перспективного бізнесу.
Результати дослідження. В сучасних умовах господарювання
обробка масивів статистичних даних здебільшого пов’язана із
громіздкими та досить складними розрахунками. Зокрема, при обробці
результатів проведеного анкетування виникає необхідність визначення
відсоткової величини по кожному запитанню, проведення сортування
схожих і близьких між собою відповідей респондентів та виділення
найбільш вагомих запитань (факторів), які респонденти вважають
найвагомішими. В таких випадках застосовується функція «факторний
аналіз» програми SPSS – Statistica [1, с. 368–375].
В науковій літературі від факторами, здебільшого, розглядають
сукупність незалежних величин, які зумовлюють вплив на даний
процес. У випадку обробки результатів анкетування, під факторами
слід розуміти кожне окреме запитання в анкеті, оскільки усі вони є
незалежними між собою і повністю розкривають зміст поставлених в
роботі завдань. Сутність факторного аналізу вимагає вибрати із
більшої кількості факторів меншу так, щоб виділені фактори
найтісніше корелювали між собою, тобто мали найтісніший зв’язок.
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На практиці проведення факторного аналізу ґрунтується на
здiйсненнi класифікації об’єктів дослідження за допомогою численних
обчислювальних процедур. В результаті цього утворюються “факторні
групи” або типові групи схожих між собою об’єктів. На вiдмiну від
інших методів, цей вид аналізу дає можливість класифікувати об’єкти
за однією ознакою, якою виступає в нашому випадку середній бал
фактора в анкетуванні. Громіздкі та досить складні розрахунки значно
спрощуються з використання спеціальних статистичних програм.
Результати обробки матриці вихідних даних програма SPSS – Statistica
зображує у вигляді сукупності таблиць: розкладу сукупної дисперсії в
одиничному та відсотковому вираженні, прямої та оберненої
кореляційних матриць. Обернена кореляційна матриця компонентів
дає підстави виділити по кожному фактору номер групи шляхом
вибору найвищого коефіцієнта кореляції Пірсона із застосуванням
методу обертання з нормалізацією Кайзера.
Першочерговим етапом проведення факторного аналізу є побудова
кореляційної матриці, де по кожному фактору визначаються
кореляційні коефіцієнти Пірсона між ними. Далі власні значення
сортуються в порядку зменшення, для чого відбирається стільки
типових груп, скільки є власних значень змінних, більших за одиницю.
Останній етап ґрунтується на побудові факторного навантаження по
кожній типовій групі, який відображається коефіцієнтами кореляції
між даними змінними, покладеними в основу групування та
вибраними факторами.
Процес обробки результатів проведеного анкетування є важливим,
оскільки дає змогу здійснити розподіл визначених факторів на певну
кількість груп. Кожна виділена група має одну головну компоненту і
декілька інших факторів, скупчених біля неї.
Для економіко-статистичного аналізу результатів дослідження не
менш актуальним є проведення кластеризації, що забезпечує розвиток
особливої форми мислення в багатьох галузях політики та економіки.
Значний вклад в теорію кластерів здійснив М. Портер, який
спираючись на теорію конкурентоспроможності товарів та послуг, дає
таке визначення: “Кластери – це сконцентровані за географічними
ознаками групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих
постачальників та постачальників послуг; фірм у відповідних галузях,
а також пов’язаних з їхньою діяльністю організацій у певних галузях,
що конкурують, але разом з тим ведуть спільну роботу” [2, с. 206].
Методологія проведення кластерного аналізу ґрунтується на
здiйсненнi класифікації об’єктів дослідження за допомогою численних
обчислювальних процедур. В результаті цього утворюються
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“кластери” або групи дуже схожих об’єктів. На вiдмiну від інших
методів, цей вид аналізу дає можливість класифікувати об’єкти не за
однією ознакою, а за декількома одночасно. Для цього
використовуються вiдповiднi показники, що характеризують певну
мiру близькості за всіма класифiкацiйними параметрами.
Купалова Г. та Бутинець Ф. пропонують проводити кластерний
аналіз із застосуванням наступних методів:
 метод одиничного зв’язку (метод близького сусіда) – передбачає
приєднання одиниці сукупності до кластера, якщо вона близька по
відстані (знаходиться на одному рiвнi схожості) хоча б до одного
представника даного кластера;
 метод повного зв’язку (далекого сусiда) – вимагає певного рівня
подiбностi об’єктів (не менше граничного рівня), які передбачається
включити у кластер, у порівнянні із будь-якими іншими об’єктами;
 метод середнього зв’язку – ґрунтується на використанні
середньої вiдстанi мiж кандидатом на включення у кластер і
представниками наявного кластера;
 метод Уорда – означає, що приєднання об’єктів до кластерів
здійснюється у випадку мiнiмального приросту внутрішньогрупової
суми квадратів відхилень [3, 4].
Використовуючи метод середнього зв’язку, який є найбільш
поширеним для формування регіональної кластеризацiї, нами було
обрано функцію «кластерний аналіз» та наступний алгоритм
проведення дослідження в програмі SPSS – Statistica [1, с. 387–390]:
1. Розрахунок матриці вихідних даних за досліджуваним
показником, що дало змогу здійснити поділ вихідної статистичної
сукупності на задану кiлькiсть кластерів у вигляді дендрограми.
2. Обчислення багатовимірних середніх õ³ (центрів тяжіння –
середніх значень даних економічних показників) виділених кластерів.
3. Розрахунок Евклiдової вiдстанi кожної одиниці сукупності до
визначених центрів тяжіння кластерів та побудова матриці відстаней.
Евклідова відстань передбачає, що кожен господарюючий суб’єкт
можна представити у вигляді деякої точки з n-координатами у
багатовимірному просторі. Тоді відстань між заданою точкою і
центром тяжіння за формулою Евкліда буде визначатися таким чином:
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З цією метою по кожному виділеному кластеру необхідно
побудувати розрахункову таблицю та обчислити матрицю d –
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коефіцієнтів Евклідових відстаней, які являють собою середні
квадратичні відхилення досліджуваних показників та вказують на те,
на скільки в середньому відхиляється кожне значення показника від
його середнього кластерного значення. Теорія кластерного аналізу
вимагає, щоб розраховані значення Евклідових відстаней не
перевищували 30% їх середніх значень.
Висновки. Обробка масивів статистичних даних за допомогою
застосування факторного та кластерного аналізу, як і інших методів
дослідження стохастичних зв’язків, вимагають численних складних
розрахунків, які доцільно здійснювати за допомогою сучасних
iнформацiйних систем та з використанням спеціальних програмних
продуктів. У межах поставлених завдань слід використовувати
спеціальну статистичну програму SPSS – Statistica та теоретичні
основи обґрунтування побудованих факторних і кластерних груп.
Список використаних джерел
1. Бююль А. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ
статистических данных и восстановление скрытых закономерностей:
пер. с англ./ А. Бююль, П. Цефель. – М.: Торгово-издательский дом
«Dia Soft», 2005. – 603 с.
2. Портер М. Конкуренция: в 2-х томах./ М. Портер. – М. :
Издательский дом «Вильямс», 2002. Т 1. – 496 с.
3. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навч. посібник / Г. І.
Купалова. – К.: Знання, 2008. – С. 445-447.
4. Економічний аналіз: навч. посібник / за ред. проф. Ф. Ф.
Бутинця. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.
5. Концепція створення кластерів в Україні від 29.08.2008 р.
[Електронний ресурс]. / Міністерство економіки України. – Режим
доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/ publish/printable.
6. Саблук П. Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки/ П. Т.
Саблук, М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 1(183). – С. 312.
7. Ульянченко О. В. Підвищення конкурентоспроможності
аграрного сектора економіки України на кластерних засадах / О. В.
Ульянченко // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 10. –С. 56-59.

252

Т. В. Швець, к. е. н., доцент,
кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ
РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Розвиток світового агропродовольчого
ринку, конкурентне середовище і ринкова орієнтація аграрного
сектора вимагають від керівників уміння передбачити перспективні
напрями розвитку сільськогосподарських підприємств, приймати
ефективні стратегічні управлінські рішення в сформованих
ризикованих умовах господарювання. Крім того, перманентні кризові
явища, недостатня державна підтримка аграрного бізнесу,
нестабільність умов підприємницької діяльності, агресивність
ринкового середовища і особливості самого сільського господарства
вимагають забезпечення стратегічних планів розвитку підприємств
аграрного сектора.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у
розвиток сучасної теорії та практики стратегічного планування
зробили зарубіжні дослідники, зокрема Р. Акофф, І. Ансофф, П.
Друкер, К. Ендрюс, Г. Мінцберг, М. Портер, Е. Чендлер та інші.
Фундаментальні та прикладні проблеми стратегічного планування
розглядаються в працях українських науковців: В. Герасимчука, Л.
Доленка, В. Немцова, В. Пономаренка та інших.
Дослідженню
особливості
запровадження
стратегічного
планування в сільському господарстві, зокрема питанню стратегії
економічного розвитку, присвячені праці Ю. Губені, В. Нелепа, О.
Онищенка, Б. Пасхавера, Н. Потриваєвої, О. Шпичака. Аграрним
перетворенням в контексті стратегічного розвитку сільського
господарства значної уваги приділено в наукових працях
В. Андрійчуком, С. Дем’яненком, Д. Крисановим, М. Хорунжим.
Вагомість і змістовність проведених досліджень свідчить не тільки про
науковий інтерес до проблем стратегічної ідеології, а й про відчутну
потребу з боку суб'єктів ринкового середовища щодо використання
їхніх результатів в практиці управління підприємствами. Не зважаючи
на велику кількість і різноплановість досліджень не існує системного
підходу, який би поєднав існуючі парадигми на основі єдиної
методології планування стратегічного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Дієвим інструментом управління
економічним і соціальним розвитком не лише аграрної сфери вцілому,
але й окремо взятого сільськогосподарського підприємства є
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стратегічне планування. Стратегічне планування варто трактувати як
особливий вид планової роботи, що передбачає формування місії,
цілей та стратегії підприємства, розробку стратегічного плану для
забезпечення його ефективного функціонування, швидку адаптацію до
мінливих умов зовнішнього середовища.
Нині керівництво більшості сільськогосподарських підприємств
починає усвідомлювати переваги застосування стратегічного
планування і намагається використовувати його методичний
інструментарій у своїй діяльності. Водночас стратегічне планування не
знайшло системного застосування на підприємствах. Переважна
більшість підприємств аграрного сектора хаотично реагує на зміни у
зовнішньому середовищі, натомість кожне підприємство має
управляти стратегічними
можливостями шляхом
виявлення
внутрішнього потенціалу для адаптації у зовнішньому середовищі. В
господарській
діяльності
сільськогосподарських
підприємств
практично не використовуються сучасні методи управління, що
призводить до неефективності їх функціонування [1, с. 104; 2, с. 110].
Основними причинами недостатнього використання стратегічного
плану вітчизняними підприємствами в т. ч. аграрними є: відсутність
цілісної системи законодавчої бази стратегічного планування, єдиної
стратегії розвитку аграрного сектора економіки, недостатній рівень
організаційно-економічного
та
фінансового
забезпечення
стратегічного планування, єдиного методологічного інструментарію
імплементації стратегічного планування тощо.
З огляду на вище зазначене важливим вбачається застосування
системного підходу до стратегічного планування діяльності
сільськогосподарських підприємств. В основу такого підходу
покладено обов'язкове вивчення кон'юнктури ринку, визначення
стратегічних цілей розвитку агроформувань та орієнтація на споживчі
переваги (табл. 1).
Застосування стратегічного планування сприятиме формуванню
стійких конкурентних переваг діяльності сільськогосподарських
підприємств. Забезпечення агроформуваннями своєї актуальності на
ринку буде досягнуто завдяки формуванню стратегії розвитку
підприємства та забезпечення його сталого зростання через прийняття
дієвих стратегічних управлінських рішень; постійному моніторингу
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища; проведенню
стратегічної діагностики потенціалу розвитку підприємства; обґрунтуванню альтернативних стратегічних орієнтацій та вибору пріоритетної
стратегії. Для досягнення встановлених цілей доцільно реалізувати
наступні завдання: сформувати відповідну організаційну структуру
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управління підприємством; створити сприятливе середовище для
навчання з метою генерування нових стратегічних ідей; здійснювати
контроль процесу виконання стратегічних програм і планів.
Таблиця 1
Характеристика старої і нової парадигми планування і нові
підходи до стратегічного планування
Нові підходи до
стратегічного
планування
Концепція стратегічного
підприємництва
Забезпечення
конкурентних переваг на
внутрішньому і
зовнішньому ринках
Визначення
стратегічних цілей і
завдань розвитку
підприємств
Планування з
урахуванням
кон'юнктури ринку
Виокремлення
кон'юнктурної і
стратегічної складової в
плануванні

Положення старої
парадигми

Положення нової
парадигми

Централізоване
директивне планування

Децентралізоване
планування

Відсутність конкуренції

Планування як
інструмент у
конкурентній боротьбі

Нехтування впливу змін
зовнішнього
середовища при
розробці планів

Врахування впливу змін
зовнішнього
середовища при
розробці планів

Планування на основі
тимчасової ознаки

Планування на основі
цільового підходу

Офіційно прийняті на
державному рівні
форми планування і
планів
Основні види
планування –
довгострокове,
середньострокове,
короткострокове

Самостійно
встановлюються на
підприємствах форми
планування і планів
Основні види
планування –
стратегічне, тактичне,
оперативне та бізнеспланування

Жорстке, директивне
планування

Гнучке планування

Поєднання стратегічного
та індикативного
планування

Планування,
орієнтоване на
виробництво

Планування,
орієнтоване на ринок

Планування, орієнтоване
на споживачів

Обов'язковість у
виконанні планових
завдань

Планові показники
коригуються з
урахуванням зміни
ринкових умов

Планові показники
коригуються з
урахуванням змін
кон'юнктури ринку

Джерело: власні дослідження.
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Деталізація стратегічних
планів в конкретні
програми, бізнеспроекти

Висновки і перспективи подальших розвідок. Запровадження
стратегічного
планування
в
господарську
діяльність
сільськогосподарських
підприємств
обумовлено
необхідністю
врахування змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі
організації. Саме стратегічне планування формуючи загальну місію
агроформування, забезпечує стійкий зв’язок між його цілями,
ресурсами та потенційними можливостями. Вибір стратегічного плану
підготовлює підприємство до майбутнього, встановлює довготривалі
напрями розвитку і визначає його наміри зайняти конкретні позиції на
ринку. В подальших дослідженнях доцільним вбачається
обґрунтування методики визначення якості стратегічного плану, що
дозволитьотримати кількісні параметри, необхідні для прийняття
дієвого управлінського рішення.
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І. В. Шевчук, к. е. н., доцент,
кафедра фінансів і кредиту
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА
ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми. Адміністрування податків і зборів є
однією з найважливіших ознак та необхідною умовою існування
держави, адже винятково за їх рахунок створюється переважна частина
централізованих грошових фондів. Тому одним із основних завдань
податкової політики повинно стати формування такої моделі
правового впливу на відносини, які виникають у зв’язку із
встановленням, нарахуванням і сплатою податків, яка дозволила б
збалансувати публічні та приватні інтереси різних учасників
економічних відносин, забезпечуючи виконання органами публічної
влади своїх законодавчо визначених функцій у найбільш ефективний і
мінімально затратний спосіб.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та
практичні аспекти податкового менеджменту в цілому та податкового
контролю зокрема висвітлено у наукових працях А. Іванова, С. Буряка,
А. Крисоватого, І. Лещух, Б. Яреми та інших [1, 2, 3, 6, 4]. В них
досліджено сутність, принципи та функції податкового менеджменту, а
також поняття, складові елементи та підходи до оцінювання
ефективності податкового контролю. Проте окремі проблемні питання
управління у сфері оподаткування та адміністрування податків і зборів
потребують подальшого вивчення.
Метою дослідження є висвітлення теоретико-методичних основ
податкового контролю та оцінка стану контрольно-перевірочної
роботи органів Державної фіскальної служби України (ДФСУ).
Об’єктом дослідження є сукупність відносин, що виникають в процесі
здійснення податкового контролю суб’єктів господарювання.
Для
наукового
вирішення
поставленого
завдання
використовувалися методи: абстрактно-логічний, порівняльного
аналізу, розрахунково-конструктивний та аналогії.
Результати дослідження. У науковій літературі існує багато
різноманітних поглядів на сутність, значення та функції податкового
менеджменту. У більшості наукових праць податковий менеджмент
розглядається на макроекономічному та мікроекономічному рівнях,
тобто на рівні держави і підприємства. Зокрема, Іванов А. І. зазначає,
що податковий менеджмент спрямований на узгодження суб’єктивних
намірів платників податків і осіб, що відповідають за справляння
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податків, із реальними обставинами та організаційною ефективністю
податкової системи, поєднання ідеально бажаного з реально можливим
за умов, що склалися [1]. Буряк С. В. визначає податковий менеджмент
як систему методів реалізації на практиці потенціалу, закладеного в
економічну категорію «податок». Водночас науковець зазначає, що на
сучасному етапі податковий менеджмент є складовою державного
менеджменту та виступає тим типом управління, який повністю
відповідає умовам ринкової економіки та забезпечить стабільне
надходження податків до бюджету [2].
Податковий менеджмент необхідно розглядати у трьох аспектах:
як систему управління податками; як соціальний прошарок тих, хто
здійснює роботу з управління податками та як форму підприємництва
стосовно корпоративного та персонального податкового менеджменту
[3]. Ярема Б. П визначає податковий менеджмент як сукупність норм і
правил, що регламентують податкову етику, податкову діяльність,
податкову техніку, а також визначають міру відповідальності за
порушення податкового законодавства [4]. Узагальнивши наведені
визначення, зазначимо, що податковий менеджмент – це сукупність
прийомів та методів цілеспрямованого впливу на відносини з приводу
розподілу ВВП з метою формування централізованого грошового
фонду держави засобами оподаткування та створення сприятливих
умов для розвитку економіки та соціальної сфери.
Однією із складових управління у сфері оподаткування є
податковий контроль як самостійний напрям державного фінансового
контролю. Характерним для нього є певна стадія фінансової діяльності
– стадія мобілізації коштів до централізованих грошових фондів.
Податковий контроль  система заходів, що вживаються
контролюючими органами з метою контролю правильності
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також
дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та
касових
операцій,
патентування,
ліцензування
та
іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи. Податковий контроль здійснюється виключно
контролюючими органами шляхом: ведення обліку платників
податків; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів
ДФСУ; перевірок та звірок відповідно до вимог Податкового кодексу
України, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [5].
Контроль за виконанням податкового законодавства здійснюється
шляхом проведення камеральних, документальних (планових або
позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок (рис. 1).
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ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА

За місцем проведення та обсягом
документації, що перевіряється

Документальні
Камеральні

За способом
організації

Виїзні
Планові
Невиїзні

Позапланові

Фактичні

Рис. 1. Види податкових перевірок
Джерело: побудовано за [5].
Необхідність оцінки ефективності податкового контролю
обумовлена потребою зниження рівня податкових правопорушень,
забезпечення стабільності надходжень до бюджетів усіх рівнів та
підвищення фіскальної ефективності та регулюючого потенціалу
податкової системи. Поміж багатьох методик оцінки ефективності
податкового контролю відмітимо наступний підхід:
- по-перше, показники та коефіцієнти аналізувати системно та в
динаміці;
- по-друге, розрахувати та порівняти значення показників між
податковими інспекціями, використовуючи показники донарахувань
на одного податкового інспектора та фактично сплачених податків і
зборів до бюджету з донарахованих за результатами перевірок сум у
розрахунку на одного податкового інспектора;
- по-третє, здійснити розрахунок запропонованих показників у
розрізі галузей економіки, адміністративних областей тощо для їх
подальшого порівняння, виявлення основних тенденцій, попередження
дисбалансів у процесі здійснення контрольно-перевірочних заходів для
забезпечення повноти та своєчасності надходжень податкових
платежів до бюджету [6].
Домінуючим чинником ефективної контрольно-перевірочної
роботи є належне інформаційно-аналітичне забезпечення органів
ДФСУ. Це комплекс заходів із збору, опрацювання та використання
інформації, необхідної для виконання податковими органами
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покладених на них функцій та завдань [5]. Як наслідок, сучасна
ризикоорієнтована система відбору платників податків до перевірок
дозволяє зосереджуватися виключно на ризикових підприємствах. Під
ризиком розуміється ймовірність недекларування (неповного
декларування)
платником
податків
податкових
зобов’язань,
невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за
яким покладено на органи ДФСУ. В результаті відбуватиметься
збільшення податкової віддачі з основних податків, зменшення збитків
та виведення багатьох підприємств з категорії збиткових, а також
зменшення залишку від’ємного значення з ПДВ, який після
бюджетного відшкодування включається до складу податкового
кредиту наступного податкового періоду. Динаміку показників
контрольно-перевірочної роботи органів ДФСУ наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Показники організації контрольно-перевірочної
роботи органів ДФСУ
Елементи контрольно-перевірочної
2013 р.
роботи
Включено до плану-графіка документтальних планових перевірок
платників – всього:
12200
в т.ч. фізичних осіб – підприємців
9072
Донараховано до бюджету узгоджених
податкових зобов’язань, млрд. грн.:
4,34
з них фактично сплачено до бюджету:
млрд. грн.,
3,02
%
70,0
Здійснено перевірок платників
податків щодо правильності
нарахування та утримання ПДФО, грн. 10200
Донараховано податку на доходи
фізичних осіб та застосовано штрафних
санкцій, млрд. грн.
0,32

2014 р.

2015 р.

Зміна, %,
п.п.

6198
6351

4912
3300

2,5 р.
2,7 р.

8,0

4,6

106,9

3,3
41,3

2,9
63,5

96,03
-6,5

12345

-

121,03

0,34

0,63

196,9

Джерело: складено за даними [6].
Також зауважимо, що підрозділами оподаткування фізичних осіб
протягом 2015 р. до бюджету донараховано близько 627 млн. грн.
податку на доходи фізичних осіб та 82 млн. грн. єдиного внеску. За
звітний період виявлено понад 102 тис. найманих осіб, праця яких
використовувалась роботодавцем без укладання трудових угод, та
яким виплачувалась заробітна плата без сплати до бюджету належних
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сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску. До державної
реєстрації залучено понад 41 тис. громадян, які здійснювали
підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Як наслідок, до
бюджету додатково сплачено близько 21 млн. грн. податків [6].
Висновки. Однією з важливих проблем фінансового сектору
економіки
України
залишається
удосконалення
організації
податкового контролю, основою якого є контрольно-перевірочна
робота. На першому етапі удосконалення процедури планування та
відбору до перевірки виключно ризикових платників податків дало
змогу зменшити кількість планових перевірок та покращити показники
контрольно-перевірочної роботи. В перспективі лібералізація
контрольно-перевірочної роботи сприятиме:
- покращенню обслуговування платників податків;
- створенню сприятливих умов для розвитку малого і середнього
підприємництва,
- досягненню довіри, взаєморозуміння та партнерства,
- зменшенню податкового тиску та втручання у господарську
діяльність платників податків.
Відтак, податковий контроль створює передумови для виконання
податками фіскальної функції. Тому від ефективності його здійснення
залежить добробут і фінансова безпека держави.
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А. В. Шестакова, здобувач6
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. Однією з проблем повноцінного розвитку
сільського соціуму є зайнятість. Дефіцит кваліфікованих кадрів,
зумовлений міграцією молодих робітників у міста та закордон,
негативні
депопуляційні
процеси,
відсутність
соціальної
інфраструктури,
стагнація
та
монопсонія
з
боку
сільськогосподарського виробництва є загрозливими факторами для
відтворення трудового потенціалу села. Все це вимагає застосування
першочергових дій щодо сприяння альтернативної зайнятості
сільського населення. Формування та запровадження ефективної
системи відтворення трудового потенціалу сільського населення
потребує чіткого механізму державного регулювання, виходячи з
ресурсного забезпечення регіону.
Сприяти розвитку такого завдання може комплексне поєднання
знань та зусиль сільського населення в напрямі використання
природно-рекреаційних ресурсів, що згуртовуватиме альтернативні
сфери діяльності, поглиблюватиме адаптацію сільського населення до
ринкових потреб та подолання дисбалансу обмеженості вибору
варіантів працевлаштування на сільських територіях. До того ж,
налагодження стійкого середовища розвитку сільського соціуму в
альтернативних сферах діяльності з доступом до природнорекреаційних ресурсів сприятиме синергетичному принципу
відтворення трудового потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню сутності
трудового потенціалу і зайнятості та підходів щодо їх оцінки
присвятили свої праці такі вітчизняні вчені: Д. Богиня, О. Грішнова, В.
Дієсперов, І. Джаїн, М. Долішній, М. Жибак, Г. Завіноська, С.
Засанська, С. Злупко, О. Іляш, Е. Лібанова, В. Лич, М. Малік, Л.
Михайлова, М. Новікова, Т. Олійник, В. Онікієнко, І. Прокопа, П.
Саблук, О. Шкільов, К. Якуба та інші науковці. Серед зарубіжних
науковців ґрунтовні розробки в цьому напрямі здійснили Л. Едвінсон,
М. Мелоун, К. Свейбі, Т. Стюарт, Ф. Тейлор. Проте, в умовах тривалої
економічної кризи перед сільським соціумом постає потреба у
перегляді концепцій та методів, пошуку нових підходів щодо
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відтворення трудового потенціалу в альтернативній зайнятості, що
забезпечуватиме механізм ринкових відносин в умовах диверсифікації
сільської економіки.
Результати дослідження. Перехід категорії трудових ресурсів в
трудовий потенціал враховує, що це люди із певними здібностями, що
залучені до відповідної організації, разом з певними технологіями
виробництва або ведення діяльності, регламентом (уставом) у
поєднанні з іншими ресурсами утворюють трудовий потенціал та
проявляється принцип синергії. Для сільського населення специфіка
трудового потенціалу виражена в сукупності наявних та
перспективних можливостей зайнятих працівників або самозайнятих,
що спроможні кількісно й якісно задовольняти потреби галузей
аграрного сектору та альтернативних сфер діяльності та здатні
ефективно реалізовувати цілі у синергетичному поєднанні з
відповідним
природно-ресурсним
забезпеченням
(сільськогосподарські угіддя, свійські тварини, сільськогосподарська
техніка, лісові та мисливські угіддя, дикі тварини і дикоросла сировина
побічного лісокористування).
Системно-синергетичний принцип системи відтворення трудового
потенціалу сільського населення, на нашу думку, має полягати в
поетапному процесі, що передбачатиме якісне формування,
ефективний розподіл та продуктивне використання. Для того щоб
відбувалося
безперервне
відтворення
необхідно
найбільш
обґрунтовано підходити до стадій розподілу та використання
трудового потенціалу. Оскільки саме у розподілі виникає рух робочої
сили, безпосередній пошук працевлаштування населення, що може
постійно вдосконалювати свої знання й навички, змінювати напрям
діяльності. У фазі використання відбувається самовираження своїх
здібностей, що можуть мотивуватися та стимулюватися, насамперед,
гідною оплатою праці. Крім цього, на стадії використання має місце й
вираження населення у заснуванні власної справи, розвитку
підприємництва.
Система відтворення трудового потенціалу сільського населення є
адаптивною до місцевих умов зайнятості, що здебільшого полягає у
веденні особистого господарства, розведення свиней, великої рогатої
худоби (ВРХ), корів, птиці та обмін цих продуктів (реалізація) на
місцевих ринках, ярмарках, на яких окремо представлена реміснича та
продукція місцевих промислів. В свою чергу, це є елементами
відтворення трудового потенціалу сільського населення. До таких
елементів, варто віднести, виробництво продуктів харчування першої
необхідності, соціально-психологічні та релігійно-культурні аспекти,
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інформаційну та державну підтримку. При цьому відтворення
трудового потенціалу сільського населення відбувається не лише в
сільському господарстві, але й в таких видах економічної діяльності як
сфера місцевих промислів (мисливство, рибальство, збір лісових ягід,
грибів та лікарсько-технічної сировини, сільський туризм), сфера
послуг (роздрібна торгівля, розміщування та харчування) та діяльності
домашніх господарств [1].
З огляду на це, відтворення трудового потенціалу сільського
населення здійснюється в процесі зайнятості в сільському господарстві
(працівники, що зайняті в сільськогосподарських підприємствах),
неформальній зайнятості до якої можна віднести діяльність домашніх
господарств та альтернативну зайнятість, що може асоціюватися з
веденням місцевих промислів. Тому відтворення трудового потенціалу
сільського населення в процесі зайнятості потребує чіткого
інституційного забезпечення для здійснення ефективного управління
на підприємствах аграрного сектору та дотичних сфер економічної
діяльності, в яких є зайнятим сільське населення.
За нашими припущеннями, до видів альтернативної зайнятості на
селі можна віднести як аграрні напрями діяльності, так і сферу послуг
[2]. Окреслені види діяльності на селі виконують роль альтернативної
зайнятості
поміж
основної,
яку
прийнято
вважати
сільськогосподарською. Натомість під зайнятістю в сільському
господарстві не варто розуміти зайнятість сільського населення на
відповідних підприємствах, оскільки до такої зайнятості можна
віднести діяльність домашніх господарств як виробників товарів та
послуг власного споживання. Тому саме з діяльності домашніх
господарств починають формуватися фермерські господарства, які
можуть наймати на роботу працівників. Згодом продукція, що
виробляється домашніми господарствами може постачатися на лотки,
ринки, закладам харчування та тимчасового розміщування, що
забезпечує альтернативну зайнятість жителям сільських територій в
оптовій та роздрібній торгівлі, тимчасовому розміщуванні та
організації харчування.
Крім того, зайнятість в таких місцевих промислах як мисливство,
збирання дикорослих недеревних продуктів, наданні допоміжних
послуг у лісовому господарстві безпосередньо відносять до діяльності
в сільському господарстві, що згодом можуть знайти відображення в
переробній промисловості. А саме у виробництві виробів зі шкіри,
дублення шкур та оздобленні шкіри, промислі таксидермії,
виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних
матеріалів для плетіння. Абсолютно новим напрямом альтернативної
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зайнятості для сільських територій є комп’ютерне програмування та
надання інформаційних послуг, яке варто розглядати у поєднанні з
промислом сільського туризму, а саме наданні житла для екологічних
поселень для представників інтелектуальної праці ІТ-фахівців, що
слугує прикладом деурбанізації суспільства. При цьому створення
умов для життя, сервісу послуг, комунікації та дозвілля для даних
поселень забезпечать сільське населення працею та розширять межі
промислу сільського туризму, формуючи широкий спектр послуг для
міського населення, що проживатиме на сільських територіях.
Висновки. Успішний розвиток альтернативних видів зайнятості на
селі є неможливим без належного соціально-економічного рівня
сільських територій. Таким чином, альтернативна зайнятість в системі
відтворення трудового потенціалу потребує активної політики
держави, розробки та прийняття державної програми, що має бути
направлена на реалізацію важливого пріоритету, а саме стимулювання
корисної зайнятості сільського населення за місцем проживання. Це,
насамперед, матиме вплив на оновлення благоустрою сільських
населених пунктів, що поліпшить інфраструктуру сіл та підвищить
рівень доходів сільського населення.
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М. А. Шлапак, аспірант7
РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ
В РОСЛИННИЦТВІ
Постановка проблеми. Інноваційний прорив, як об’єктивна
необхідність подальшого розвитку агропромислового виробництва,
перетворився в наш час на ключовий пріоритет забезпечення науковотехнічного прогресу. Особливо яскраво демонструє цей вектор
розвитку галузь рослинництва. Освоєння новітніх технологій,
складовою яких є, передусім, техніка, постачальні та сервісні мережі, а
також інформаційно-консультативне забезпечення, в умовах
входження до європейських та світових ринків визначає конкурентну
позицію підприємств та галузей вітчизняного агробізнесу.
Вдосконалення техніки має відповідати, з одного боку, зростаючим
вимогам до ефективної передачі тягової сили та коефіцієнту корисного
навантаження, а з іншого – можливостям екологічного контролю щодо
забруднення довкілля, збереження структури, вологи і родючості
ґрунту, енергоефективності. Отже, існує гостра необхідність
системного дослідження організаційних форм використання
сільськогосподарської техніки в процесі виконання її інноваційної
місії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роль матеріальнотехнічної бази сільськогосподарських підприємств, забезпечення їх
технікою та технологічними інноваціями розглянуто у працях відомих
вітчизняних аграрних економістів, серед яких В. Андрійчук,
П. Гайдуцький, О. Захарчук, М. Кісіль, М. Лобас, Ю. Лупенко,
Г. Підлісецький та ін. Питання розвитку спільного використання
сільськогосподарської техніки на засадах кооперації у сучасній Україні
досліджували Ф. Горбонос [1], В. Зіновчук [2], М. Малік [3],
Л. Молдаван [4], Ю. Ушкаренко [6], та ін. Водночас питання
забезпечення інноваційного прориву на засадах асоціаційного
використання сільгосптехніки потребує певного опрацювання з огляду
на світовий досвід та особливості структурних перетворень в
аграрному секторі України, зокрема в галузі рослинництва.
Результати дослідження. Фізичний та моральний стан техніки у
сільськогосподарських підприємствах України характеризується, як
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застарілий. Використання такої техніки є нераціональним. Водночас,
кожне аграрне формування, незважаючи на його організаційноправовий статус, фізичний розмір та фінансово-економічну
спроможність, прагне володіти повним комплексом технічних засобів
для задоволення своїх виробничих потреб. У цьому, на думку їх
власників, полягає основа їх господарської незалежності і свободи
підприємницького вибору. Проте, значені чинники спричиняють
високі витрати виробництва, унеможливлюють ефективне управління
ними, зумовлюють виникнення екологічних проблем, що врешті
знижує конкурентоспроможність кінцевої продукції галузі. Цей
негативний тренд викликає особливе занепокоєння у зв’язку з
перспективами виходу на європейські ринки та посиленням
конкуренції з імпортними товарами на внутрішньому ринку.
Світовий досвід демонструє можливості здешевлення собівартості
рослинницької продукції за рахунок оптимального формування та
раціонального використання машинно-тракторного парку, спільного
надбання та асоційованого використання сільгосптехніки, розвитку
кооперації у цій та сполучених сферах (ремонт та регламентний сервіс,
постачання запчастин, консультативний супровід тощо) [10; 7]. Варто
підкреслити, що завдяки спільному придбанню та використанню
техніки відкриваються можливості трансферу новітніх технологій, що
є першоосновою інноваційного розвитку.
Наприклад, дослідники з Університету штату Айова (США)
стверджують, що спільно придбавати техніку фермери можуть навіть
на двосторонній основі із укладенням угоди (контракту), що
передбачає порядок виходу із проблемних та непередбачуваних
ситуацій. Важливий урок американського досвіду полягає в тому, що
взаємодовіра у таких випадках не є психологічним феноменом, а
встановлюється на основі чітко визначеної юридичної процедури та
регламентації економічної відповідальності за порушення договору.
Укладанню контракту передує техніко-економічне обґрунтування, яке
враховує розподіл витрат, особливо у випадках нерівномірного
використання техніки, а також моменти та деталі, що можуть
викликати суперечки [8].
Складнішою формою спільного використання сільськогосподарської техніка є машинні кільця або MR (Machinery Ring), що знайшли
особливе поширення у Німеччині та інших країнах Північно-Західної
Європи. Наприклад, починаючи з 1987 р. у Великій Британії
сільськогосподарськими товаровиробниками створено 30 таких
організацій, де їх учасники погодилися на певних принципах
об’єднати свої ресурси для контролю за витратами і максимально
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ефективного використання спеціалізованої техніки та досвіду.
Вважається, що MR – це форма кооперативу, зазвичай з кількома
сотнями членів, з найманими персоналом, який очолює виконавчий
директор (менеджер). Ведеться облік членів MR та послуг, наданих як
всередині кооперативу так й стороннім клієнтам. Витрати організації
компенсуються за рахунок плати за надані послуги, що контролюється
центральним офісом. Для замовлення послуг (техніки або/та робочої
сили) через центральний офіс укладається контракт з територіально
найближчим членом MR, який може надати таку послугу. Оплата
здійснюється, знову є таки, через центральний офіс. Отже, замовляють
і виконують послуги члени свого кооперативу. При цьому не
відбувається знеособлення у використанні техніки. Це особливо
важливо з огляду на те, техніки постійно стає складнішою і вимагає
кваліфікованих операторів. Британські MR здійснюють свою
діяльність на прибутковій основі [9].
Один із найдосконаліших прикладів спільного використання
сільськогосподарської техніки в сучасному світі подає Франція. Серед
тамтешніх фермерів набули широкої популярності кооперативи типу
CUMA (Cooperatives d'Utilisation de Materiel Agricole), яких в країні
нараховується близько 13,4 тис., а їх членами (клієнтами-власниками)
стали понад 200 тис. фермерів. Призначення таких кооперативів –
надання фермерам послуг щодо спільного використання засобів
виробництва (насамперед сільгосптехніки) та сприяння іншим
релевантним груповим діям сільськогосподарських товаровиробників.
Модель такого кооперативу передбачає існування пайового фонду,
надання послуг за собівартістю (тобто на неприбутковій основі),
ексклюзивне (тільки для членів кооперативу) обслуговування,
демократичне управління з рівномірним голосуванням. Важливою
також є практика диверсифікації фінансових джерел на придбання
техніки, в т. ч. пов’язані з членством в ЄС. Обсяг інвестицій в
оновлення технічної бази кооперативів CUMA становить понад 260
млн євро в рік [5, с.132-133]
Таким чином, беззаперечним став факт, що інноваційні технології
змінюють аграрний бізнес. Перелік техніки, що використовується у
сільському господарстві, вже не обмежується високотехнологічними
тракторами, комбайнами і машинами. Роботизовані технологічні
розробки, безпілотні літальні апарати та інші сільськогосподарські
дрони виконують функції збору даних і аналітики. Швидкість збору
інформації та можливість обробки значних масивів даних дають змогу
оптимізувати
сільськогосподарське
виробництво.
Доступність
інноваційного оснащення, наприклад інфрачервоних камер, сенсорів
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зростання, систем запилення та внесення добрив, допомагає без
суттєвих затрат проводити діагностику на полях. За статистичними
даними понад 300 тис. тракторів з автоматичною системою управління
працюють в агропідприємствах.
Попри швидкий розвиток інновацій, залишаються нерозв’язаними
ряд проблем, пов’язаних з юридичним регулюванням, обліком витрат і
недостатньою довірою фермерів. Дослідження показують, що
взаємодія окремих фермерів між собою та з іншими партнерами в
агробізнесі за допомогою асоціаційних форм використання техніки та
інформаційних технологій здатна вирішити не тільки проблеми
оснащення, раціонального використання та сервісної підтримки
технічних засобів виробництва, але й надасть доступ до бази
інноваційних знать.
Висновки
1. Прискорити процес інноваційного розвитку, забезпечити врешті
інноваційний прорив у галузі рослинництва неможливо без новітньої,
високопродуктивної та високоефективної техніки. Проте, така
передумова вимагає значних асигнувань, спеціальних знань та
спеціальної сервісної інфраструктури. Реально забезпечити все це
можна лише на поєднанні зусиль, матеріальних та фінансових коштів,
що робить ідею кооперації у спільному придбанні та використанні
сільськогосподарської техніки виключно привабливою.
2. Світовий досвід пропонує кілька перевірених практикою форм
доступу фермерів до сучасної техніки, яка ними спільно придбавається
та використовується. Найпоширенішими серед них є машинні кільця
та кооперативи із спільного використання техніки. Перевагою
зазначених моделей є те, що в їх роботі можуть брати участь навіть
фермери, які відрізняються за фізичним розміром своїх господарств,
фінансовими можливостями та технологіями, що використовуються.
Чітко урегульований на основі контрактів внутрішній порядок
співробітництва гарантує уникнення конфліктних ситуацій. Отже,
досконалі контрактні відносини виступають запорукою взаємної
довіри.
3. З урахуванням теперішнього стану та умов функціонування
вітчизняної економіки подальший вектор наукового пошуку варто
спрямувати на обгрунтування власних організаційних моделей
спільного (асоційованого) використання сільськогосподарської
техніки. Цей напрям дослідження має враховувати гетерогенну
(неоднорідну) структуру аграрного сектора України, визначати
потребу в оновленні та модернізації машинно-тракторного парку, а
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також обґрунтувати активізацію ролі аграрної політики та оперативних
дій уряду для прискорення кооперативних процесів.
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ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЧЛЕНІВ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ
Постановка проблеми. Нині на тлі фінансових, політичних криз,
високого рівня офіційного безробіття, низьких доходів у
сільськогосподарській галузі виробництва, невеликі за розміром
особисті господарства продовжують відігравати значну роль як у
забезпеченні країни продовольством, так і у вирішенні багатьох
проблем сільського населення. Такі господарства на думку провідних
українських вчених створюють зайнятість населення, пом’якшують
міграційні процеси, підвищують рівень життя і, фактично, здійснюючи
свою діяльність на свій ризик не вимагаючи від уряду ні дотацій, ні
пільг, ні зменшення рівня оподаткування [1, 3, 5]. Поряд із цим, члени
особистих селянських господарств переважно є виключеними із
системи пенсійного страхування. У системі загальнообов'язкового
соціального страхування вони можуть брати участь лише на
добровільних засадах, що передбачено Законом України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування», але кількість таких громадян, є доволі низькою. Тому
потребує вдосконалення питання пенсійного забезпечення членів
особистих селянських господарств.
Аналіз останніх публікацій. Дослідження вчених-економістів
спрямовуються на вивчення зарубіжного досвіду реформування
пенсійних систем, переходу від солідарних систем пенсійного
забезпечення до більш складніших – багаторівневих. Інші –
спрямовують свої зусилля на вивчення досвіду вітчизняної системи
пенсійного забезпечення та пошуку шляхів її вдосконалення. Серед
них, найбільш відомими є праці таких економістів Д.В. Полозенко,
В.В. Гордієнко, В.В. Даценка, Г.Г. Мистрицької, Л. Ткаченко, Ю.С.
Конопліної та інші. Але не вирішеною проблемою залишається
питання пенсійного забезпечення членів особистого селянського
господарства, адже більшість таких громадян не сплачують внески до
ПФУ, а тому не можуть у майбутньому розраховувати на пенсію.
Результати дослідження. Члени особистого селянського
господарства є особами, які забезпечують себе роботою самостійно і
відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» належать до
зайнятого населення за умови, що робота у цьому господарстві для них
є основною. Але як показує спостереження така зайнятість, є, швидше,
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можливістю для виживання сімей, які проживають у сільській
місцевості, а не свідомим вибором. Діяльність членів особистого
селянського господарства нерозривно пов’язана із домашнім
господарством. Забезпечуючи виробництво продуктів харчування, такі
господарства виробляють сільськогосподарську продукцію для
реалізації її частини на ринку, а також для відтворення виробництва.
Такі господарства мають цілу низку переваг перед іншими
формами організації виробництва сільськогосподарської продукції.
По-перше, вони мають могутній потенціал розширення внутрішнього
виробництва сільськогосподарських товарів. По-друге, особисті
господарства – основа зникаючого сільського населення, по суті,
головне джерело його виживання. По-третє, вони мають велике
соціальне значення, адже доходи, одержані від реалізації
сільськогосподарської продукції використовуються на продукти
харчування, оздоровлення, відпочинок і туризм, виховання дітей,
культурне відтворення тощо для малозабезпечених верств населення.
По-четверте, функціонуючі особисті селянські господарства можна
розглядати як складову одиницю для розвитку великих форм
господарювання на основі кооперування або інтегрування. Поряд із
перевагами таких господарств, вони мають цілий пласт проблем.
Зокрема, відсутність стабільних і надійних каналів реалізації
виробленої продукції, що не дає змогу формувати стабільні джерела
фінансових ресурсів. Особисті селянські господарства мають в
обмеженій кількості матеріально-технічні ресурси, базуються
переважно на ручній праці і засобах малої механізації, члени
особистих селянських господарств мають обмежений доступ до
кредитів. Таким господарствам складно самостійно адаптуватися до
вимог аграрних ринків. Все це у сукупності стримує розвиток
пенсійного страхування у майбутньому нинішнього працездатного
населення, яке здійснює діяльність у сфері виробництва та реалізації
сільськогосподарської продукції.
В особистих господарствах працює більше половини всього
населення, зайнятого у сільському господарстві, – голови господарств і
їх родини. І як вже наголошувалося, фактично в Україні задеклароване
право на добровільну сплату єдиного соціального внеску.
Проаналізуємо, який єдиний соціальний внесок має сьогодні сплатити
особите селянське господарство до ПФУ. У 2016 році встановлено
єдину ставку нарахування ЄСВ в розмірі 22% до усіх видів доходів, на
які раніше нараховувався ЄСВ. Виняток становитимуть тільки
спеціальні ставки нарахування ЄСВ для інвалідів. З грудня 2016 року
мінімальна ставка страхового внеску становить 341 грн. Якщо
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врахувати збільшення мінімальної заробітної плати, то за 2016 рік на
одного члена особистого селянського господарства припадає
мінімальний страховий внесок ЄСВ у розмірі 3786,64 грн. Причому
лише за умови щомісячної сплати єдиного внеску до Пенсійного
фонду України в розмірі, не меншому за мінімальний страховий
внесок, до страхового стажу зараховується весь календарний період.
Це дозволяє забезпечити фінансову стабільність у разі досягнення
пенсійного віку. Якщо членами особистого селянського господарства є
двоє осіб, то сума мінімального внеску, зростає відповідно вдвічі та є
досить високою для такого господарства. Питання сплати єдиного
соціального внеску, звичайно, спонукає провести дослідження джерел
доходів та їх розмір. Доходи від ведення особистого селянського
господарства залежать від багатьох факторів – як соціальних –
наявності працездатних членів господарства, кількості членів родини,
віку, ступеня прояву господарської активності, так і економічних –
напряму господарської діяльності, розміру земельних ділянок,
урожайності, продуктивності худоби, наявності власної техніки,
здатності швидко і в необхідній кількості реалізувати надлишки
виробленої продукції.
Для цього скористаємося дослідженнями Державного комітету
статистики щодо самооцінки домогосподарств рівня своїх доходів за
2015 р. Дослідження проводилося у січні 2016 р. Для цього,
припустимо, що домогосподарство у сільській місцевості – це і є
особисте селянське господарство, адже як показують власні
спостереження, лише невелика кількість селян не може за критеріями
бути віднесена до особистого селянського господарства. Члени
особистих селянських господарств, оцінюють свої доходи невисоко,
43,3% респондентів зазначає, що їм було достатньо коштів, але
заощаджень вони не робили. Наступна категорія респондентів, а це
майже 44% вказали, що постійно відмовляли у найнеобхіднішому,
крім харчування. Невелика частка селян (5,5 %) взагалі не змогли
забезпечити навіть достатнє харчування. І лише 7,3% громадян
вказали, що рівень їх доходів був достатнім і вони могли робити
заощадження [10, с. 15]. Враховуючи збільшення цін на енергоносії у
2016 року, ситуація не покращиться. Рівень бідності та зубожіння на
селі лише поглибиться. Тому однією із нагальних проблем на селі є
низький рівень доходів, що унеможливлює сплату внесків до системи
соціального страхування. Нині теоретично, вирішення питання
пенсійного страхування громадян – членів особистих селянських
господарств можна здійснити такими шляхами: по-перше, добровільна
сплата єдиного соціального внеску до ПФУ (залишити все так як є);
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по-друге, сплата страхових внесків через зміну організаційного
статусу господарювання із доступом до державних преференцій та
допомоги, по-третє, зниження ставок єдиного соціального внеску для
сільськогосподарських виробників.
Перший варіант можуть розглядати фінансово сильні особисті
селянські господарства, які вже готові змінити статус та стати
підприємцями, вони здобувають статус сімейної ферми, і продовжують
свою діяльність. 31 березня 2016 року Верховна Рада прийняла в
другому читанні та в цілому законопроекту №1599 «Про внесення змін
до деяких законів України щодо стимулювання створення та
діяльності
сімейних
фермерських
господарств».
Законом
передбачається внесення змін і доповнень до законів «Про фермерське
господарство» та «Про особисте селянське господарство» з метою
створення правових, економічних та соціальних передумов
трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські
господарства з набуттям статусу юридичної особи чи фізичної особипідприємця – виробника сільськогосподарської продукції.
Другий – можуть обрати невеликі за розмірами особисті селянські
господарства, через їх об’єднання у кооперативи, які мають статус
неприбуткових організацій. Щоб згуртувати членів особистих селянських господарств слід їм запропонувати ті преференції, які вони не можуть мати, здійснюючи діяльність відособлено. З нашої позиції це має
бути сплата єдиного соціального внеску. Так як тариф у системі соціального страхування є досить високими, а з ростом мінімальної заробітної плати, не варто сподіватися на його зниження, держава має под.бати про такі кооперативи та сімейні ферми і компенсувати вартість
сплати ними єдиного соціального внеску, особливо це питання гостро
стоїть на етапі формування та становлення. Такий крок стане не лише
поштовхом до розвитку кооперативного руху на селі, але і вирішить
питання пенсійного забезпечення досить великої частки громадян, яке
потребує належного соціального, а особливо пенсійного страхування.
Висновки. Члени особистих селянських господарств забезпечують
країну необхідними продуктами харчування та сільськогосподарською
сировиною, одержуючи невисокі доходи, і не маючи відповідного
соціального захисту через те, що не включені у систему соціального
страхування, у першу чергу, пенсійного. У майбутньому, це призведе,
до того, що значний прошарок громадян на селі не зможе підтвердити
свій страховий стаж, що призведе до неможливості виплати їм пенсій.
Сплата єдиного соціального внеску до ПФУ на добровільних засадах є
дорогим для більшості селян, і сприймається як несправедливий. Тому
вважаємо, за необхідне запровадити дотування сплати єдиного
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соціального внеску до ПФУ тим громадянам, які займаються
виробництвом сільськогосподарської продукції та є членами
кооперативів або сімейних ферм. Адже сільськогосподарська
кооперація та фермерство мають гарні перспективи розвитку, так як
сприяють витісненню торгових посередників із аграрного ринку,
забезпечують вищі доходи дрібних товаровиробників, створюють
додаткові робочі місця на селі.
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кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЇ
СФЕРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. В умовах складної соціально-економічної
організації сучасної економіки та безлічі її проблем далеко не все
підпорядковано ринку. Він є лише одним із механізмів узгодження
поведінки економічних суб'єктів: немає жодної країни, як, втім, не
було ніколи раніше, господарство якої функціонувало б тільки за
допомогою ринкового механізму. Завжди паралельно працював
механізм державного регулювання. Роль держави з середини XVII ст.
до середини XIX ст. була незначною і обмежувалася виконанням таких
функцій, як забезпечення правопорядку та безпеки громадян, захист їх
власності, справедливе вирішення спорів, організація грошового обігу
та громадських робіт та ін. Саме це було історичною передумовою
формування системи капіталістичних відносин. Але держава
безпосередньо не втручалася у функціонування економічної системи.
Однак навіть, описану Адамом Смітом, ідеальну модель ринку, що
склалася в епоху становлення капіталізму і вільної конкуренції, не
можна вважати повністю нерегульованою економікою.
Результати дослідження. У розвинених країнах в кінці XIX ст.
почало складатися громадянське суспільство, що характеризувалось
формуванням демократії, поява постійних загальнонаціональних
інститутів влади (політичних партій) парламентського типу, що
пов'язують суспільство по горизонталі і веденням боротьби на основі
класових, професійних та інших інтересів. Цим було обумовлено
виникнення ідеї створення такої держави, яка б проводила політику в
інтересах усього суспільства в напряму соціалізації та гуманізації, а не
лише стежила б за правопорядком.
В економіці публічністьдержави стала набирати силу за часів
Великої депресії та створення системи державного соціального
страхування, перш за все через активне використання бюджетних
інструментів запобігання спаду і пов'язаним з ним безробіттям та
бідністю.
До середини ХХ століття спектр вирішуваних державними
інститутами завдань, досить розширився і включав в себе підтримку
стратегічних галузей, в тому числі сільського господарства, боротьбу з
монополізацією, економічний, соціальний захист населення, підтримку
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освіти і охорони здоров'я. керуючись ідеями Дж.М. Кейнса [1, с.225240] про те що зростання витрат держави є стабілізатором економіки
та інструментом досягнення ефекту мультиплікації. Так, за даними
МВФ, частка державних витрат, включаючи витрати державних
фондів соціального страхування, у ВВП розвинених країн зросла більш
ніж в 4 рази з початку XX ст. і перевищив до кінця сторіччя в середньому 40%, а в окремих країнах істотно більше: в Італії вона становила
49,1%, Бельгії – 49,4, у Франції – 54,3, в Швеції – 58,5% [2, с. 11].
На початку 1980-х рр. виявилися недоліки і слабкості цього курсу.
Держава взяла на себе безліч функцій, які були їй не властиві та
реалізувались
переважно
адміністративними
методами:
авторитарноформувала
економічну
політику,
директивно
регулювалавиробництво, промисловості і сільського господарства, з
концентрувала значну власність якщо яку використовувала не
ефективно, непропорційно субсидіювала окремі види господарської
діяльності, що спонукало структурні кризи.
Сучаснийзміст ролі держави в економіці значно змінився.
Економічнаполітики держави формується, відтепер, на базі
конкурентних стратегій, які прагнуть стимулювати ринки і делегувати
відповідальність за ключові рішення приватним діючим особам,
досягаючи найвищу ступінь публічності.
Відтепер серед представників різних економічних вчень існують
досить полярні погляди на характер, суть, прояви та наслідки активної
державної економічної політики та її впливів на громадські суспільно
публічні прийняття рішень.
Механізм публічного управління у багатьох країнах з розвинутою
економікою, є більш широкою і складною системою, ніж будь-коли
раніше.Вона охоплює захист навколишнього середовища, фінансовий
сектор,найбільш важливі сфери економіки, діяльність монополій.
Досить активно зросла участь держави у забезпеченні довготривалих
умов конкурентоспроможності національної економіки, посилюється
роль державного регулювання у стимулюванні науково-технічного
прогресу, створенні інфраструктури, зборі та обробці інформації,
створенні сприятливих умов для вітчизняних підприємців,
регулюванні притоку іноземної робочої сили.Уніфікація статистичних,
екологічних, технічних, санітарних та інших норм і стандартів, за
даних умов має грандіозне значення. Отже, у розвинених країнах
Заходу відбувається зміна акцентів економічної діяльності, зміна
господарських функцій держави, активізація її участі в боротьбі за
забезпечення для країни більш вигідної ніші у світовій господарській
системі.
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Зростання публічності в сфері сільського господарства обумовлена
тим, що в умовах ринку сільське господарство,враховуючи його
специфіку (вплив кліматичних, біологічних і ґрунтових чинників) не
може повною мірою і на рівних брати участь у міжгалузевій
конкуренції. Ряд сфер України залишаються не конкурентоспроможними через нееквівалентність в товарообміні села з іншими галузями
економіки, сезонності виробництва, слабкою інвестиційною
привабливістю і низької купівельної спроможності населення країни і
ряду інших негативних факторів.Нині українське село потребує
фінансової підтримки, покликаної поступово компенсувати вилучений
суміжними галузями дохід, підвищувати платоспроможність
товаровиробників,
покращувати
інвестиційну
привабливість
сільського господарства. Така підтримка, в умовах децентралізації
повинна враховувати можливостімісцевих бюджетів які повинні мати
можливість забезпечувати ефективне функціонування аграрних
підприємств в сучасних ринкових умовах. Тут необхідно комплексне
публічне управління, що включає активізацію регіональної
антимонопольної
політики,
проведення
держінтервенцій
на
продовольчому
ринку,
забезпечення
сільськогосподарських
підприємств
пільговими
кредитами,
розвиток
лізингу
сільськогосподарської техніки та обладнання, розвиток соціальної і
виробничої інфраструктури, проведення заходів екологізації.
Державна адміністрація повинна створити умови для ефективної
роботи ринкової конкуренції в ефективності сільського господарства,
раціонального використання наявних у сільському господарстві
ресурсів та залучення нових, перш за все інтелектуальних, що
активізує національні конкурентні переваги в агарному секторі.
У багатьох наукових працях даються «стандартні» обґрунтування
державного втручання в аграрну економіку, які можна поділити на дві
групи. Аргументи однієї групи базуються на специфічних
особливостях сільськогосподарського виробництва та соціальноекономічної структури аграрного сектора, які встановлюють вузькі
рамки його прямому приватнокапіталістичному регулюванню.
Обґрунтування іншої групи пов'язані з недосконалостями ринкового
механізму. Виділяють чотири категорії аргументів на користь
державної підтримки аграрного сектора, враховуючи сучасні концепції
багатофункціональності сільського господарства [3]:
1) продовольча безпека країни;
2) ціни і доходи в сільському господарстві;
3) захист навколишнього середовища;
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4) соціальні і демографічні (збереження укладу життя,
необхідність розвитку сільських територій).
На користь зростання публічності в управлінні аграрними
відносинами свідчать і дві наступні групи аргументів (природоохоронні та пов'язані з розвитком сільських територій). В багатьох країнах від
стану сільськогосподарського ландшафту повністю залежить
збереження значної частини біологічних видів, що знаходяться під
загрозою вимирання. Основною характеристикою сільськогосподарського ландшафту і сільгоспвиробництва є їх сумісність, але в той же
час, якщо недотримуватись технологій сільськогосподарського виробництва, галузь є одним із забруднювачів навколишнього середовища.
В процесі діяльності сільгоспвиробників виникають негативні
зовнішні ефекти, так звані побічні результати їх функціонування.
Якщо ринкова ціна товару не включає в себе витрат зовнішнього
впливу, то виробникам економічно невигідно переходити на
технології, які не шкодять навколишньому середовищу. На даний час в
Україні за допомогою адміністративних заходів (заборона та
обмеження на використання ресурсів) та економічних інструментів
(через податки, субсидії), намагаються запобігти негативному впливу
на навколишнє середовище.
Аргументи на користь публічного управління розвитку сільських
територій та сільських громад в умовах децентралізаціївимагають
самого серйозного аналізу[4, 5, 6, 7]. Через великі відстані, низьку
щільність населення, відносно малих розмірів підприємств сільські
спільноти не в змозі створити у себе достатню комунальну,
транспортну інфраструктуру, не кажучи вже про соціальну, такза цих
умов посилюється проблема сільського (особливо сезонного)
безробіття, низького рівня доходів сільських жителів і саме це
обумовлюєне придатність села бізнесу.
Децентралізація механізмів публічного управління повинна
відігравати основну роль у формуванні і розвитку інфраструктури
села. Прослідковується пряма залежність між державними,
галузевими, місцевими витратамита розвитком галузі, динамікою
продуктивності праці, рівнем конкурентоспроможності аграрної
продукції на світовому ринку.
Як відзначається в доповіді Світового банку [8, с. 1], «останні
п'ятдесят років чудово продемонстрували як переваги, так і
обмеженість державних заходів, особливо в галузі сприяння розвитку.
За допомогою держави були досягнуті значні успіхи в галузі освіти та
охорони здоров'я, а також у зменшенні соціальної нерівності. Однак дії
держави приводили й до невтішних результатів. І навіть там, де в
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минулому держава добре справлялась зі своїми завданнями, багатьох
турбує, що вона не зможе адаптуватися до вимог світової економіки,
що перебуває в процесі глобалізації».
Зважаючи на те, що в сфері сільськогосподарського виробництва
розвиток країндержавадосить суттєво змінює свої позиції, ми
підтримуємо ідеї збільшення публічності прийняття рішень «основним
гравцем». Деякі можливості8 держави дійсно скоротились, і, ймовірно,
йде процес «розмивання» цілей, завдань, функцій держави, але цей
процес не є всеохоплюючим. В умовах децентралізації держава
залишається найбільш важливою силою у формуваннірегіональної
аграрної економіки. І разом з іншими публічними інститутами та
ринкомформує державну економічну політикута сприяє розвитку
агроекономічних систем.
Аграрна політика – термін, що прийшов до нас із Заходу. До цих
пір немає єдиної, всебічного визначення цього терміна. Згідно
офіційної методики Організації економічного співробітництва та
розвитку
(ОЕСР),
аграрна
політика
поділяється
на
сільськогосподарську політику (на користь виробників) і продовольчу
(на користь споживачів).
Французька економічна школа [9, с. 31] аграрну політику
розглядає як три напрямки діяльності:
- політика розвитку аграрного сектору;
- продовольча політика, що стосується споживання продуктів
харчування, соціальної підтримки населення тощо;
- агропромислова
політика,
пов'язана
з
проблемами
обслуговування сільського господарства, включаючи переробку,
виробництво засобів виробництва для сільського господарства і
торгівлю.
Держава може підтримувати в якості пріоритету як
сільськогосподарське виробництво (піднімаючи, наприклад, рівень цін
і (або) доходів виробників), так і переробку (дотуючи закупівельні
ціни) або використання (шляхом встановлення низьких споживчих
цін). Таким чином, формування аграрної політики в широкому сенсі,
на думку вчених [10, 11, 12], пов'язане з вибором сфери
агропромислового комплексу для державної підтримки.

8

Ключовою проблемою формування нової аграрної політики являється
недостатнє бюджетне забезпечення. Обсяг бюджетних асигнувань на
підтримку сільського господарства в Росії значно відстає від рівня державної
підтримки розвинених і навіть країн, що розвиваються. В умовах
недостатнього фінансування особливого значення набуває адресність.
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Більшість вчених [13, 14] переконані, що аграрна політика в
умовах децентралізації – це заходи, спрямовані переважно на розвиток
сільського господарства та сільськогосподарських територій і системи
агробізнесу в цілому, а ринок сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування, ринок засобів сільськогосподарського
виробництва вважають об'єктами аграрної політики. Разом з тим
публічність зростає в питаннях державного регулювання з позиції
екології, збереження укладу сільського життя [15, 16].
Висновки. В цілому публічне управління аграрним сектором в
умовах можна охарактеризувати як цілеспрямовану діяльність
держави, що дозволяє досягти розширеного відтворювального процесу
в сільському господарстві, продовольчого забезпечення країни,
розвитку сільськогосподарських територій і громад. Така діяльність
держави повинна здійснюватися через реалізацію та узгодження
національних, регіональних та місцевих рівнів, що забезпечує
комплексний соціально-економічний розвиток державних цільових
програм.
Реалізація системного підходу до проблеми публічного управління
сільським господарствомв умовах децентралізації передбачає розробку
адекватного організаційно-економічного механізму, методів і
інструментів його впливу на процес розширеного відтворення в
аграрній сфері економіки, розвитку територій та агросоціуму.
На основі систематизації та обґрунтування факторів, що
обумовлюють розвиток агарного сектору в умовах дейентралізації,
можна зробити висновок про те, що найважливішими напрямками в
планах публічного управління сільськимгосподарством повинні бути
наступні: розширення державних інвестиції в сільське господарство на
паритетних умовах з приватним бізнесом, фінансування цільових
програм соціального розвитку територій, поповнення лізингового,
страхового компенсаційних фондів плати за користування, кредитами;
технічна, і технологічна модернізація галузей сільського господарства
в цілому, підвищення родючості земель тавідродження племінного
тваринництва, підтримка соціальної сфери, науки і інновацій.
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