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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
 

УДК 330.8.000.32 
 
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ ЕКОНОМІСТІВ НА 

ПРЕДМЕТ ПОЛІТЕКОНОМІЇ 
М.І. Жорняк, студентка 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Золотих І.Б. 
Миколаївський державний аграрний університет 

Досліджено еволюційний шлях розвитку економічних поглядів на предмет вивчення 
економічної науки. 

Ключові слова: політична економія, економічна теорія, економіка, меркантилізм, 
фізіократизм, марксизм-ленінізм, маржиналізм, інституціоналізм, неокласицизм, 
кейнсіанство, неолібералізм.  

 

Актуальність проблеми. Розвиток предмета економічної теорії в її 

політичному аспекті безмежний, завершення певних його напрямів, проявів 

веде одночасно до появи і становлення нових.   

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. Питання предмету 

політекономії завжди привертало увагу багатьох науковців. Серед них 

Аристотель, Ксенофонт, А. де Монкретьєн, У.Петті, А.Сміт, К.Маркс, 

Дж.Кейнс тощо. Розвитку економічної теорії, в тому числі політичної 

економії присвячено спеціальну науку «Історія економічних вчень».  

Постановка завдання. Метою статті є визначення предмета 

політекономії, тобто кола питань, які вона досліджує на різних етапах 

історичного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія економічних учень 

свідчить, що тлумачення політичної економії змінювалось. І це природно. 

Життя постійно висуває нові вимоги до кожної науки, бо весь час зростають 

потреби людей. З виникненням перших класових суспільств на Давньому 

Сході в центрі економічної думки постали проблеми організації та 

управління державним господарством. Тобто, причиною виникнення 

економічних знань стала господарська практика, необхідність удосконалення 

виробництва життєвих благ. У давні часи ще не було окремої економічної 
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науки, як сьогодні. Але вже зародилось економічне мислення – формування 

поглядів, намагання проникнути в сутність процесу праці, поява ідей, 

узагальнення знань, а також перших навичок, досвіду тощо. 

Першим економістом вважається давньогрецький мислитель 

Аристотель (384 – 322 р.р. до н.е.). Термін «економіка»( грецьке «oikos» 

означає дім, домашнє господарство; «nomos» - вчення, закон.) вперше 

запропонував давньогрецький філософ Ксенофонт(бл. 430-355 р.р. до н.е.), а 

Аристотель вже більш глибоко дослідив економічні проблеми у своєму 

трактаті «Економіка». Аристотель поділив науку про багатство на 

економіку(виробництво благ для задоволення потреб людей), під якою він 

розумів виробництво благ для задоволення потреб людей, та хремастику 

(грец. Chrema – майно, володіння: мистецтво наживати статки; діяльність, 

спрямована на накопичення багатства). При цьому засуджувалось прагнення 

до нечесної наживи, зокрема, накопичення грошей. В трактаті Аристотеля 

містяться розумні правила господарювання і землеробства; дійсним 

багатством людей він вважав життєві блага, насамперед матеріальні – 

продукти харчування, одяг, житло і т.п.  А тому обґрунтовується об’єктивна 

необхідність удосконалення праці і ведення домогосподарства. Економічні 

погляди Аристотеля містять такі узагальнення практичного досвіду, 

умоглядність та абстракцію, що дають підстави назвати цього філософа   

батьком політичної економії. 

Також перші спроби вивчення економічних процесів та явищ були 

зроблені ще в працях Платона, Сенеки, Юлія Цезаря, мислителів Давнього 

Єгипту, Китаю, Індії та ін. Заслуга Аристотеля та інших стародавніх вчених у 

тому, що вони дозволили чітко усвідомити основну мету суспільства – 

виробляти блага для людей, з’ясувати природу та джерела їх багатства. Це 

послужило визначальною ознакою при подальшому аналізі етапів розвитку 

політичної економії. 
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У пізніший період виникли проблеми, пов’язані з економікою, яких не 

знав античний світ і які вимагали свого осмислення. Їх намагались вирішити 

такі вчені як Т.Мор, Т.Кампанелла та інші. 

Формування економічної науки належить до тих часів нової історії 

людства, коли товарне господарство почало набувати загального характеру. 

Сьогодні воно охоплює сферу як матеріального( промисловість, сільське 

господарство, будівництво, транспорт, торгівлю, комунальне господарство, 

побутове обслуговування), так і нематеріального виробництва(охорону 

здоров’я, освіту, наукове консультування тощо). 

Політична економія відноситься до тих наук, які вивчають економіку в 

цілому безвідносно до конкретних форм. Коротко систему економічних 

відносин називають економікою, а науку, яка її вивчає – економічною 

теорією. 

Як самостійна наука економічна теорія почала формуватись у період 

зародження капіталізму, коли знання про виробництво та його закони були 

доведені до конкретних рекомендацій. Без них уже не могла розвиватися 

практика. Буржуазія потребувала збільшення багатства і прибутку. А це 

вимагало принципового удосконалення виробництва і обміну в умовах 

ринку. 

Оскільки товарні відносини охопили передусім сферу торгівлі, то й 

першою в нові часи (ХV – XVII ст.) склалася школа меркантилістів(від італ. 

mercante – торгівля, торговець, купець). Вона ототожнювала багатство з 

грошима, золотом, нагромадження яких у той період відбувалося через 

зовнішню торгівлю. Меркантилісти виходили з того, що джерелом багатства 

суспільства є торгівля. 

У середині XVI ст. найвідомішими представниками пізнього 

меркантилізму стали Т.Мен в Англії та А.Монкретьєн у Франції. Останній у 

1615 р. опублікував свій єдиний економічний твір «Трактат політичної 

економії», який остаточно дав назву цій науці, тобто започаткував термін 

«політична економія» (від грец. «політейя» - суспільство, держава; «ойкос» - 
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господарювання, «номос» - закон). Таким чином, термін «політична 

економія» означає в буквальному розумінні – закони суспільного 

господарювання. Як вже згадувалося раніше, за Аристотелем «економіка» 

означала вміле ведення домашнього господарства. А.Монкретьєн, крім цього, 

трактував політичну економію і як мистецтво державного управління 

господарством. 

Визначальною для пізнього меркантилізму є теорія «торговельного 

балансу», який служить регулятором багатства країни. Тому необхідно 

продавати більше, ніж купляти. Такі рекомендації і нині впроваджуються 

багатьма розвинутими державами світу, які збагачуються із-за 

нееквівалентного (нерівноцінного) обміну за рахунок решти країн. Заслугою 

меркантилістів є заснування ними політичної економії як науки. 

Феодальний спосіб виробництва розпадається і виникає капіталізм. 

Зароджується машинна індустрія, починається епоха великих відкриттів. 

Виникають і швидко розвиваються банки та акціонерні товариства. В побут 

увійшли цінні папери та з’явились біржі. З’явилися нові класи – 

капіталісти(підприємці) та пролетаріат (робітники). 

Все це послугувало поштовхом розвитку класичної політекономії. 

Основоположниками класичної політекономії вважають У. Петті та 

П.Буагільбера. Представники класичної політекономії критикували 

меркантилізм та його протекціоністську політику та видвинули нову 

концепцію економічного лібералізму. Класична політекономія зосередила 

увагу на аналізі відносин у сфері виробництва, включивши до неї всі галузі 

матеріального виробництва, та на вивченні її об’єктивних закономірностей, 

започаткувала теорію трудової вартості (П.Буагільбер), аналіз капіталу та 

процесу відтворення. 

У Франції варіантом класичної школи були фізіократи (з грец. phisis – 

природа, kratos – влада). Її представники – Ф.Кене, Ж.Тюрго, в Англії – 

А.Сміт, Д.Рікардо та інші. Вони перенесли питання про походження 

багатства із сфери обігу в сферу виробництва. Велике значення мали праці 
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А.Сміта «Дослідження про природу та причини багатства народів»(1776р.),і 

Д.Рікардо «Начала політичної економії та оподаткування»(1817р.). Вони 

виявили, що прибуток підприємця втілює неоплачену працю найманих 

робітників. Фізіократи проаналізували капітал як один із чинників 

виробництва  і прибуток як форму доходу з капіталу, дали свої рекомендації 

щодо удосконалення оподаткування, ціноутворення, заробітної плати тощо. 

Концепція фізіократів об’єктивно сприяла усуненню залишків феодалізму, 

утвердженню капіталістичних виробничих відносин. Але обмеженість їх 

школи виявилася у тому, що вони вважали продуктивною лише землеробську 

працю, а інші галузі, на їх думку, неплідні, бо лише видозмінюють, 

переміщують багатство, а не створюють його. 

Прогресивні наукові ідеї класичної політекономії розвинули далі К. 

Маркс, Ф.Енгельс і В.І.Ленін. Їх школа отримала назву марксизму. 

К.Маркс довів до рівня наукової теорії ідеї класиків політичної 

економії про двоїстий характер праці, виокремив те, що обмін є істотною 

умовою визначення вартості товару, його реалізації, перетворення продукту 

праці на товар, виділив поняття середньої вартості товару, навколо якої 

коливаються ціни, а сама ціна крім того виражає коливання попиту і 

пропозиції тощо. Основна марксистська праця - чотирьохтомний «Капітал» 

стала віхою в економічній науці. 

Ф.Енгельс обґрунтував об’єктивний характер закону вартості, 

прослідкував історичний розвиток товарного виробництва, конкретизував 

метод матеріалістської діалектики стосовно економічних досліджень, 

сформулював важливі положення щодо предмету політичної економії в 

широкому і вузькому її розумінні. 

В.І.Ленін підсумував піввіковий досвід розвитку капіталізму з часу 

виходу I тому «Капіталу»(1867р.), заклав основи теорії державно-

монополістичної стадії, конкретизував положення марксизму про виробничі 

відносини, взаємозв’язок базису і надбудови, розвинув ідеї про внутрішній і 

зовнішній ринки, продовжив розвиток аграрної теорії. 
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В той же час, як відмічають сучасні економісти, марксистсько-

ленінське вчення не позбавлене недоліків. Так, воно недооцінює роль 

приватної власності, джерело вартості фактично зводить до праці найманих 

працівників, не враховуючи зусиль підприємців, переоцінює роль крупного 

виробництва тощо. Недостатня увага приділена закону попиту і пропозиції, 

впливу суб’єктивних факторів на процес ціноутворення, поведінці 

споживачів на ринку. 

У Німеччині виникла історична школа (сер. XIX ст.).Назва походить 

від пріоритетного методу дослідження, згідно якого політична економія 

повинна вивчати не економічні закони, а описувати конкретні виникаючі 

господарські явища в країні. Тобто, ця наука зводиться до національної 

економіки, зумовленої історичною обстановкою. 

Паралельно з історичною концепцією був започаткований  і такий 

напрям політекономії як маржиналізм (від франц. marginal – граничний). 

Його основою є теорія граничної корисності, згідно якої величина вартості 

блага визначається не суспільно-необхідними витратами праці, а ступенем 

насиченості потреби в ньому, корисністю останнього купленого товару 

даного виду. 

Найбільш відомий представник – англійський вчений, засновник 

кембриджської школи політекономії А.Маршал. У 1890р. вийшла його 

головна праця «Принципи економіки». 

Досягненням маржиналізму слід вважати ґрунтовне вивчення ринку, 

його закономірностей, особливо ціноутворення, грошового обігу, попиту, 

спроба оптимізації розподілу і використання виробничих ресурсів. Але 

суперечливою стороною є переважно суб’єктивна мотивація поведінки 

людей, абстрагування від відносин власності, надання переваги ставлення 

людей до речей. Маржиналісти відмовились від традиційної назви науки 

«політична економія» на користь більш нейтральної – «економіка», або 

просто економічна теорія. 
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У XIX ст. почали формуватись багато інших течій, шкіл, концепцій, 

чим завдячує нинішня політ економічна думка. Найбільш характерні напрями 

– інституціоналізм, неокласицизм, кейнсіанство, неолібералізм. 

Інституціоналізм (лат. institutum – установа) – сформувався у 20-30 

р.р. XIX ст. Засновники – Т.Веблен, Дж.Коммонс, В.Мітчел, Дж.Гобсон; 

сучасні представники – Дж.Гелбрейт, Р.Хейлброннер та ін. Головна 

особливість цього напрямку – дослідження всієї сукупності соціально-

економічних факторів(інститутів) розглянутих у взаємозв'язку та в 

історичному контексті. Також інституціоналізм висунув антимонопольні 

концепції, які базуються на ідеї соціального контролю суспільства над 

економікою. 

Неокласицизм – напрямок економічної думки, який сформувався в 90-х 

р.р. XIX ст. Представники даного підходу – Д.Хікс, П.Самуельсон та інші. 

Він заснований на ідеях економічного лібералізму та принципах системного 

аналізу маржинальних(граничних) величин в дослідженнях мікроекономіки. 

З 30-х р.р. XX ст. задачі неокласиків доповнились макроекономічними 

дослідженнями та проблематикою державного регулювання економіки. 

Найбільш значними досягненнями економічної думки XX ст. стали концепції 

державного регулювання економіки. Ці концепції поділяють на кейнсіанські 

та неоліберальні. 

Кейнсіанство – економічне вчення про необхідність державного 

регулювання економіки за кошти фіскальної(бюджетної), грошово-кредитної 

політики та інших заходів впливу на ринковий механізм. Засновник – 

Дж.Кейнс. Основна його праця– «Загальна теорія зайнятості, відсотка і 

грошей»(1936р.). 

Неолібералізм – це протилежна кейнсіанству концепція державного 

регулювання економіки, суть якої полягає в досягненні вільної (чистої) 

конкуренції підприємців та інших елементів цього напрямку. 

Слід пам’ятати, що жодна школа не може претендувати на повну 

досконалість і завершеність, бо наука весь час розвивається разом з життям. 
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Відомо, що у світі немає нічого постійного, крім змін. Ось чому необхідно 

враховувати досягнення політичної економії на всіх етапах її існування, адже 

в сучасному завжди присутнє щось із минулого і закладаються основи 

майбутнього.  

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що політична економія  - 

це наука, яка вивчає виробничі відносини між людьми в процесі 

виробництва, розподілу, обміну і споживання різноманітних товарів і послуг, 

а також економічні закони, що управляють цими процесами. 

Предметом політичної економії є закони суспільного виробництва, 

механізм їх дії і використання у процесі створення, розподілу, обміну і 

споживання благ. Ось чому, не дивлячись на деякі зовнішні розбіжності у 

визначенні політекономії різними школами, усіх їх внутрішньо поєднує 

розуміння необхідності постійно удосконалювати працю і виробництво, 

підвищувати їх ефективність, раціонально використовувати ресурси, 

досягати найкращих результатів заради поліпшення життя людей. Ці аспекти 

повинні вирішувати усі економічні науки, але їх теоретичні аспекти має 

розробляти політична економія.  
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УДК 330.59(477) 
 

АНАЛІЗ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
М. М. Дудник, студента групи Б3/3 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Золотих І.Б. 
Миколаївський державний аграрний університет 

  Стаття присвячена аналізу оцінки рівня і якості життя населення України. У 
роботі на базі теорій “корисності” і цінності благ і послуг людини зроблено 
розмежування понять “рівень” і “якість” життя населення.  

Ключові слова: рівень, якість, життя, оцінка, система показників, компоненти.  
 
Актуальність проблеми: Економічний розвиток будь-якої країни 

світу, включаючи Україну, визначається досягнутим рівнем і якістю життя 

населення. У концепції “Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй” 

(ПРООН) зазначається, що будь-яка держава світу в процесі свого 

економічного розвитку повинна в першу чергу створювати сприятливі умови 

для того, щоб життя людей було довгим, здоровим і наповненим творчістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця тема є досить 

актуальною в наш час, тому її досліджує багато вітчизняних і закордонних 

вчених: П. Т. Бубенко,  М. І.   Долішнім,    В. В.  Онікієнком,    С.  І. 

Дорогунцовим,     В. С. Пономаренком, М. О. Кизимом, Е. М. Лібановою,    О. Ф. 

Новиковою, В. Я. Райциним, О. Є. Суриковим та ін. 

Мета статті: розкрити сутність поняття „рівень життя” та “якість 

життя”, визначення основних напрямів щодо підвищення рівня та якості 

життя населення на сучасному етапі розвитку економіки України..  

Виклад основного матеріалу. За класичним визначенням, рівень 

життя – це складна комплексна соціально-економічна категорія, що виражає 

ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Ця категорія 

слугує важливим соціально- економічним критерієм при виборі напрямків і 

пріоритетів економічної та соціальної політики держави, а також для 

планування соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Він 

складається з багатьох компонентів. Це і розміри ВВП на душу населення, 

реальних доходів трудящих, і рівень освіти, споживання населенням 
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матеріальних благ і послуг, і забезпеченість населення житлом, його 

захворюваність, стан природного середовища [1]. 

Якість життя – ступінь відповідності умов і рівня життя науково 

обґрунтованим нормативам або визначеним стандартам. Під якістю життя 

розуміють також задоволеність населення життям з точки зору широкого 

набору потреб та інтересів. Це поняття охоплює характеристики й індикатори 

рівня життя як економічної категорії, а також умови праці і відпочинку, 

житлові умови, соціальну забезпеченість і гарантії, охорону правопорядку і 

дотримання прав особистості, природно - кліматичні умови, показники 

збереження навколишнього середовища, наявність вільного часу і 

можливості його доцільно використовувати, нарешті, відчуття спокою, 

комфортності і стабільності. 

Сучасна держава може стійко розвиватися тільки за умови, якщо її 

економічна політика спрямована на поліпшення рівня і якості життя 

громадян, розширення їх можливостей формувати власне майбутнє. Для 

цього необхідно не тільки збільшувати доходи населення, а й поліпшувати 

багато інших компонент рівня і якості життя населення: створювати реальну 

рівність для здобуття освіти і працевлаштування; забезпечувати рівні 

можливості для чоловіків та жінок; високий рівень медичного 

обслуговування; якісне харчування й ін. До цього також необхідно додати 

чистоту і сталість навколишнього середовища, в якому живе людина [5]. 

Основним показником, який офіційно використовується фахівцями ООН 

для зіставлення оцінки рівня і якості життя населення в різних країнах світу, є 

індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Індекс розвитку людського 

потенціалу (ІРЛП, англ. Human Development Index, HDI) — індекс для 

порівняльної оцінки бідності, грамотності, освти, середньої тривалості життя 

країни. Індекс був розроблений в 1900 році пакистанським економістом 

Махбубом ель Хаком (Mahbub ul Haq) і використовується з 1993 року ООН в 

щорічному звіті з розвитку людського потенціалу 

При підрахунку ІРЛП враховуються три види показників: 
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- середня тривалість життя від народженні — оцінює довголіття;  

- індекс освіти: рівень грамотності дорослого населення країни (2/3 

індексу) і сукупна частка учнів та студентів (1/3 індексу);  

- рівень життя, оцінений через ВВП на душу населення при паритеті 

купівельної спроможності (ПКС) в доларах США [Рис.1]. 
 

 

 

     0.950 і вище      0.900-

0.949      0.850-0.899      0.800-

0.849      0.750-0.799      0.700-

0.749 

     0.650-0.699      0.600-

0.649      0.550-0.599      0.500-

0.549      0.450-0.499      0.400-

0.449 

     0.350-0.399  

     0.300-0.349 

     менш ніж 

0.300      N/A 

Рис. 1. Світова карта ІРЛП членів ООН, 2003 рік 

Нашу країну було вперше включено в розрахунки ІЛР у Доповіді за 

1993 рік. Тоді, за розрахунками за 1990 рік, вона посідала цілком пристойне 

45-те місце, а абсолютне значення зведеного індексу дорівнювало 0,844. 

Десятирічна криза зумовила різке зниження показників середньодушового 

ВВП й істотне скорочення тривалості життя. А найгірші рейтингові 

показники у нас припали на 1995 рік (Доповідь 1998 року) — 102-ге місце.  

Із виходом із кризи, початком економічного зростання становище 

України в ІЛР з року в рік потроху поліпшувалося, і в 2005 році Доповіді ми 

були на 70-му місці з індексом 0,777. А остання за 2006 рік, Доповідь 

піднесла нам вельми несподіваний сюрприз. Замість прогнозованого 
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поліпшення й підняття на дві-п’ять сходинок Україна опинилася на 77-му 

місці [2]. 

На формування рівня та якості життя населення впливає безліч 

факторів, серед яких О. Мельниченко виділяє особистісні, родинні та 

зовнішні чинники. Серед зовнішніх виокремлюються: політика держави, 

соціально-економічна та політична ситуація в країні, стан і тенденції 

розвитку національної економіки, кон’юнктура ринку та ін. [5]. 

Кількість освіченого населення становить 99,4 %, зростає чисельність 

випущених фахівців, що закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів 

акредитації, що є позитивною тенденцією. Але, на жаль, наявність вищої 

освіти не є в нашій країні запорукою безбідного життя. Так, за даними 

моніторингу бідності, протягом 2001 – 2008 рр. близько 28 % населення 

України належать до категорії бідних. Причому бідність продовжує бути 

поширеним явищем саме серед населення, що працює. За показником ВВП 

на душу населення (дані Світового банку 2008 р. – 6,92 тис. дол.), Україна – 

на третьому місці серед найбідніших країн Європи та випереджає лише 

Молдову й Албанію, хоча ми і спостерігаємо тенденцію до його зростання. 

Розмір мінімальної заробітної плати так і не досягає розміру 

прожиткового мінімуму, хоча і відбувається поступове їх зближення. 

Упродовж 1995-2008 рр. зросла середньомісячна заробітна плата майже у 25 

разів, однак, відповідно до реалій вітчизняної економіки, замало мати високу 

заробітну плату, важливо своєчасно її отримати. І хоча заборгованість з 

виплати заробітної плати неухильно скорочується (упродовж 1999 – 2008 рр. 

– майже вдесятеро) масштаби цього негативного явища залишаються 

загрозливо великими, особливо зараз, коли знову маємо зростання 

заборгованості на 68 % у зв’язку з економічною кризою на початок 2009 р. 

порівняно з початком 2008 р. [4]. 

Викликає занепокоєння те, що поживність наборів продуктів 

харчування для працездатного населення в Україні згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України “Про затвердження наборів продуктів 
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харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних 

соціальних і демографічних груп населення”, порівняно з медичними 

нормами, значно нижча: за білками – в 1,56, жирами – в 1,28, вуглеводами – у 

1,28, енергетичною цінністю – в 1,29 рази. Закладені в чинних нормативно- 

статистичних обґрунтуваннях норми споживання енергетичних речовин не 

відповідають повною мірою необхідним потребам підтримання активного 

фізичного стану в дорослих, розвитку дітей і підлітків. 

Однією з головних фізіологічних потреб людини є підтримання 

життєдіяльності її організму, яке досягається за рахунок харчування. УкрНДІ 

гігієни харчування розроблені нормативні значення споживання основних 

продуктів харчування населенням України. Традиційно в Україні має місце 

надлишкове споживання хліба, картоплі та цукру, при тому, що фактично 

українці споживають менше половини від науково обґрунтованого раціону 

фруктів та ягід, 71 % від цього раціону м’яса та м’ясо-продуктів. 

Таким чином з метою підпищення рівня та якості життя населення, 

доцільно вжити такі заходи: 

1. Установити реальний прожитковий мінімум, удосконалити методику 

його визначення, яка має узгоджуватися із соціально-економічними умовами, 

що змінюються в країні, а також з необхідністю переходу до міжнародних 

стандартів в умовах зростаючої глобалізації та вступу до СОТ, оскільки 

частка маржинального прибутку за певний період у ВВП для всіх соціальних 

і демографічних груп зменшилася більш як у 2-3 рази протягом 2000 – 2007 

рр; 

2. Фактичне споживання продуктів харчування необхідно довести до 

рівня науково обґрунтованого раціону, оскільки надмірне харчування 

певними видами продуктів при явній недостатності інших зумовлює 

поширення побічних негативних явищ (зайва вага, захворювання, зниження 

життєвої активності тощо); 

3. Реформувати систему соціального забезпечення населення таким 

чином, щоб вона не породжувала зрівнялівки і утриманських настроїв під час 
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розподілу та споживання життєвих благ, посилювала мотивацію праці. А 

також докорінно переглянути систему пільг та пільговий контингент, 

оскільки значна кількість населення їх просто не потребує або ними не 

користується, запровадивши адресну грошову соціальну допомогу; 

4. Задля подолання бідності створити працездатним верствам 

населення умови для самостійного розв'язання проблем підвищення власного 

добробуту, що можливо лише в разі забезпечення продуктивної зайнятості, 

збалансування попиту і пропозиції на ринку праці, запобігання безробіттю, а 

також створення умов для розвитку самозайнятості населення та 

підприємницької ініціативи, поширення вторинної зайнятості працездатного 

населення; 

5. Поступово наблизити основні соціальні стандарти та гарантії до 

прожиткового мінімуму; 

6. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати та не допускати 

виникнення заборгованості з її виплати; 

7. Запровадити систему медичного страхування, що сприятиме 

підвищенню якості медичного обслуговування населення. 
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Розглянуто види доходів в ринковій економіці: заробітна плата, доходи від 
власності, соціальні  виплати та їх значення для населення країни. Охарактеризовано 
доходи споживчого призначення та прибуток від підприємницької діяльності. 
Досліджено зміст державної соціальної політики доходів.   

Ключові слова: дохід, заробітна плата, прибуток, рента, позичковий відсоток, 
оренда. 

 
Питання доходів завжди існувало і залишається актуальним на даному 

етапі розвитку ринкової економіки. Існує ряд чинників, які мають значний 

вплив та які необхідно враховувати при формуванні та розподілі доходів. 

Серед них важливе місце займає вибір та встановлення раціональної ставки 

податку, яка не буде віднімати завелику частину доходу і, при цьому, буде 

виконувати головну мету оподаткування – вносити кошти до державного 

бюджету. Непідкріплене зростанням обсягів виробництва збільшення доходів 

буде спричиняти інфляцію в країні. 

Проблему формування та розподілу доходів у ринковій економіці 

розглядали як вчені-класики, так і сучасні науковці. Вперше теорія доходів 

розглядалася у працях А. Сміта, Д.Рікардо, У.Петті та багатьох інших 

відомих вчених-засновників економічної теорії та політичної економії. Проте 

деякі питання потребували уточнення, та були відображені у наукових 

дослідженнях сучасних вчених, серед яких Дієсперов В.Д., Махсма М.А., 

Шпикуляк О.Г., Синяєва Л.В., Рубцов М.О., Шмир І.П. та інші. 

За словами Сміта, доходи учасників ринкової економіки 

розподіляються за чинниками виробництва (земля, праця, капітал, 

підприємницький талант). Кожен чинник виробництва дає змогу його 

власникові одержати певний різновид доходу: земля приносить дохід у 

вигляді ренти, праця – заробітну плату, капітал – позичковий відсоток, а 
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підприємницький талант винагороджується прибутком. На сучасному етапі 

головними складовими грошових доходів населення є оплата праці, прибутки 

від підприємницької діяльності, а також соціальні трансферти (пенсії, 

стипендії тощо) [1, с.223]. 

Дохід – це багатогранне економічне поняття, яке застосовується в 

різних значеннях. У широкому розумінні слова дохід розглядається як 

грошові та натуральні надходження до суб’єктів господарського життя. У 

вузькому значенні дохід – це потік грошових надходження за одиницю часу 

(годину, тиждень, місяць, рік). На відміну від багатства, яке втілюється в 

запасах активів (будівлі, споруди, праці, цінні папери, готівкові гроші й ін.), 

дохід передбачає приплив грошей. 

Доходи класифікуються за різними критеріями: наприклад, за рівнем 

формування дохід розглядають як приватногосподарське (мікрорівень)  та 

народногосподарське (макрорівень) поняття. За суб’єктом привласнення 

виділяють доходи населення, підприємств (фірм), держави, та доходи 

суспільства вцілому, тобто національний дохід. Якщо поділяти доходи в 

залежності від різновиду власності, то розрізняють дивіденди від акцій, 

відсотки від паю  та банківських вкладів, доходи від облігацій, орендна плата 

тощо. 

Є також доходи, що безпосередньо не пов’язані з оцінкою результатів 

діяльності, серед яких виділяють виплати при безробітті, часткову 

компенсацію виплат на освіту, виплати інвалідам і тимчасово 

непрацездатним, безплатне надання медичних послуг, адресну допомогу 

малозабезпеченим верствам населення, благодійні послуги, а також соціальні 

пенсії. 

Класифікуючи доходи за величиною нарахованих і реально отриманих 

доходів населення, можна виділити номінальний дохід, що являє собою 

загальну суму доходу в цінах поточного періоду та      реальний дохід – дохід 

з урахуванням зміни цін, або у цінах базового року. 
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Для аналізу доходів підприємства (фірми) використовують такі 

поняття, як: валовий дохід, що дорівнює виторгу від реалізованих товарів і 

послуг; середній дохід, що дорівнює валовому доходу, поділеному на 

кількість реалізованих товарів і послуг, та граничний дохід – приріст 

валовогу доходу від продажу додаткової одиниці реалізованих товарів чи 

послуг. 

Також існує класифікація доходів, що утворюються в результаті 

використання певних факторів виробництва (факторні доходи), якими є 

рентний, процентний (прибуток на капітал) та підприємницький дохід 

(прибуток) у вигляді залишкового доходу [2, с. 298-300]. 

Доходи споживчого призначення являють собою різницю між 

виручкою від реалізації продукції, робіт чи послуг і вартістю матеріальних 

витрат на виробництво та збут цієї продукції. 

В умовах сучасної ринкової економіки існують різноманітні види 

доходів споживчого призначення, що зв’язані між собою в систему. 

Перший вид доходу залежить від трудової та підприємницької 

діяльності: заробітна плата тих, хто працює за наймом, особисті доходи від 

індивідуальної діяльності, доходи від підсобного господарства, доходи від 

колективної діяльності, доходи підприємств. 

Другий вид доходів безпосередньо не пов’язаний з участю і оцінкою 

результатів праці – це суспільні та благодійні фонди споживання. Кошти з 

цих фондів можуть надходити населенню у вигляді грошових виплат через 

бюджет, а також через соціальні фонди підприємств і організацій як 

безплатні послуги, натуральні видачі, благодійна допомога, різноманітні 

пільги. 

Ринкова економіка визначає ще одну особливу форму розподілу – 

доходи від власності. Це дивіденди акцій, відсотки на майно, вкладене у 

підприємство, від вкладів до банківських установ. Власники земельних паїв 

можуть здати їх в оренду і одержувати за це орендну плату. 
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Одержання доходів споживчого призначення є основою мотивації 

людей до економічної діяльності.   

В умовах ринкової економіки заробітна плата одночасно є 

перетвореною формою вартості робочої сили (або ціною товару «робоча 

сила»), формою розподілу за результатами праці та об’єктом конкуренції на 

ринку праці [3, с. 403-407].    

Заробітна плата – це ціна, яку підприємець готовий платити за право 

користуватися робочою силою, реалізація якої і є праця, в межах 

обумовленого в контракті часу, також потребує конкретизації. Сам термін 

заробітна плата вживається в широкому й вузькому розумінні.  

У широкому розумінні цей термін включає в себе оплату праці 

найрізноманітніших працівників: робітників різних професій, 

висококваліфікованих спеціалістів (юристів, лікарів, викладачів, 

письменників та ін.; доходи у вигляді гонорарів, від репетиторства, премії та 

інші види винагороди за працю. 

У вузькому розумінні заробітна плата є ставкою заробітноє плати, 

тобто ціною, яка виплачується роботодавцем за використання одиниці праці 

протягом певного часу – години, тижня, місяця, року. Такий підхід дає змогу 

розмежовувати загальні заробітки і власне заробітну плату. 

Номінальною заробітною платою є сума грошей, яку одержує 

найманий робітник за годину, день і т.д. використання його праці 

роботодавцем. 

Реальна заробітна плата визначається обсягом життєвих засобів, який 

можна придбати за номінальну плату, тобто вона залежить від рівня 

номінальної заробітної плати, рівня цін на споживчі товари та послуги, а 

також від розміру податкових та інших обов’язкових платежів, які кожен 

громадянин повинен сплачувати державі на формування спеціальних фондів, 

що в свою чергу є джерелом доходів для певних верств населення [4, с. 250]. 
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Підприємці одержують дохід у вигляді прибутку. Прибуток – у 

широкому розумінні це різниця між отриманою вигодою і понесеними при 

цьому затратами, у вузькому – це дохід від реального капіталу [5, с. 77]. 

Відомо, що є три види прибутку: обліковий (або бухгалтерський), 

економічний і нормальний.  

Бухгалтерський прибуток визначається як різниця між загальним 

доходом (виручкою від реалізації товарів і послуг фірми) та фактичними 

затратами на їх виробництво й реалізацію. 

Нормальний прибуток визначається економічною теорією як сума всіх 

мінімальних потенційних доходів, що являють собою витрати втрачених 

можливостей. 

Економічний прибуток – це чистий прибуток, який залишається за 

вирахуванням усіх затрат виробництва, в тому числі й нормального 

прибутку.  

Залежно від сфери діяльності одержувані доходи поділяються на 

промисловий прибуток, торговий прибуток, позичковий прибуток. 

Промисловий прибуток – це дохід на функціонуючий капітал, задіяний 

у сфері виробництва. 

Торговий прибуток відображає фінансовий результат діяльності 

торгівлі. За своєю суттю він становить частину прибутку, яку виробник 

віддає торгівцю за реалізацією своїх товарів.  

Позичковий відсоток – це частина прибутку, яку функціонуючий 

підприємець виплачує певному підприємцю (як правило, банкіру) за 

тимчасове користування його грошовим капіталом [2, с. 253]. 

Держава бере на себе фінансування частини видатків на задоволення 

ряду життєвих потреб. Їх необхідність доведена самим життям. Для окремих 

верств населення, таких як пенсіонери, студенти, інваліди – це також є 

окремим видом доходу [3, c. 418]. Державна політика доходів полягає в 

перерозподілі доходів через держбюджет шляхом диференційованого 

оподаткування різноманітних суб’єктів – одержувачів доходу і соціальних 
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виплат населенню. Необхідність державного втручання в процес розподілу 

зумовлена перш за все нездатністю ринку здійснити такий розподіл 

задовільним для суспільства чином [4, с. 258-260]. 

Є доходи, які реалізують власність на землю, капітал, майно. Власник 

промислового, тобто зайнятого у сфері суспільного виробництва, і торгового 

капіталу одержує прибуток, власник землі – ренту, власник позичкового 

капіталу – відсоток. Прибуток і відсоток є доходами підприємців, що 

функціонують (у промисловості, сільскому господарстві, будівництві, 

торгівлі, банківській справі й ін.). Рента – дохід земельного власника і рантьє, 

що не здійснюють підприємницьких функцій [4, с. 254]. Ставлення 

економістів до таких доходів не однозначне. Дехто вважає це нормальним 

явищем, а дехто -  паразитичним способом життя. Проте, доходи від 

власності можна розглядати як допоміжну форму до основної форми доходів 

– заробітної плати працівників [3, с. 422]. 

Зрозуміло, що структура доходів у ринковій економіці є дуже 

розгорнутою та складною і всі види доходів, які одержує населення, є 

важливими та необхідними. Проте, найголовнішими та найпоширенішими у 

даній структурі є такі види доходів як заробітна плата та прибуток. Саме 

вони формують бюджети кожної окремої сімї та людини задля забезпечення 

своїм господарям їх різноманітних потреб, в тому числі і трансакційних, які є 

для населення найсильнішим стимулом для одержання даних доходів. 
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Розглянута  інноваційна  політика  в системі антикризових заходів держави. 
Визначені основні чинники економічної нестабільності у національній інноваційній 
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Актуальність проблеми. На сьогодні інноваційний розвиток — 

єдиний шлях розвитку економічного потенціалу України, і це розуміють 

практично на всіх рівнях влади. Ситуація ускладнюється поглибленням 

економічної кризи в Україні, що зумовлена також несприятливими 

політичними та інституційними чинниками. Зокрема, незавершеність 

конституційної реформи проявилася під час кризи через відсутність 

Податкового кодексу та реформування судової системи, що є підтекстом 

неузгодженості законодавчих актів і відсутності чітких, прозорих правил 

здійснення господарської діяльності. Тому проблема виявлення 

перспективних напрямів та механізмів активізації інноваційної діяльності є 

актуальною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Результати досліджень, 

присвячених ролі інноваційних процесів достатньо широко висвітленні 

працях деяких вітчизняних науковців, зокрема В.М. Гейця, В.П. 

Семиноженка, Я.А. Жаліла, В.Є. Воротіна, О.О Бабаніна, Я.В. Белінської та 

ін. Однак і досі в якісному переході на інноваційну модель вітчизняної 

економіки залишається низка складних невирішених проблем. Йдеться, 

насамперед, про вдосконалення інструментів стимулювання інноваційних 

процесів на регіональному рівні, захист прав інтелектуальної власності, 

розвиток інноваційної інфраструктури тощо.  
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Мета статті. Метою статті є визначення найбільших факторів 

стримування інноваційної діяльності та формування механізму активізації 

інноваційного розвитку в системі антикризових заходів держави. 

Виклад основного матеріалу.  Дослідження показало, що в економіці 

відбуваються такі негативні явища,як : 

- зниження внутрішнього попиту на продукцію вітчизняної 

промисловості; 

- падіння платоспроможності підприємств. 

Це обумовлено постійним зростанням собівартості продукції, 

спричинене зростанням вартості енергоносіїв на 42,2% у 2007 р., 

збільшенням тарифів на залізничні перевезення на 49%, підвищенням 

заробітних плат на 33,7% (середньої по промисловості) та на 30% 

(мінімальної) спричинило у наслідку зниження рентабельності виробництва 

та інвестиційної привабливості. 

У 2008 р. частка збиткових підприємств склала 33,9%, зокрема у 

промисловості цей показник сягнув 41,3%. 

Через дефіцит ліквідних коштів ускладнюється процес розрахунків з 

контрагентами. Внаслідок цього, було запущено циклічний процес 

нарощування дебіторської та кредиторської заборгованості по всій 

промисловості. Станом на 01.10.2008 р. дебіторська заборгованість 

підприємств зросла на 33,6% порівняно з початком року і становила 706,7 

млрд. грн. [2]. 

Про несприятливу ситуацію в економіці України щодо стимулювання 

інноваційних процесів свідчать також основні статистичні показники з 

наукової та інноваційної діяльності. Наприклад, кількість спеціалістів, які 

виконували науково-технічні роботи, зменшилася з 120,8 тис. у 2000 р. до 

94,1 тис. у 2008 р., а кількість наукових організацій - з 1490 у 2000 р. до 1378 

у 2008 р. Також за цей період спостерігалося зменшення частки промислових 

підприємств, що впроваджували інновації - з 14,8% до 10,8% відповідно [3, с. 

163, 167]. 
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Серед інших недоліків є розпорошеність коштів державних програм та 

в результаті їх низьке фінансування. Негативною є тенденція вузької 

галузевої спеціалізації програм замість її спрямованості на вирішення 

комплексних проблем, а також використання програм як можливості 

додаткового отримання коштів для місцевих бюджетів.  

Наприклад, у країнах ЄС протягом періоду 2007-2013 рр. 

функціонуватиме сьома Рамкова програма (РП), яка відіграватиме роль 

своєрідної консолідуючої основи всіх європейських ініціатив, пов'язаних з 

інноваційним розвитком. Необхідно зазначити, що в контексті реалізації 

Лісабонської стратегії бюджет 7 РП збільшився на 63% порівняно з 6 РП та 

складає 53,2 млрд. євро. 

Аналіз світових тенденцій розвитку науки і технологій показує, що 

перехід регіональної економіки на інноваційний шлях розвитку можливий 

лише за умови комплексного реформування науково-технічної сфери від 

прикладних досліджень до серійного виробництва наукомісткої продукції та 

вивід її на міжрегіональні та світові ринки. Цей процес складається з таких 

основних елементів: 

- підтримка  та  розвиток  прикладних  досліджень,   що визначають  

провідні позиції науково-технічної сфери регіону в Україні та світі; 

- формування інноваційної культури в суспільстві; 

- створення   регіональної  інноваційної  системи,   інтегрованої  в   

національну систему; 

- розвиток ринків високотехнологічної інноваційної продукції; 

- модернізація промисловості на основі впровадження інновацій та 

реалізації інноваційних проектів. 

Значною мірою ефективність державної політики з формування та 

розвитку інноваційної інфраструктури знижується внаслідок її 

безсистемності, неналежної обґрунтованості, відсутності чіткого 

розмежування завдань між центральними і місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування, нескоординованості  їх 
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діяльності, відсутності міжгалузевих та міжрегіональних зв'язків. А це, своєю 

чергою, є одним із визначальних чинників, адже рівень розвитку 

інфраструктури визначає швидкість перетворень у системі та рівень 

трансакційних витрат, тобто її ефективність та продуктивність усієї системи. 

Загалом, конкурентоспроможність держави - це економічна мета; це, 

насамперед, національна і політична ідея, яка вимагає формування чіткої, 

всебічної стратегії дій її досягнення. Безперечно, вона повинна передбачати 

координованість дій на всіх рівнях: економічному, політичному, духовному.  

Також, без сумніву, провідною на державному рівні має стати політика 

розвитку людського інтелектуального капіталу. Так, для економіки, яка 

називають інноваційною характерним є таке співвідношення інвестицій до 

науки, освіти та капітального оновлення виробництва -1:3:3, хоча до 

найбільш наукомістких галузей виробництва витрати на НДДКР можуть 

дорівнювати інвестиціям в основні фонди.  

А це вимагає не тільки реформування системи державного 

асигнування, а зміни стратегії управління, яка буде орієнтована на 

довгострокові інвестиції і результати [5, с. 231-232]. 

Висновки. Слід вжити заходів щодо розбудови інноваційної 

економіки: 

- розроблення і введення інноваційних проектів в дію програми 

прискореного розвитку виробництва промислових  і   продовольчих  

товарів.  

- розробки і реалізації державних програм створення зон і точок 

зростання виробництв, які масово використовують продукцію 

української металургії і машинобудування (будівництво доріг, 

промислових і цивільних будинків і споруд, житла, об'єктів, 

необхідних для проведення Євро-2012, тощо), якщо це має 

інноваційний характер. 

Необхідно удосконалити оподаткування інвестиційно-інноваційної 

діяльності підприємств, серед цих заходів варто виділити: 
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- скасування ПДВ на імпорт енергозберігаючого обладнання, що не 

виробляється в Україні, та зменшення податку на прибуток з 25% до 

20% в разі; 

- вилучення витрат на НДДКР із суми доходу, що оподатковується;  

- збільшення     експортних     податкових     пільг    для     заохочення     

експорту високоякісної кінцевої продукції; 

- надання тимчасових інвестиційних податкових пільг на придбання 

нових матеріальних активів та капітальні інвестиції. 

На нашу думку, саме ці фактори складають комплекс ключових 

детермінантів конкурентоспроможності національної економіки сьогодення 

та в майбутньому. Адже саме організаційний бік нововведень багато в чому 

визначає темпи науково-технічного прогресу на підприємстві, в регіоні як 

економічний результат добробуту усієї держави. 
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Вступ. Для забезпечення життя населення  країни сільське господарство 

залишається найважливішою галуззю народного господарства. До того ж саме 

тут відбувається безпосередня взаємодія людини з природою, від якої 

значною мірою залежать: здоров’я людини, її психологічний, нервовий, 

емоційний стан тощо.     Сільське господарство — це важливе джерело нічим 

не замінних предметів споживання; додаткової робочої сили для 

несільськогосподарських галузей та чистого прибутку. І, нарешті, ця галузь 

суттєво впливає на соціально-економічний розвиток суспільства в цілому. 

Саме тут створюється більш як 30 % національного доходу та близько 75 % 

фонду споживання. Про місце галузі в економіці країни засвідчує і той факт, 

що у 2009 році населення України становило 46,14 млн. осіб, з яких 14,56 млн. 

або 31,56 % — сільське населення[1].                                                                                                                                                                          

Проте хаотичне, непродумане, безсистемне реформування даної галузі 

останніх років,призвело її від процвітання  до виживання.А це в свою чергу 

зумовлює активізацію пошуку шляхів підняття рівня.Організіція управління 

сільським господарством,за цих умов,потребує розробки методів та 

комплексів  ресурсозбереження розвитку сільського господарства,що є 

необхідною задачею.                                                                                                      

Постановка проблеми.Оскільки сільське господарство є надзвичайно 

складною системою,а його розвиток визначаеться безліччю факторів,то постає 
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питання найбільш актуальних методів ресурсозберігання сільського 

господарства ,а також виявлення можливості їх використання саме на 

практиці.                                                                                                                                                

Мета статті полягає в тому щоб обґрунтувати основні методи та підходи 

ресурсозбереження як сільського господарства вцілому, так і його базових 

підгалузей рослинництва і тваринництва.                                                                                      

Виклад основного матеріалу. Під сільським господарством, як правило, 

розуміють одну з пріоритетних галузей господарського комплексу України, 

яка відіграє важливу роль у зміцнені економіки нашої країни, підвищенні 

життєвого рівня населення і розв’язанні соціально-економічних 

проблем.Науковий пошук у галузі теорії систем землеробства та відкриття 

законів землеробства,в поєднанні з емпіричними виробничими дослідами, 

дозволили виділити цілу групу раціональних засобів, які екологізують 

агрономію та ведуть до формування концепції екологічно безпечних, 

безвідходних та ресурсозберігаючих технологій. Як головні напрямки тут 

визначились напрями, зображені на рис.1.  

 
Рис.1. Засоби покращення сільського господарства 

 
Основу досліджень і прикладної діяльності біотехнології в галузі сільського 

господарства,складає генна інженерія і перш за все застосування методу 
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тканевих культур, як першого етапу методу клонального мікророзмноження і 

виробництва вільного від вірусів матеріалу плодових і ягідних культур, 

картоплі, декоративних рослин і ін.           

Мікроманіпуляції на рівні тканин і особливо клітин, необхідні і для розвитку 

селекції. Завдяки цьому вирішується питання збагачення генетичної основи 

новими формами, які є стійкими до захворювань, шкідників, хімічних 

препаратів і стресових факторів. Біологічні методи захисту рослин,наступний 

важливий напрямок досліджень в області біотехнології.  

          Завдання полягає – в створенні спеціальних бактерій, вірусів і комах 

для підтримання оптимальної біологічної рівноваги, в агроценозах при 

зменшеному використанні хімічних препаратів, створення умов для нового 

прояву генетичного потенціалу сортів при максимальній охороні 

навколишнього середовища і отримання продукції вільної від хімічних 

забруднень. Широкомасштабна експериментальна і виробнича робота 

ведеться по створенню бактеріального добрива. Виключно широкі 

перспективи має біотехнологія у ветеринарній справі. Багатий досвід по 

створенню біопрепаратів профілактичного і лікувального призначення 

дозволяє швидко удосконалювати і використовувати більш ефективні 

медикаменти, для задоволення потреб тваринництва.                                                                         

         Отже, прикладна сільськогосподарська біотехнологія являє собою 

комплексний метод сільськогосподарської науки, який в ближчі десятиліття 

стане головним за важливістю фактором збільшення, виробництва продуктів 

харчування.  

         Розвиток біотехнології одночасно з механізацією, електронізацією і 

роботозацією обумовить перехід до нового етапу технічного прогресу в 

сільському господарстві і харчовій прромисловості – етапу, який може 

революціонізувати виробництво харчових продуктів і привести до глибоких 

структурних удосконалень.  

          Ресурсозбереження як резерв фінансового забезпечення діяльності 

галузі передбачає:  
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- зниження самовитрат підгалузей;зменшення питомих витрат на 

продукцію переробки первинної сировини; 

- раціоналізацію діючих теплових та електричних схем з 

максимальним використанням вторинних енергетичних ресурсів; 

- ширше впровадження систем автоматизації енерготехнологічних 

процесів на основі сучасних засобів автоматизації та приладів; 

- впровадження нового енергозберігаючого обладнання та 

автоматизованих ліній; 

- розробку комплексу щодо економії електроенергії; 

- широке застосування електропривода з частотним 

регулюванням,економічних систем освітлення.  

  На наш погляд необхідно. Безпосередньо використовувати натуральні 

органічні  речовини,які вбивають всі ворожі мікроорганізми,але не є 

шкідливими для людей,та тварин .Удосконалення структури аграрного 

виробництва,оптимальне поєднання культур із різним рівнем енергоємності.                                                     

       Вищий рівень земле забезпечення господарюючих суб’єктів у степовій 

зоні дає можливість впровадити сучасні комплекси машин,інноваційні 

технології(на виставці Агро 2010 можна спостерігати ці нові потужні а також 

зберігаючі машини,але за високої ціни звичайні фермери не можуть її 

придбати навіть за умов кредитування),добрива,засоби 

хімізації,удосконалювати організацію праці,застосовувати чизельні 

знаряддя,плоско різи при об робітці грунту.                                                                                               

       Застосування ґрунтозахисних технологій з мінімальним обробітком 

грунту.Така як система нульового обробітку грунту (No-till).      

      Одним з перспективних напрямів в розробці біотехнології XXI століття є 

впровадження у виробництво біологічних засобів захисту рослин. Біологічні 

засоби захисту рослин, займаючі усе більш міцні позиції на ринку продукції 

біотехнології у всьому світі, являються, як правило, моновалентними і 

спрямовані тільки проти комах шкідників або мікроорганізмів - патогенов 

рослин. Між тим, вже досить давно існує створений українськими ученими 
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комплексний біопрепарат що має декілька видів корисної активності. Це 

біопрепарат "Гаупсин", створений на основі штамов бактерій Pseudomonas 

aureofaciens. Рідка форма "Гаупсина" з титром 1X10*10 кл/мл зберігає 

високий рівень активності протягом 5-ти місяців зберігання при кімнатній 

температурі. 

           "Гаупсин" прискорює проростання насіння і прискорює появу сходів 

сприяє прискореному зростанню і розвитку рослин, прибирає кореневу 

гнилизну. Така дія біопрепарату є позитивно очевидним ефектом, 

результатом якого є: (рис. 2) 

 
Рис. 2:  Результати після застосування препарату 

                     
         «Триходермин» біологічний препарат, що виготовляється на основі 

грибів роду Trichoderma lignorum. Гриби цього роду пригнічують розвиток 

фитопатогенов шляхом прямого паразитизму, конкуренції за субстрат, 

виділення ферментів, антибіотиків (гліотоксин, виридин, триходермин), за 

рахунок високої біологічної активності швидко освоюють субстрат, активно 

розкладають органічні сполуки, беруть участь в процесах амонификации і 

нитрификации, посиленні мобілізації фосфору і калію збагачуючи грунт 

рухливими поживними речовинами.                                                                  

          Прикладом є приватне фермерське господарство в                           

с.Ново-Олександрівка. В якому безпосередньо застосовувався цей препарат,і  
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через 2 роки застосування,спостерігалося збільшення урожаю(незначне але 

збільшення) тому що сама суміш при перегниванні з усіми органічними 

залишками,утворювала консистенцію по поживним речовинам дуже схожу 

на природне добриво-гній.І ще,технолог помітив,що навіть дві половинки 

битого зерна,пустили паростки.                                                                             

       Аналізуючи весь матеріал,можна сказати,що якщо дотримуватися  

сучасних технологій,а також провести глобальне технічне оновлення 

машинно-тракторного парку України,то вироблена нами продукція може 

займати одне з найперших місць у світі по якості.Але за високих цін на таку 

техніку та майже нереальних умов кредитування,наші фермери так і будуть 

застосовувати старі технології.Потрібні рішучі заходи з боку держави щодо 

перегляду з фінансової точки зору,на реальний стан сільського господарства і 

всіх його підгалузей. 

        Висновки. Проаналізувавши технології та концепції ресурсозбереження 

до сільського господарства України, виявлено: 

- перходити  з хімічних препаратів на органічні для підвищення 

якості та збереження продукції; 

- що потрібно впроваджувати більш економічні види  техніки для 

зниження витрат на виробництво.Але без фінансової допомоги 

держави це майже неможливо.Не потрібно купувати дорогу 

закордонну техніку,а треба самим виробляти її; 

- поступово переходити та застосовувати більш потужнішу і 

економнішу сучасну техніку,вводити новітні сорти насіння культур; 

- стимулювати фермерів на виробництво необхідних культур;                                                                    

- найголовніше, щоб держава сприяла підтримці розвитку сільського 

господарства.Здійснювати торгівлю зерном не через посередників а 

на пряму через державні підприємства; 

-  стимулювати дотаціями і пільговими кредитами фермерів України. 
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Миколаївський державний аграрний університет 

Бухгалтер є однією з найстаріших професій у світ і на сьогодні входить до 
десятки професій, які найбільше користуються попитом на ринку праці України. В 
статті розглянуто зародження та  проаналізовано етапи  розвитку бухгалтерського 
обліку 

Ключові слова: професія, бухгалтер, подвійний запис, рахівництво, СІРА, САР.     
                       
Постановка проблеми. Професія бухгалтера нерозривно пов’язано з 

виникненням і формування бухгалтерського обліку. До 90-х років в Україні 

це була мало престижна і низько оплачувана робота. З переходом  до 

ринкової економіки виникла необхідність у спеціалістах, які здатні  надавати 

правдиву інформацію для прийняття управлінських рішень. У зв’язку зі 

світовими інтеграційними процесами функції, які виконують бухгалтери 

ускладнились, їх кількість значно зросла. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різних 

аспектів розвитку бухгалтерського обліку як науки і професійної сфери  

діяльності та формуванню позитивного іміджу цієї професії присвячені 

роботи таких науковців  як  М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, В.М. 

Олійника, Ю.І. Осадчого, В.М. Пархоменка, B.C. Рудницького,     П.Т. 

Саблука, В.В. Сопка, Л.К. Сука, М.Г. Чумаченка.  

Мета дослідження. Аналіз майбутнього розвитку професії бухгалтера 

із врахуванням нових вимог часу та  світових тенденцій. 

Виклад основного матеріалу. До цього часу науковцями не 

всиановлено, хто був винахідником бухгалтерського обліку, тому можна, 

лише припустити, що це сталося в результаті інтеграції та економічного 

розвитку суспільства. Вивчення наукової  літератури дозволяє виділити 

чотири основні періоди [1,3]. 
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Перший період (з моменту виникнення товарно-грошових відносин - 

кінець XVIII століття) характеризується виникненням різних способів 

реєстрації фактів в облікових регістрах (журналах, відомостях та ін.) у 

вигляді систематичних і хронологічних записів. Вершиною періоду 

становлення бухгалтерського обліку було широке розповсюдження методу 

подвійного запису, запропонованого Лукою Пачолі. 

Другий період охоплює XVIII - XIX століття. Історичне значення цього 

періоду полягає в тому, що саме тоді було визначено основні напрямки науки 

"рахівництво", за якими відбувся подальший розвиток, зокрема: 1) 

логісмологія - вчення про бухгалтерські рахунки; 2) статмологія - вчення про 

бухгалтерський баланс; 3) леммалогія - вчення про залишки. 

Третій період (кінець XIX - початок XX ст.) - становлення 

бухгалтерського обліку (рахівництва) як галузі наукових знань, було 

сформульовано ряд визначень бухгалтерського обліку і його цілей.  

Четвертий період (початок XXст. - наші дні) характеризується 

розробкою базових принципів, побудовою системи бухгалтерського обліку, 

розширенням державної регламентації національних систем бухгалтерського 

обліку та звітності. 

 Історичні пам'ятки залишили відомості, які дозволяють стверджувати 

про наявність та характер господарського обліку в різних країнах 

Стародавнього світу. В основу обліку Стародавнього світу було покладено 

інвентаризацію і пряму реєстрацію майна, вказівки на певний об'єкт. 

Характерною рисою обліку елліністичного періоду було прагнення все 

обліковувати і нічого не пропускати. В Греції вперше з'явились такі поняття 

як матеріальна відповідальність та інвентаризація. У Давньому Римі 

завершився розвиток стародавнього бухгалтерського обліку. Сучасна 

бухгалтерія отримала у спадок не тільки книги, але й терміни, що 

використовуються й нині: депозит (від  лат. depositum - річ, яка передана на 

зберігання), акцепт (від лат. acceptus - прийнятий), конкуренція (від лат. 
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concurrentia - зіткнення), дебітор (від лат. debitor - боржник), кредитор (від 

лат. creditor - позикодавець).  

Виникнення терміну «бухгалтер» (від нім. buchhalter - людина, що веде 

облік)  науковці відносять до епохи Відродження [2,с. 6]. Першим в світі 

бухгалтером був діловод Інсбрукської облікової палати Христофор Штекер 

за Указом імператора Максиміліана І від 13 лютого 1498 року, що 

зберігається в Женевському державному музеї. 

Венедикт Котрулі був першим автором  літературного твору з 

бухгалтерії «Про торгівлю і досконалого купця», що була написана в Неаполі 

в 1458 році, а опублікована лише у наступному столітті, через 115 років. 

Робота була присвячена організації і техніці ведення торгівлі. 

Бухгалтерський облік розглядався в ній як один з інструментів управління 

одиничним підприємством і тому автор присвятив йому спеціальну частину.  

Важливе місце у розвитку і встановленні бухгалтерського обліку 

належить францисканському  монаху Лука Пачолі, який вперше провів 

систематизацію обліку. Його слава ґрунтується на відомому  «Трактаті про 

рахунки і записи», який увійшов до складу фундаментальної праці  «Сума 

арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відношення». В Трактаті автор 

не надав чіткої класифікації рахунків, однак вже відмічав певне їх 

групування. Насамперед вчений створював групу рахунків для обліку 

грошей, речей, товарів і розрахунків, а також капіталу, тобто всього того, що 

відображається в інвентарі, спробував розкрити поняття «дебет» і «кредит», 

хоча сам їх не вживав. 

Середина XIX століття - це межа, яка характеризувалася значним 

розвитком наукової думки в різних країнах світу. В цей час в науковій 

літературі з'являються твердження про необхідність відтворення бухгалтерії, 

її розвитку і застосування на різних торговельних та промислових 

підприємствах, відкривались комерційні школи з ґрунтовним та ретельним 

викладанням бухгалтерії, організовувались публічні лекції та читання з 

питань рахівництва . 
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Поступово в суспільстві дійшли висновку, що рахівництво також є 

наукою. Воно має свій предмет і досліджує його так, як не вивчає жодна інша 

наука.  

Перше професійне об'єднання - Collegio dei Raxonati - було створене в 

1581 р. в італійському місці Венеція. В тому ж столітті рахівниками міста 

Мілан було створено товариство, метою діяльності якого стало встановлення 

єдиного тарифу заробітної плати для осіб облікової професії. Це було 

великим досягненням, адже рахівникам не встановлювали заробітну плату: 

вони самостійно визначали її розмір. 

В період з 1870 року і до початку XX століття наукова робота в галузі 

рахівництва стала ще більш інтенсивною, з'явилось багато змістовних праць з 

його теорії і практики [1,с. 33].  

В Росії першим бухгалтерським об'єднанням можна вважати створену в 

м. Санкт-Петербург у 1887 р. «Артель счетоводов». 

В нашій державі облік формувався в системі споживчої кооперації Росії 

і колишнього Радянського Союзу, до складу яких входила Україна. 

Зародження бухгалтерського обліку в споживчій кооперації починалося з її 

формуванням в споживчих товариствах, які здійснювали розробку питань 

ведення бухгалтерського обліку щодо особливостей діяльності кооперативів і 

по суті заклали основи централізованого управління обліком . 

В грудні  1908 року після проведення Київського з’їзду представництв 

споживчих товариств було затверджено спрощену систему рахівництва. В 

1961 р. в Українському Раднаргоспі організовано Методологічну раду з 

бухгалтерського обліку, до складу якої увійшли головні бухгалтери 

Раднаргоспів УРСР, галузевих управлінь і підприємств, Міністерства 

фінансів і ЦСУ республіки, викладачі економічних вузів. Методологічна рада 

свою діяльність побудувала на громадських засадах, до творчої роботи з 

удосконалення форм і методів обліку широко залучались бухгалтери - 

практики.  
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Першою професійною організацією в незалежній Україні стала 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, яка зареєстрована 

Міністерством юстиції в 1997 році. Основною метою є підвищення престижу 

професійного бухгалтера. 

В сучасних умовах справжній бухгалтер повинен завжди сумніватися в 

даних, які він отримує, і в інформації, яку представляє. Вивчаючи кожний 

факт господарського життя, зважуючи його, бухгалтер і користувачі даними 

обліку повинні керуватися правилом: піддавати сумніву всі факти для 

повторної перевірки .  

Головний бухгалтер несе юридичну і моральну відповідальність за 

законність та ефективність використання фінансових і матеріальних ресурсів 

підприємства, господарських операцій, що здійснюються. За ним зберігається 

право другого підпису, яке закріплює контрольні функції бухгалтерії. Однак, 

справжній престиж професії визначається не формальними правами, а 

об'єктивними потребами суспільства, а саме -  європейським напрямом 

розвитку нашої держави. Саме тому сучасний бухгалтер повинен не просто 

вміти вести облікові регістри бухгалтерського обліку, добре знати облік і 

економіку, а й володіти основами технології виробництва, трудовим і 

цивільним правом, діловодством, комп’ютерною технікою та іноземними 

мовами, а також мати аналітичні здібності. Важливим кроком має  стати 

обов’язкова сертифікація на основі російської програми  міжнародної 

сертифікації професійних бухгалтерів CIPA (Certified International Accountant 

- Сертифікований  міжнародний професійний бухгалтер) за рівнями CAP 

(Certified  Accounting Practitioner – Сертифікований бухгалтер - практик) та 

CIPA (Certified International Professional Accountant – Сертифікований 

міжнародний професійний бухгалтер). Вважаємо, що сьогодні бухгалтер - це 

не тільки професія, але й мистецтво чисел, страж фінансової дисципліни та 

основа стабільного розвитку суб’єктів господарювання. 

Висновки. Професія бухгалтера-це мистецтво запису і співвідношення 

вперше знайшло втілення в якості інструменту обліку. Бухгалтери відіграють 
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життєво важливу роль в наданні доказової і правильної інформації, 

необхідної для прийняття рішень щодо постачання, найму кадрів і 

використання ресурсів, від чого залежить ефективність ринкової економіки. 

В подальшому під впливом глобалізації та інтеграційних процесів попит 

щодо професії бухгалтера зростатиме. 
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БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

А.О.Кравчина,студентка 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Потриваєва Н.В. 
Миколаївський державний аграрний університет 

У статті розглянуто актуальні питання впровадження положень Болонської 
конвенції в організацію обліково-аналітичної освіти в класичних університетах України 
та конкретні пропозиції щодо вдосконалення підготовки кадрів з обліку та аудиту. 

Ключові слова: облік, аудит, освітньо-професійна програма, Болонський процес, 
бакалавр, магістр, кредитно-модульна система. 

 

Вступ. Упродовж дев’яти років європейське освітнє співтовариство 

консолідується задля освітньої концепції Болонського процесу: формування 

на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною 

європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних 

принципів функціонування. Процеси європейської інтеграції охоплюють 

дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо 

вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній 

простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті 

європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним 

приєднанням до Болонського процесу. Мета і завдання, що мають 

виконувати в рамках Болонського процесу, збігаються із стратегічним 

завданням держави у підвищенні якості освітніх послуг та забезпеченні 

незаперечних конкурентних переваг. При цьому необхідно вирішити низку 

взаємопов’язаних завдань, а саме: 

- введення двох циклів навчання: бакалавр – магістр; 

- запровадження кредитної системи трудомісткості навчальної 

роботи; 

- контроль якості освіти відповідно до стандартів транснаціональної 

освіти; 

- розширення мобільності студентів і викладачів у період навчання; 
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- забезпечення працевлаштування випускників у євро інтеграційному 

просторі; 

- забезпечення привабливості європейської системи освіти. 

Виконанню перелічених завдань сприяє нормативно-правове 

забезпечення в частині прийнятих Законів України, постанов Уряду наказів 

Міністерства освіти і науки України. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження впливу Болонського 

процесу на реформування  економічної освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У системі економічної освіти підготовка 

фахівців за спеціальністю «облік і аудит» в Україні займає чільне місце. Із 

десяти навчальних закладів у дев’яти  готують фахівців з обліку і аудиту, що 

засвідчує престижність і популярність серед молоді професії бухгалтера. 

Важливу роль у реформуванні системи економічної освіти та виконанні 

програми, затвердженої Урядом, відіграє науково-методична комісія МОН, 

до складу якої входять ректори економічних університетів, провідні вчені, 

фахівці,роботодавці. За останні п’ять років Комісією визначено провідні 

університети, де здійснюються експерименти щодо запровадження 

двоступеневої системи підготовки бухгалтерів: бакалаврів з чотирирічним 

терміном навчання та магістрів з півтора річним терміном  навчання; 

переглянуто та вдосконалено освітньо-професійну програму (ОПП) 

підготовки бакалаврів і магістрів з обліку і аудиту; впроваджено систему 

організації навчального процесу на основі системи ECTS (Європейська 

система залікових кредитів) та уніфікованої шкали оцінювання знань 

студентів (A, B, C, D, E, FX,F.).  Практична реалізація основних принципів 

Болонської декларації при підготовці фахівців з бухгалтерського обліку і 

аудиту дає можливість у певний спосіб гармонізувати нашу освіту, 

вдосконалити та зберегти елементи власних конкурентних переваг та 

збагатити їх кращим надбаннями світової практики. В навчальних планах 

економічних університетів і деяких факультетів передбачено вивчення 

окремим курсом Міжнародних стандартів фінансової звітності, обліку в 
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зарубіжних країнах світу. Однак це не означає, що на шляху реформування 

освітньої діяльності у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку, які 

власне здійснюватимуть подальшу перебудову систему обліку та звітності на 

засадах міжнародних стандартів, немає проблем.  Коротко зупинимося на 

деяких з них:  

- дедалі тривожною стає ситуація щодо розриву,  який утворився між 

освітою випускників ВНЗ і реальним попитом на професії,  які пропонує 

ринок праці. Відомо, що найпривабливішими для молоді за останні 15 років 

залишаються спеціальності правознавців, економістів, зокрема обліковців і 

фінансистів. Натомість інженерні та робітничі професії є «непрестижними». 

Відстежування і аналіз, моніторинг  такого ринку дасть змогу прогнозувати 

обсяги та динаміку підготовки фахівців з обліку й аудиту на довгострокову 

перспективу; 

- у ланцюгу «ВНЗ- роботодавець - студент» слабкою є ланка між 

навчальним закладом і роботодавцем за наявності державного замовлення і 

фінансування. На щастя, випускники облікових факультетів дуже швидко 

знаходять роботу, ситуативно діє принцип ринку роботодавців, тобто студент 

дуже прискіпливо обирає роботодавця. Однак практика засвідчує, що багато 

талановитої молоді, одержавши лише диплом бакалавра, 

працевлаштовуються у відомі компанії та фірми, а навчання за магістерською 

програмою продовжують заочно. При цьому істотно знижується якість 

навчання, слабким стає науковий потенціал. Звідси проблема набору в 

аспірантуру, дефіциту молодих кадрів науковців і викладачів. І це не тільки 

проблема Україні,  а й глобальний процес; 

-  Реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до вимог 

ринкової економіки і Міжнародних стандартів фінансової звітності суттєво 

випереджає розвиток нормативно-правового забезпечення бізнесу,  

податкової системи, судів, адміністрування, ринків капіталів, праці тощо. 

Відпрацьовані на рівні сучасних знань і вимог змістовні програми обліково-

аналітичних курсів і дисциплін вступають у суперечність з нині чинними 
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регулятивно-правовими нормами низької якості законів, кодексів, врешті 

Конституції. Економічна та суспільна-політична ситуація продукує 

невизначеність, а також не сприяє стабільності та впевненості у 

перспективах; 

- в Україні діє ціла мережа освітніх Програм ACCA (Асоціація 

присяжних сертифікованих бухгалтерів, Велика Британія), CIPA, ФПБАУ, де 

здійснюють перепідготовку та сертифікацію професійних бухгалтерів і 

аудиторів. Усі вони діють на комерційних засадах, а деякі з них до певного 

часу не мали ліцензій на освітню діяльність в Україні і не акредитовані. З 

огляду  на зміст їх освітніх програм ці організації  хоча й у незначних обсягах 

(близько 1000 осіб), проте роблять вкрай потрібну справу в напрямі 

гармонізації та глобалізації професійної освіти бухгалтерів.  Однак ці освітні 

програми та організації, як їх представляють офіційно, не контактують із 

державними чи приватними  навчальними закладами, де здійснюється 

підготовка фахівців з обліку і аудиту. А таке спілкування конче потрібно в 

частині координації,  обміну досвідом,співпраці, адже робимо одну справу – 

готуємо висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту для потреб 

економіки країни; 

- внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності за 

міжнародними стандартами відкритими акціонерними товариствами, які  

торгують цінними паперами. Сприятиме подальшому поширенню 

застосування міжнародних стандартів фінансової звітності і відповідно 

істотним змінам у змісті навчальних програм, стимулюванні підготовки 

навчальних підручників, методичних матеріалів, форми звітності тощо. Це 

потребує  певних зусиль розробників таких програм, матеріальних і 

фінансових ресурсів з боку держави. Варто зазначити, що опубліковане в 

2005р. двохтомне видання МСБО українською мовою на ринку коштує  

більше,  як 1000 грн; 
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- реформування вищої освіти в Україні вимагає впорядкування мережі 

ВНЗ і підвищення ефективності науки в університетах, де готують фахівців з 

обліку і аудиту. Нагальною є потреба виокремлення обліку і аудиту. 

Нагальною є потреба виокремлення обліку від аудиту. Облік є базовою 

підготовкою, аудит – наступною. Для цього необхідно через рейтингову 

систему диференціювати ВНЗ, враховуючи матеріально-технічне та 

навчально-методичне забезпечення, а також рівень науково-педагогічних 

працівників, виділити і відповідно спеціалізувати ВНЗ за програми, зокрема: 

дослідницькі університети, які готуватимуть магістрів і докторів наук з 

обліку і аудиту й проводитимуть фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження; змішані університети, які готуватимуть бакалаврів, магістрів і 

докторів наук з обліку і аудиту та проводитимуть наукові дослідження на 

загальнонаціональному рівні; університети професійної підготовки 

фахівців, які готуватимуть наукові дослідження в окремих галузях;[1] 

- необхідна розробка Концепції подальшого розвитку бухгалтерського 

обліку в Україні на основі сучасних тенденцій розвитку суспільства і бізнесу 

з урахуванням загальноєвропейських традицій.  

У контексті зазначених проблем важливого значення набуває зростання 

кількості ВНЗ, зокрема університетів, академій, інститутів, де готують 

фахівців з обліку і аудиту. Так, за даними статистики на початок 2010р. в 

Україні функціонувало близько 1 тис. вищих навчальних закладів, з них 

більш як 300 найвищого III-IV рівня акредитації, 3/4 яких належать до 

державної форми власності. Таке стрімке зростання кількості ВНЗ посилює 

проблему державного контролю гарантії якості освітніх послуг. З огляду на 

це потребують вирішення такі  проблеми: 

1. ліцензування та акредитація, які є важливим і необхідним 

елементом у здійсненні державного регулювання і контролю якості вищої 

освіти за економічними спеціальностями, тут поєднується у систему 

внутрішній і зовнішній контроль (аудит). Тому подальше їх удосконалення 
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сприятиме підвищенню ролі і статусу ВНЗ, їх диференціації у підготовці 

конкурентних фахівців з обліку і аудиту всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів; 

2. державна політика з ліцензування та акредитації ВНЗ, яка по 

новому має висвітлити суспільну необхідність і популярність серед молоді 

професії економіста-обліковця, що забезпечує високий рівень освіти, стале 

працевлаштування і заробіток. За рівнем комерціалізації та поширення в 

системі ВНЗ економічним спеціальностям, зокрема обліково-аналітичним, 

немає рівних; 

3. широка гласність та відкритість процедур ліцензування і 

акредитації, що дасть змогу не тільки забезпечити високу якість освітніх 

послуг, а й, з одного боку, виявити наукові школи, передові технології 

економічної освіти, а з другого – виявити низьку комерційних ВНЗ, які в 

умовах недобросовісної конкуренції та реклами також готують фахівців з 

обліку і аудиту, не маючи на це належних умов і підстав. З огляду на це роль 

фахових рад є безперечною, необхідно відновити їх функціонування як 

важливої контролюючої ланки; 

4. спрощення процедури ліцензування та акредитації  для 

класичних університетів та університетів, які мають статус національних. 

Для цього достатньо матеріалів самоаналізу і рішення ДАК, щодо 

розширення ліцензійного обсягу та вибору  форм  навчання, також зміни 

частки студентів-контрактників – нехай це стане прерогативою цих 

університетів; 

5. процедури ліцензування освітньої діяльності за сучасними 

технологіями навчання та акредитації освітніх програм з урахуванням 

переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу. У 

зв’язку з цим треба організувати короткострокові курси навчання новим 

методиками перевірки для експертів ДАК МОН України.  

Відомо, що демографічно старіючі економічно розвинені західні країни 

здебільшого здають лідируючі позиції не тільки економічного розвитку, а й 

соціального та політичного, тому шукають шляхів поліпшення стану за 
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рахунок людського чинника (капіталу), який традиційно на Заході високо 

цінувався [2]. За цих обставин кваліфікована дешева робоча сила стає 

об’єктом і рушієм невиправданих міграційних потоків, що завдають державі 

суттєвих збитків і можуть негативно вплинути на соціально-економічний 

розвиток країни. Тому потрібно робити обґрунтовані, виважені висновки і 

діяти. 

Висновки. Отже, інтеграція України в європейський освітній простір 

потребує подальшого вдосконалення освітньо-професійних програм, 

навчальних  планів підготовки економістів за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями, суттєвого поліпшення матеріально-технічної бази 

вищої школи, зокрема комп’ютеризації навчального процесу і доступу до 

сучасних інформаційних технологій та комунікації, забезпечення 

конкурентоспроможними кадрами науково-педагогічних працівників, 

обізнаних з передовими вітчизняними та зарубіжним досвідом навчання.  
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Постановка проблеми. Для забезпеченості підприємства виробничими 

запасами та ефективного їх використання необхідно вживати комплекс 

заходів щодо виявлення, кількісного вимірювання та реалізації виявлених 

заходів. Для цього необхідно здійснювати систематичний облік і аудит, 
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якісний аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а також ефективності 

використання виробничих запасів. Враховуючи це, виробничі підприємства 

особливу увагу приділяють саме обліку і аудиту виробничих запасів. 

Відмінною особливістю виробничих запасів є одноразове їх використання в 

процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої 

продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за збереженням 

матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має 

велике значення. Невід’ємною частиною контролю є внутрішній аудит 

виробничих запасів. Вищезазначене обумовлює актуальність теми 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем обліку 

та аудиту запасів присвячені праці вітчизняних і зарубіжних учених та 

фахівців – Ф. Ф. Бутинця, Н. Н. Грабової, В. М. Добровського, В. П. 

Завгороднього, В. Ф. Максімової, Д. Р. Міддлтона, В. О. Озерана, В. В. 

Сопка, Н. М. Ткаченко та інші. Крім того, значний внесок у дослідження 

організації та методики аудту запасів зробили такі вчені, як Є. А. Аренс, Дж. 

Лоббек, М. П. Баришніков, А. В. Бодюк, Я. А. Гончарук, Г. М. Давидов, Л. П. 

Кулаковська, Ю. В. Піча, О. А. Петрик, Дж. Робертсон, В. С. Рудницький, В. 

Я. Савченко, Б. Ф. Усач. 

Формування цілей статті. Основною метою наукового дослідження є 

вивчення методичних аспектів обліку і аудиту виробничих запасів. 

Результати досліджень. У впровадженні економічних відносин 

ринкового спрямування велика роль належить бухгалтерському обліку і 

аудиту. Постійне вдосконалення його організації та методології, 

впровадження в обліковий процес сучасної комп'ютерної техніки, 

підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів сприяє посиленню 

внутрішньогосподарського контролю та запобіганню негативним явищам у 

фінансово-господарській діяльності підприємства. Тому сьогодні в Україні 

проводиться реформування системи бухгалтерського обліку.  
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Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського 

обліку полягає в прискоренні процесу приведення її у відповідність до вимог 

ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і 

аудиту, у наданні суб'єктам господарювання можливостей визначити межі та 

форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.  

Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є 

забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) – сировиною, 

матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або 

за допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Виробничі запаси, є 

найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони 

займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й у 

структурі витрат, оскільки виробничі запаси є основною складовою при 

формуванні собівартості готової продукції. 

Одним із основних, найскладніших питань методології нової системи 

бухгалтерського обліку є правильне та раціональне відображення в 

бухгалтерському обліку первісної вартості виробничих запасів і товарів, 

визначення та відображення в синтетичному й аналітичному обліку 

фактичної собівартості матеріалів та комплектуючих виробів, витрачених на 

виробництво продукції (робіт, послуг), а також собівартості реалізованої 

готової продукції (робіт, послуг) на виробничих підприємствах і товарів у 

торгівлі. 

При організації бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів 

необхідно користуватись законодавчими та нормативними документами 

України. Основою бухгалтерського обліку є Закон України „Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1]. Цей закон 

визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні.  

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про товарно-виробничі запаси  та розкриття їх у фінансовій 

звітності визначає П(С)БО 9«Запаси» [4]. Від достовірності та об’єктивності 
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відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій із виробничими 

запасами залежить правильність визначення основних показників, які 

характеризують результати господарської діяльності та реальний стан 

підприємства (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість, 

прибуток, рентабельність, показники прибутковості акцій тощо). Тобто від 

достовірності, об’єктивності, правдивості та повноти відображення 

господарських фактів, пов’язаних із рухом виробничих запасів, залежить 

правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників. 

Як правило, підприємство включає до складу запасів на дату балансу 

тільки фактично отримані цінності і списує їх зі складу запасів фактично 

відвантажені. Крім того, фермерське господарство включає до складу 

залишків запасів: власні запаси, що перебувають на складах, у магазинах, 

виробничих цехах, які повністю ним контролюються; власні запаси, що 

перебувають на складах, контроль над якими обмежений; запаси в дорозі, 

щодо яких за умовами укладених договорів підприємству, перейшло право 

власності; невідфактуровані поставки. Не включаються до складу запасів: 

матеріали, прийняті на переробку; матеріальні цінності, прийняті на 

відповідальне зберігання; товари на комісії; матеріальні цінності, отримані за 

договором схову; матеріальні цінності, отримані в довірче управління; 

попередня оплата за матеріальні цінності.  

Що стосується аудиту виробничих запасів, виходячи з вимог чинного 

законодавства, метою його проведення є висловлення аудитором думки про 

те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків виробничих 

запасів на підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, 

які регламентують порядок її підготовки і надання користувачам. 

Загальне визначення завдання аудиту виробничих запасів, за 

ствердженням Кулаковської Л.П., Пічи Ю.В., Сопка В.В.,  полягає у 

встановленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському 

обліку та звітності господарських фактів відносно залишків і руху 

виробничих запасів [3, 5]. Для досягнення основної мети аудиту, а також 
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задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та 

неупередженої інформації щодо виробничих запасів аудитору необхідно 

виконати такі завдання:  

- перевірити правильність визнання запасів активами суб'єкта 

господарювання, перевірити, чи відповідають чинному 

законодавству методи оцінки та обліку виробничих запасів в 

обліковій політиці підприємства, та встановити наскільки вибір 

суб'єкта господарювання є оптимальним; 

- встановити, чи дотримується підприємство прийнятих методів 

оцінки обліку виробничих запасів; 

- перевірити й оцінити стан внутрішнього контролю та системи 

обліку виробничих запасів; 

- перевірити, чи здійснюється контроль за збереженням виробничих 

запасів на місцях їх зберігання та на всіх етапах їх руху; 

- встановити, чи здійснюється контроль за використанням 

виробничих запасів у виробництві; 

- встановити, чи своєчасно виявляються залишки виробничих запасів, 

непотрібні для підприємства, з метою їх реалізації чи обміну; 

- перевірити, чи правильно та своєчасно здійснені господарські 

операції з виробничими запасами відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; 

- встановити, чи немає на підприємстві протизаконних дій, пов'язаних 

із рухом виробничих запасів, суттєвих порушень і помилок у 

бухгалтерському обліку та звітності.  

Здійснюючи аудиторське дослідження, аудитор вивчає документи, за 

допомогою яких відтворює ланцюг господарських фактів від придбання 

запасів, їх зберігання і до списання.  

Аудитор повинен упевнитися, чи не списують матеріальні цінності на 

витрати виробництва без попереднього їх оприбуткування (відміток 

завскладу) та без оформлення на них видаткових документів. Ці джерела 
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інформації мають допоміжний характер, проте їх дослідження дає 

можливість встановити місця підвищеного інформаційного ризику. 

Отже, первинні документи щодо надходження й витрат виробничих 

запасів відіграють важливу роль в організації матеріального обліку, тому що 

є його основою. Безпосередньо за первинними документами здійснюють 

попередній, поточний і наступний контроль за рухом, схоронністю й 

наступним використанням матеріальних ресурсів. Первинні документи щодо 

руху матеріалів повинні ретельно оформлятися, обов’язково містити підпис 

осіб, які здійснили операції, та коди відповідних об’єктів обліку. Контроль за 

дотриманням правил оформлення руху матеріальних ресурсів покладений на 

головного бухгалтера і керівників відповідних підрозділів. Таким чином, 

завдання аудитора полягає в тому, щоб виявити та попередити появу 

порушень. 

Методика проведення аудиту матеріальних цінностей містить ряд 

етапів. 

До першого етапу належить перевірка операцій з матеріальними 

цінностями, яка починається з аналізу їхньої оцінки, тому що у фактичну 

собівартість придбання матеріалів, крім їхньої вартості за цінами придбання, 

включаються також транспортно-заготівельні витрати; комісійні винагороди, 

що сплачуються постачальницьким організаціям; мито; оплата стороннім 

організаціям послуг з транспортування, доставки й зберігання цінностей.  

Другий етап включає три основні питання: інвентаризація товарно-

матеріальних цінностей; перевірка повноти їх оприбуткування; аналіз 

правильності списання. Слід зазначити, що найпоширенішими методами 

порушень є: відкриття кількох карток складського обліку на одні й ті самі 

види матеріальних цінностей та списання тих, які є найбільш вигідними в 

певній угоді; недотримання послідовності застосування вибраного методу 

оцінки; списання фактично неіснуючих на складі матеріальних цінностей. 

Висновок. Отже, з метою забезпечення ефективного виробництва слід 

вживати комплекс заходів щодо виявлення, кількісного вимірювання та 
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реалізації резервів забезпеченості виробничими запасами суб’єкта 

господарювання та ефективного їх використання. При чому наукове 

дослідження методичних аспектів в обліку і аудиту виробничих запасів 

дозволяє мінімізувати ризик наявності істотних помилок в обліку.  
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У роботі розглянуто теоретичні основи обліку за виплатами працівникам на 
сільськогосподарських  підприємствах України. Наведено пропозиції щодо удосконалення 
обліку розрахунків з оплати праці в сучасних ринкових умовах. 

Ключові слова: облік, оплата праці, розрахунки за виплатами працівникам, 
сільськогосподарські підприємства. 

 
Актуальність проблеми. З переходом на ринкові умови 

господарювання змінюється концепція встановлення розміру та вибору форм 

і системи оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств будь-

яких форм власності і господарювання. Зміна концепції полягає в тому, що за 

ринкових умов господарювання максимальний розмір оплати праці не 

обмежується і залежить від фінансових можливостей підприємства, а 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 54 

обмежується лише нижчій її рівень, який законодавчо регулюється 

державою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою обліку 

заробітної плати займаються багато науковців і фахівців: Бутинець Ф., 

Голов С., Дейнеко О., Кірейцев Г., Коцупатрий М., Огійчук М., Саблук П., 

Телегунь М. та інші. Ними подаються різні пропозиції щодо удо сконалення 

обліку розрахунків з оплати праці, документування та оформлення даних про 

обсяг затрат праці. Розробці положень з автоматизації бухгалтерського 

обліку в цілому, так і обліку праці та її оплати зокрема, присвятили свої 

дослідження Піжук О., Сук Л., Сук П. та інші. Але зміни в системі оплати 

праці завдають перешкоди науковцям. Саме якісний облік оплати праці в 

сучасних умовах господарювання сприяє вдосконаленню інформаційного 

забезпечення господарства щодо реального стану фонду оплати праці і 

допомагає підвищити ефективність господарювання. Це є дуже актуальним. 

Постановка завдання. Метою дослідження є висвітлення теоретичних 

засад обліку розрахунків з оплати праці, а також - обґрунтування шляхів 

удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам. 

Виклад основного матеріалу. Оплата праці - обов’язкова складова 

організації будь-якої трудової діяльності. Як спосіб задоволення потреб 

людей, завдяки праці, вона має вічний позаісторичний характер. Від початку 

історії людства оплата праці здійснювалася в натуральній формі через 

присвоєння продукту праці. З виникненням товарного виробництва і грошей 

оплата праці стала переважно грошовою. Водночас натуральна форма 

традиційно зберігається до цього часу [1].  

Нарахування, виплата та облік заробітної плати мають проводитися 

згідно з чинним законодавством, нормативними та інструктивними 

матеріалами, які регулюють трудові відносини. Заробітна плата складається з 

основної і додаткової оплати, а також інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат. 
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Існують дві системи оплати праці: відрядна і погодинна. Створюються 

різні їх модифікації  - відрядно-прогресивна, відрядно-преміальна, почасово-

преміальна, акордна, акордно-преміальна та інші. При відрядній системі 

оплати праці оплачують за одиницю виконаної роботи або одиницю 

виробленої продукції; при погодинній системі оплачують за фактично 

відпрацьований час [2]. 

 Згідно Закону України «Про бюджетну систему України» держава 

здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм 

власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та 

інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці 

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, 

працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету [3]. Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими 

законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно 

після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України» на 

відповідний рік. 

 З метою більш наочного представлення результатів проведеного 

порівняльного аналізу розмірів прожиткового мінімуму громадян України та 

мінімальної заробітної плати на підставі Закону України «Про Державний 

бюджет України» було побудовано діаграму (рис.1). 
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Рис. 1. Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 

плати за 2005 - 2010 рр. 

 

Аналіз показав, що починаючи з 2006 р. спостерігаємо стрімке 

наближення розміру мінімальної заробітної плати до розмірів прожиткового 

мінімуму доходів громадян. І вже на початку 2010 р. помітно, що розмір 

мінімальної заробітної плати зрівнявся з прожитковим мінімумом доходів 

громадян. 

Згідно Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати» станом на 2010 рік на фонд оплати праці 

здійснюють такі нарахування (у відсотках до нарахованого фонду оплати 

праці): 

а) Пенсійний фонд України - 33,2%; 

б) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 

1,4%; 

в) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття - 1,6%; 

г) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України - залежно від класу 

професійного ризику виробництва. Встановлено 67 класів. Для сільського 

господарства страховий тариф визначений у розмірі 0,2%, а для галузі 

«Обслуговування сільського господарства, господарське управління 

сільським господарством» - 0,5% [4]. 

Крім перелічених нарахувань, на сьогоднішній день здійснюють 

наступні загальнообов’язкові утримання з суми нарахованої оплати праці 

фізичних осіб: 

1) податок з доходів - 15%; 

2) пенсійні внески - 2%; 

3) внески на страхування від непрацездатності: 

- якщо заробітна плата ≤ 869 грн - 0,5%, 
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- якщо заробітна плата ≥ 869 грн - 1%, 

4) внески на страхування на випадок безробіття - 0,6% [5]. 

Закон передбачає, що податкова соціальна пільга застосовується до 

доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного 

податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного 

прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня 

звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 

10 грн. Для більш кращого уявлення проведемо розрахунки. На 1 квітня 

2010 р. прожитковий мінімум становить 839 грн. Наприклад, прожитковий 

мінімум працездатної особи становить 839 грн на місяць. Отже, 

максимальний розмір заробітної плати, що дає право на отримання 

податкової соціальної пільги у 2010 р., становить 1180 грн (839 грн х 

х1,4=1174,6 грн, заокруглено до найближчих 10 грн - 1180 грн). 

Облік на реформованих сільськогосподарських підприємствах 

здійснюють відповідно до чинних вимог щодо його організації, визначених 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також 

іншими нормативними актами, що регулюють облік коштів, розрахунків, 

основних і оборотних засобів, витрат виробництва, продукції, визначення її 

собівартості та результатів фінансово-господарської діяльності. Залежно від 

специфіки об’єктів обліку застосовують різноманітні первинні документи. У 

зв’язку з цим виникає потреба у групуванні і систематизації даних первинних 

документів у відповідних облікових реєстрах, оскільки лише узагальнені дані 

можуть дати цілісне уявлення про результати виробничо-фінансової 

діяльності підприємств, які в підсумку відображаються в їхній звітності. 

Найбільш розповсюдженими формами бухгалтерського обліку, що 

застосовуються на підприємствах і в організаціях України, є: меморіально-

ордерна, журнально-ордерна та автоматизована. При цьому раціональне 

застосування ПЕОМ з метою автоматизації бухгалтерського обліку є 

найбільш актуальним завданням сьогодення. Необхідна інформація для 
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обробки і отримання необхідних вихідних даних вводиться в ЕОМ і 

формується у вигляді необхідних інформаційних масивів. Модульне рішення 

автоматизації задач з обліку праці та її оплати може виокремлювати облік 

виробітку та оплати праці робітників відрядників; табельний облік 

відпрацьованого часу та неявок; облік депонованої заробітної плати тощо, які 

встановлюються в цехах, дільницях, бригадах. 

Висновки. Отже, заробітна плата - це основний прибуток людей, що 

«продають» свою робочу силу, як товар. Проте вона забезпечує не лише 

працівників, а й певні соціальні групи: пенсіонери, люди, що тимчасово 

втратили працездатність, інваліди та інші. З метою реалізації завдання обліку 

праці та заробітної плати на сільськогосподарському підприємстві 

впроваджується автоматизація обліку праці та її оплати. Комплексне рішення 

реалізує автоматизацію оброблення даних і в місцях виникнення інформації з 

обліку праці та її оплати, і в бухгалтерії підприємства.  
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РЕФОРМУВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  
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У статті розглянуто стан мінімальної заробітної плати в Україні та 
проаналізовано її співвідношення з рівнем прожиткового мінімуму. 

Ключові слова: мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, тарифна 
система, динаміка цін. 

 
Постановка проблеми.  В  умовах  перебудови  економіки  України,  

створення  нових соціальних  та  економічних  відносин  у  суспільстві,  

розбудови  нашої  держави  як незалежної  та самостійної, важлива  роль  

відводиться  питанням  організації  оплати праці,  тому  що  прогрес  

суспільства  та  його  конкретних  суб’єктів ( підприємств, організацій)  

реалізується,  перш  за  все,  через  зміцнення  та  розвиток  особистих 

матеріальних стимулів,  основною  формою яких є  оплата праці та розмір 

мінімальної заробітної  плати.   

Аналіз останніх досліджень. Проблема заробітної плати, фактори 

впливу на зростання  розміру  заробітної  плати в  Україні  досліджуються  у  

працях  вітчизняних  науковців, зокрема Д.П. Богині, О.А. Бугуцького,      

В.В. Вітвицького, В.І. Герасимчука, О.А. Грішнової,  Д.Ф. Крисанова,         

М.Ф. Соловйова, Л.П. Червінського, О.В.  Кільова та інших. 

  Мета  статті.  Метою даної статі є дослідження розміру мінімальної 

заробітної плати в Україні у співвідношенні із прожитковим мінімумом.  

Виклад  основного  матеріалу дослідження.  До  найважливіших  

показників,  що характеризують стан заробітної плати можна віднести: 

прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату.  

Під  прожитковим  мінімумом  визначається  мінімум  засобів,  

необхідних  для забезпечення  життєздатності  працівника  та  членів  його  

сім’ї  для  відновлення затраченої  у  процесі  праці  робочої  сили.  

Прожитковий  мінімум  визначають нормативним методом у розрахунку на 

місяць на одну особу і окремо для головних соціальних і демографічних груп 
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населення: дітей віком до 6-ти років, від 6-ти до 18-ти, працездатних осіб та 

тих, які втратили працездатність [3].   

Законодавством  було  вирішено,  що  у 2010 році  прожитковий  

мінімум дорівнюватиме (станом на 1 жовтня):  

-  на одну особу в розрахунку на місяць – 861 грн;  

-  для дітей віком до 6 років – 787 грн;  

-  для дітей віком від 6 до 18 років – 941 грн;  

-  для працездатних осіб – 907 грн;  

-  для осіб, які втратили працездатність – 723 грн [2]. 

Тенденції зростання прожиткового мінімуму за 2003-2010 рр. наведено 

на рис.1. [7].   

 
Рис. 1. Розмір прожиткового мінімуму за період 2003-2010 рр. [7]. 

 

Проаналізувавши розмір прожиткового мінімуму за останні сім років, 

спостерігається тенденція до збільшення з кожним роком. Це важливо, 

оскільки, по-перше, прожитковий мінімум характеризує рівень 

забезпеченості громадян; по-друге, від розміру прожиткового мінімуму 

залежать суми різноманітних виплат та державних гарантій. 

 Щодо визначення  мінімальної заробітної плати, то  найдоцільніше 

процитувати його із Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. 

№3356 – ХІІ [1], де в ст. 3 визначено, що  мінімальна  заробітна плата – це  

законодавчо  встановлений  розмір заробітної  плати  за  просту,  

некваліфіковану  працю,  нижче  якого  не  може провадитися  оплата  за  

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 61 

виконану  працівником  повну  місячну (денну  або  годинну) норму праці 

(робочого часу).  

Незаперечним є той факт, що у 2006 році Верховна Рада прийняла 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо встановлення мінімальної заробітної плати на  рівні прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб» від 14.12.06 року № 466-V, який мав 

набрати чинності 1 січня 2009 року. Однак згаданий Закон вніс лише зміни 

до Кодексу законів про працю (КЗпП) та Закону України «Про оплату праці». 

У даних нормативних  документах  було  закріплено,  що  мінімальну  

заробітну  плату встановлюють  у  розмірі,  не  нижчому  від  розміру  

прожиткового  мінімуму  для працездатних осіб.  

  Крім  того,  у  ст.10  Закону  України «Про  оплату  праці»  зазначено,  

що  розмір мінімальної  заробітної  плати  встановлює  Верховна  Рада  

України  за  поданням Кабінету  Міністрів  України  не  рідше  одного  разу  

на  рік  у  Законі України «Про  Державний бюджет  України» з  урахуванням  

пропозицій,  підготовлених шляхом  переговорів  між представниками  

профспілок,  власників,  які  об’єдналися  для  ведення  колективних 

переговорів  й  укладення  генеральної  угоди,  та  переглядається  залежно  

від  зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  

З 1 січня 2009 року  у Законі України «Про  Державний бюджет  

України» [2], розмір мінімальної заробітної плати саме на рівні 

прожиткового мінімуму для працездатної особи  було  передбачено  в 

генеральній  угоді між  Кабінетом Міністрів України,  всеукраїнськими  

об’єднаннями  організацій  роботодавців  і  підприємців, всеукраїнськими  

профспілками  та  профоб’єднаннями  на 2008-2009 роки  від 15.04. 2008 р.  

Розмір мінімальної заробітної плати за 2003 - 2010 рр. [7],  наведено на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Розмір мінімальної заробітної плати на 2003 – 2010 рр. 

 

Аналіз даних рис.2. доводить про збільшення розміру мінімальної 

заробітної плати протягом 2003-2010рр., що є безумовно позитивним 

явищем, оскільки забезпечує належний рівень життя населення.  

Проаналізувавши стан мінімальної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму, починаючи з 2009 року, ці показники зрівнялися. Звісно це досить 

суперечливо, адже враховуючи темпи зростання споживчих цін в реальному 

житті, вони знову відставатимуть один від одного. Проте це позитивно 

вплине на зростання надходжень до бюджету, адже підприємства та 

підприємці змушені будуть виплачувати заробітну плату не нижче, ніж це 

визначено Законом України «Про Державний бюджет України», та 

сплачувати податки не менше, ніж передбачено цим законом. 

Необхідно також, звернути  увагу на нову  редакцію ст. 3 Закону 

України «Про оплату праці», яка набула чинності з 01.01.2006 р. Раніше до 

мінімальної заробітної плати включали всі передбачені діючими умовами 

оплати праці добавки, надбавки, премії та інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати (крім доплати за роботу в надурочний час,  у  важких,  

шкідливих,  особливо  шкідливих  умовах  праці,  на  роботах  з особливими  

природними  географічними  і  геологічними  умовами  та  умовами 

підвищеного ризику для здоров'я, а також премій до ювілейних дат, за 

винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальної допомоги).  
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Сьогодні  до  мінімальної  заробітної  плати  не  включаються  доплати, 

надбавки, інші  компенсаційні  та  гарантійні  виплати.  Крім  того  із  Закону  

України  вилучено доплати  до  мінімальної  заробітної  плати.  Отже,  з 1 

січня 2007 р.  мінімальна заробітна плата забезпечується лише тарифною 

частиною. Ми  вважаємо,  що  дані  зміни  є  позитивними  для  працівників,  

так  як  вони дозволяють отримувати мінімальну заробітну плату без доплат і 

надбавок, які потім додаються до заробітної плати, що призводить до 

збільшення вартості робочої сили працівника. 

Ми  дотримуємося  думки,  що  застосування  регламентованої  

мінімальної заробітної плати передбачає реалізацію таких цілей:   

- грошового  забезпечення  мінімально  необхідного  рівня  

відтворення  робочої сили;   

- підвищення загального рівня оплати праці, виходячи з потреб 

зростання якості життя найманих працівників;   

- протидії тенденції зниження величини реальної заробітної плати;  

- узгодження соціально-економічної політики із динамікою 

економічного розвитку країни.  

Особливістю мінімальної заробітної плати є її швидке «старіння», що 

зумовлює необхідність регулярного коригування її розмірів. Це пов'язано зі 

змінами в обсягах виробництва  і  структурі  економіки,  тенденцій  на  ринку  

праці,  доходів  та  цін  на споживчі товари, з процесами глобалізації. У 

зв'язку з цим важливого значення для практичного втілення мінімальної 

заробітної плати у господарську діяльність країни набувають проблеми 

визначення термінів, критеріїв, методів, важелів та інструментів 

коригування.  

Світовий  досвід  переконує,  що  терміни  коригування  мінімальної  

заробітної плати мають,  з  одного боку, враховувати  постійні  зміни в 

динаміці цін  і загальних доходів працівників з метою забезпечення захисту 

окремих категорій працівників, які мають найменші доходи, а з іншого - 

забезпечувати стабільність тарифної системи у разі  прямого  або  побічного  
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впливу  на  неї,  зменшення  ризику  інфляційного  тиску, пов'язаного зі 

зростанням рівня  заробітної плати і цін. Чим коротший  інтервал між 

термінами коригування, тим більше рівень мінімальної заробітної плати 

збігається зі змінами окремих критеріїв, що на нього впливають.  

Під час дослідження мінімальної заробітної плати вартим уваги є 

розгляд чинників, які впливають на її розмір, а саме:  

- вартісна  величина  мінімального  споживчого  бюджету  з  

поступовим зближенням рівнів цих показників у міру стабілізації та 

розвитку економіки країни;  

- загальний рівень середньої заробітної плати;  

- продуктивність праці, рівень зайнятості та інші економічні умови.  

На нашу думку, мінімальна заробітна плата повинна встановлюватися у 

розмірі не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості в 

розрахунку на працездатну особу.  

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою 

України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік 

при затвердженні Державного  бюджету  України  з  урахуванням  

пропозицій,  вироблених  шляхом переговорів, представників професійних  

спілок, власників або  уповноважених  ними органів,  які  об'єдналися  для  

ведення  колективних  переговорів  і  укладання генеральної угоди.  

Висновки.  Отже,  одним з основних  показників,  що характеризують 

стан заробітної плати є мінімальна заробітна плата. Мінімальна  заробітна  

плата виступає в  ролі державної соціальної гарантії,  обов’язковою  на  всій  

території  України  для  установ  і  організації.  Розмір мінімальної  заробітної  

плати  встановлюють  і  переглядають  відповідно  до  Закону України « Про  

оплату  праці».  
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УДК 631.162 

 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ  І ВИТРАТ  
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Т.В.Кохан, магістрант 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Пшениченко А.С. 
Миколаївський державний аграрний університет 

У статті розглянуто теоретичні і методологічні положення обліку доходів  і 
витрат сільськогосподарських підприємств згідно з нормативними документами,які 
визначають методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
доходи і витрати підприємства, існуючі проблеми обліку доходів, рекомендації щодо їх 
вирішення та удосконалення. 

Ключові слова: доходи, витрати, теоретичні проблеми обліку доходів, 
методологічні проблеми, технологічні проблеми, організаційні проблеми, «тіньові 
доходи», «тіньова зарплата». 

 
Вступ.  В економіці України відбуваються зміни, які пов’язані з 

ринковими трансформаціями. Ці зміни постійно впливають на систему 

обліку, яка формується у тому середовищі в якому він функціонує. 

Удосконалення методичних підходів побудови інформаційної системи та 

процесу обліку доходів і витрат є об’єктивною необхідністю. Проблемні 

питання щодо обліку доходів і витрат  сільськогосподарських підприємств 

розглядають такі вчені та практиканти  як Бутинець Ф.Ф., Білик В.О., Голов 

С.Ф., Сук Л., Дерій В., Ластовецький В., Білоусова І., Чумаченко М., Денга 

С., Задорожній З., Маренич Т., Сльозко Т. та інші.  
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Постановка задачі. Облік доходів і витрат підприємств постійно 

розвивається й поліпшується у зв’язку із удосконаленням комп’ютерної 

техніки і комунікаційного середовища, методології і організації 

бухгалтерського обліку як основного інформаційного джерела про витрати і 

доходи підприємства. 

Результати. В сучасних умовах господарювання підприємств, важлива 

роль відводиться функціям управління. В зв’язку з розширенням 

управлінської функції обліку, посилюється взаємозв’язок облікової 

інформації з вимогами управлінського персоналу[1]. На превеликий жаль, 

управління доходами в сучасній економічній літературі майже не 

розглядається. 

Як справедливо зазначають Огійчук М.Ф. та Воскобійник Ю.С., метою 

бухгалтерського обліку  є надання достовірної інформації про підприємство 

всім зацікавленим особам. Умовно облік на підприємстві можна поділити на 

три види: фінансовий, управлінський та податковий. Проте це не означає, що 

вони повинні функціонувати незалежно один від одного, оскільки існує 

тісний зв’язок між ними, а саме: ґрунтуються вони на тих самих первинних 

документах, фіксують ті самі факти господарської діяльності та ведуть їх ті 

самі спеціалісти. Податковий облік має на меті використання інформації для 

правильного розрахунку податкових платежів і податкового планування [8]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про доходи і витрати підприємства визначені П(С)БО 15 «Дохід», 

згідно з яким дохід визнається під час збільшення активу або зменшення 

зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка 

доходу може бути достовірно визначена, та П(С)БО 16 «Витрати», згідно з 

яким витрати визнаються під час зменшення активу або збільшення 

зобов’язань, що зумовлює зменшення власного капіталу. 

На даний час основною проблемою обліку витрат і доходів 

сільськогосподарських підприємств Миколаївської області є проблема 

повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема 
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досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого 

суспільного ладу, особливо системи влади, способу життя, системи 

оподаткування й тіньового сегмента української економіки. 

Нині переважна більшість підприємств відображує власні витрати і 

доходи не повністю. На нашу думку, рівень невідображення доходів 

коливається від 30 до 70%, а витрат – від 10 до 50%,тобто витрати 

відображують більш повно ніж доходи. Це пов’язано з тим, що витрати 

важче приховати, але їх легше проконтролювати, ніж доходи. 

Найбільший відсоток витрат, що залишається поза обліком, належить 

до витрат на оплату праці, тому немає нічого дивного, що в науковому обігу 

з’явився термін «тіньова зарплата». Джерелом коштів для покриття такої 

заробітної плати виступають «тіньові доходи», які виникають за рахунок 

вартості не облікованої реалізованої продукції(робіт, послуг)[5]. 

Існує проблема забезпечення максимальної оперативності та достатньої 

аналітичності вихідної інформації про витрати і доходи  

сільськогосподарського підприємства. У ХХІ ст. – столітті інформаційної 

економіки роль і значення  інформації взагалі, обліково-звітної зокрема, 

зростає у десятки, а то й сотні разів. Інформація потрібна індивідуальному 

споживачу в певну мить для вирішення конкретного управлінського 

завдання. Якщо споживач інформації протягом короткого проміжку часу 

отримує необхідну йому інформацію у достатньому обсязі та в тому 

інформаційному зрізі, який його цікавить, то проблеми забезпечення 

максимальної оперативності інформації для нього будуть вирішені. Якщо 

необхідну інформацію суттєво затримують або не надають взагалі, то 

виникають значні суттєві труднощі, як для самого підприємства(воно втрачає 

позитивний імідж, зазнає фінансових втрат), так і для його клієнтів, 

партнерів, державних органів (зростають ризики неплатежів, недооцінки 

ситуації на ринку)[2]. 

Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно 

завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності, 
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однозначності тлумачення,достовірності, дохідливості  й доречності. Не 

згрупована, належно не оформлена інформація про витрати і доходи 

підприємства може на даний час загальмувати процес первинної обробки 

аналітичної інформації, призвести до помилкової оцінки здійснюваних 

підприємством господарських процесів, знизити або завищити деякі витрати 

і доходи тощо. 

Проблемою обліку доходів і витрат сільськогосподарських  

підприємств є створення єдиної інформаційної загальнодержавної 

(міжгалузевої) бази норм і нормативів для обліку та контролю за доходами і 

витратами підприємства. Така інформаційна база вкрай необхідна Україні, 

адже, як свідчать статистичні дані, матеріаломісткість вітчизняної продукції 

у два-три рази вища, ніж у країн Заходу. Це не може означати, що в нашій 

державі вагома частка списаних на витрати виробництва матеріальних 

цінностей розкрадається чи насправді використовується на виробництво 

тіньової продукції, яку підприємство не обліковує і за яку не платить ніяких 

податків, зборів, платежів. Тіньові витрати нині є основним каталізатором 

для формування тіньових доходів, які загалом по Україні, за припущеннями 

Голова С., оцінюють в понад 150 млрд грн [3]. 

Якщо вдасться створити в Україні єдину інформаційну 

загальнодержавну базу норм і нормативів, то на її основі можна буде 

розкривати галузеві відомчі норми та нормативи. Нормативна база, створена 

в нашій державі у 60-80х роках ХХ ст., безнадійно застаріла. Тільки окремі 

сільськогосподарські підприємства не відмовилися від створеної у них 

нормативної бази, розвинули і поліпшили її, щоб і нині використовувати для 

потреб внутрішньогосподарського контролю. 

Проблемою обліку доходів і витрат підприємства, на наш погляд, є 

встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і 

неавтоматизованих обліково-контрольних робіт та визначення їхньої ролі у 

скороченні необґрунтованих витрат і зростанні поточних доходів 

підприємства. Нині комп’ютерна і організаційна техніка є в абсолютній 
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більшості діючих вітчизняних підприємств. Кожному підприємству доцільно, 

на нашу думку, на початку року ( кварталу ) провести оцінку власних потреб 

і фінансово-кредитних можливостей щодо придбання або оренди 

комп’ютерної, організаційної техніки або відмовитися від неї, віддавши 

перевагу у веденні обліку залученому на договірній основі приватному 

професійному бухгалтеру спеціалізованої приватної фірми та гідну оплату 

виконаних ним обліково-звітних робіт. Логічним було б, на наш погляд, 

складання підприємствами кошторисів витрат комп’ютерної та 

організаційної техніки на квартал, рік. Ведення такого кошторису не 

завадило б і для засобів комунікації, витрати на придбання,утримання і 

експлуатацію яких щороку зростають, за спостереженнями Голова С., 

приблизно на 15 – 20 %, у тому числі витрати на ведення приватних розмов, 

які на мають ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності 

підприємства[3]. 

Проблемою обліку доходів і витрат Сук Л.К. вважає стан рівня 

відповідності обліково-контрольної системи підприємства щодо витрат і 

доходів чинному законодавству з обліку та контролю й меті та завданням 

самого підприємства. Йдеться про те, що цю проблему підприємство вирішує 

тією мірою, до якої її потенційно може й хоче вирішувати головний 

бухгалтер підприємства, адже він саме та посадова особа, від якої на 80-90% 

залежить ефективність і якість обліково-контрольної системи 

підприємства[7]. 

Сьогодні, в умовах нормативно-правового ладу, головний бухгалтер 

підприємства має володіти повною і вичерпною інформацією про нові 

нормативно-правові акти України, зміни та доповнення до чинних актів. Він 

повинен порівнювати, аналізувати, об’єктивно оцінювати, надавати 

пропозиції та грамотно реалізувати ці акти на практиці із урахуванням 

специфіки діяльності підприємства, вчити своїх підлеглих тонкощам 

обліково-контрольної справи і бути її нестаріючим учнем, безперервно дбати 

про позитивний імідж підприємства, відстоювати його інтереси перед 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 70 

представниками державних контролюючих органів, виступати порадником і 

партнером керівника підприємства, але завжди залишати за собою право 

гідно піти з підприємства, якщо керівник нехтує його порадами. 

Висновки.  Перспективи подальших досліджень проблем обліку 

доходів і витрат підприємства, на нашу думку, дуже широкі і впродовж 

багатьох років викликатимуть жвавий інтерес у вчених-економістів із 

урахуванням розмірів і форм власності підприємств, видів економічної 

діяльності, системи оподаткування, організаційно-правових форм тощо. 

Вважаємо, що у науковий  обіг доцільно внести поняття   «витратно-дохідна 

політика підприємства». Це дасть змогу  краще зрозуміти, яких заходів 

конкретно вживає підприємство для скорочення витрат та збільшення 

доходу. На нашу думку, запровадження П(С)БО 30 "Біологічні активи" щодо 

обліку доходів і витрат аграрних підприємств не відповідає вимогам 

принципу нарахування і відповідності доходів і витрат, оскільки не 

дотримуються основні вимоги щодо їх класифікації унаслідок обліку 

довгострокових біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю; не 

відповідності доходів і витрат внаслідок біологічних перетворень і 

первісного визнання сільськогосподарської продукції, як основного виду 

діяльності; не дотримання принципу превалювання сутності над формою 

внаслідок відсутності обліку витрат, пов'язаних із функціонуванням 

земельних ресурсів, довгострокових біологічних активів, що призводить до 

неправильного формування собівартості отриманої продукції із їх 

використанням. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Білоусова І. Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 «Витрати» / 
І.Білоусова, М.Чумаченко//Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №3. - С.13-16. 

2. Білоусова І. П(С)БО 16 «Витрати» таки перешкоджає економічній роботі  / 
І. Білоусова, М.Чумаченко //  Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 10. – С.3-10. 

3. Голов С. Чи перешкоджає  П(С)БО 16 «Витрати» економічній роботі на 
підприємстві? / С.Голов //  Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 5. – с.3-10. 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 71 

4. Гуцаленко Л.В. Прибуток: економічна сутність та еволюційні процеси 
формування / Л.В.Гуцаленко // Агроінком. – 2005. - №7. – С. 26-32. 

5. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх 
вирішення в Україні [Текст] / В.Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 
4. – С.7-11. 

6. Сук Л. Організація обліку доходів і фінансових результатів [Текст] / 
Л.Сук, П.Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. - №1. – С. 36-40. 

7. Сук Л. Організація обліку доходів і  результатів діяльності [Текст] / Л.Сук, 
П.Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. - №15-16. – С. 37-49. 

8. Огійчук М.Ф. Удосконалення методики формування прибутку у 
податковому обліку / М.Ф.Огійчук, Ю.С.Воскобійник// Агроінком. – 2006. - №7-8. 
– С.83-88. 

 

 

УДК 657.37 
 

ФІНАСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ – ЯК ОБ’ЄКТ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

О.М.Зуб, студентка 
Науковий керівник: к.е.н., доцент М.В.Дубініна 
Миколаївський державний аграрний університет  

У статті досліджено теоретичні проблеми визначення фінансових результатів 
діяльності підприємств.  

Ключові слова:  прибуток, доходи, витрати, фінансовий результат. 
 
Постановка проблеми. Закономірно, що основним економічним 

чинником, який в значній мірі визначає прибутковість підприємства, є 

фінансовий результат підприємства. При цьому фінансовий результат 

виступає тим комплексним показником, який узагальнює усі результати 

виробничо-господарської діяльності підприємства та визначає її 

ефективність. 

Величина фінансового результату визначає можливість подальшого 

розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних 

фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т.д.) та створює запас 

фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на 

зміни у ринковій кон’юнктурі, то питання зниження собівартості та водночас 

підвищення прибутковості набувають особливої актуальності в сучасний 

період ринкових реформ та економічних перетворень [1]. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем 

формування та обліку фінансових результатів приділяли увагу такі вчені, як: 

В.П. Багров, М.Т. Білухи, В.Я. Соколов, Ф.Ф. Бутинець, Г.В. Савицька, В.В. 

Сопка, С.Ф. Голов, В.І. Іващенко, В.М. Костюченко, М.А. Болюх, А.Г. 

Загородній, Г.Л. Вознюк, Є.О. Підгора, М.Г. Чумаченко, В.О. Мец, 

М.Р.Остапюк, Н.В.Чабанова, М.Г. Чумаченко Л.М. Кіндрацької, П.А. 

Костюк, В.Г. Лінник, В.В. Сопко та інші. 

Мета дослідження. Метою даної статті є відображення фінансового 

результату в обліку та визначення проблеми обліку доходів, витрат, 

формування й відображення у фінансовій звітності результатів діяльності 

підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На всіх етапах розвитку 

бухгалтерського обліку визначення фінансового результату майже 

беззаперечно визнавалося основною метою обліку. В різні часи в центрі 

уваги обліковців знаходився прибуток, методика його розрахунку. У зв’язку з 

цим піднімалось багато проблем, пов’язаних з його визначенням, 

обліком та відображенням у звітності.  

Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого 

господарюючого суб’єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми 

власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. 

Фінансовий результат є визначальним критерієм ефективності 

господарювання, виступає центральною категорією в економіці кожного 

господарства, а тому навколо цього поняття завжди відбувалися 

дискусії як серед економістів, так і серед бухгалтерів [3]. 

За багаторічну історію обліку виникало багато різних точок зору щодо 

обліку прибутку, але майже всі вчені погоджувались з тим, що основна мета 

обліку – це визначення фінансових результатів, виявлення та розкриття 

причин утворення прибутку і виникнення збитків. Однак і на сучасному етапі 

існує багато проблем, пов’язаних з визначенням прибутку, його обліком та 

відображенням у звітності. П.А.Костюк характеризує прибуток так: 
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«Прибуток – частина чистого доходу, що залишається в розпорядженні 

господарюючих підприємств та організацій», А.Н.Кузьмінський вважає, що 

«… Внаслідок підприємницької діяльності підприємство отримує прибуток 

(різницю між продажною вартістю реалізованої продукції та її фактичною 

собівартістю)…», тобто різницю між доходом та витратами [4,с.220]. 

Для того, щоб більш повно розкрити сутність фінансових результатів, 

необхідно розглянути, як його зміст трактується провідними економістами.  

Науковець Мельничук Б.В. трактує фінансові результати як прибутки 

або збитки, отримані від підприємницької діяльності юридичними чи 

фізичними особами за певний період (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, 

рік).  Економісти Бойчук І.М., Манів З.О., Луцький І.М., Петрович Й.М., Кіт 

А.Ф., Семенів О.М. визначають фінансовий результат як різниця між 

доходами (витратами) та витратами (доходами) підприємства. Із вище 

поданих визначень фінансового результату, помітна тенденція змішання 

понять прибутку й збитку з доходами і витратами підприємства. І часто під 

фінансовим результатом хтось розуміє остаточний прибуток від усіх видів 

діяльності, а інші – порівняння доходу і витрат певної діяльності. 

На думку професора Мочерного С.В., прибуток – одна з форм чистого 

доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що виражає 

вартість додаткового і часткового необхідного продукту, за своєю величиною 

- це різниця між продажною ціною товару і витратами на його 

виробництво. С.Ф. Голов вважає, що прибуток - це різниця між 

доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення [1, с.529]. На 

думку Ф.Ф. Бутинця, прибуток - це різниця між доходами від певної 

діяльності й витратами на її здійснення . 

Зважаючи на думки різних авторів можна сказати, що прибуток – це 

чистий дохід, який виражений у грошовій формі, суб’єкта господарської 

діяльності, і характеризує його винагороду за ризик здійснення 

підприємницької діяльності та являє собою різницю між усіма доходом і 

пов’язаними з ними витратами.  
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Проблеми обліку доходів, витрат, формування й відображення у 

фінансовій звітності результатів діяльності підприємств ґрунтовно 

досліджені у працях відомих вітчизняних учених, зокрема М.Т. Білухи, Ф.Ф. 

Бутинця, В.В. Сопка, Л.М. Кіндрацької, Є.В. Мниха, М.Г. Чумаченка, В.О. 

Шевчука. Їх дослідження ґрунтуються на засадах ринкових відносин. Перед 

вітчизняними фахівцями постає проблема щодо доцільності запровадження 

та визначення межі адаптації рекомендацій закордонних вчених до 

економіко-правового середовища України. Нині процес створення 

методично-організаційної бази щодо визнання витрат та доходів і 

формування результатів підприємницької діяльності, розкриття інформації у 

фінансовій звітності й використання даних бухгалтерського обліку для 

розрахунку об'єкта оподаткування і суми податку на прибуток не можна 

вважати завершеним, хоча певні методологічні засади щодо узгодження 

податкових розрахунків з цілісною системою бухгалтерського обліку й 

відображення у звітності результатів діяльності вже частково опрацьовано на 

рівні створення нормативно – законодавчої бази [2]. 

Провідні фахівці, які займаються практичними аспектами визначення 

фінансового результату та його узгодження із сумою оподатковуваного 

прибутку, зокрема Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, М.С. 

Пушкар,В.М. Швець акцентують увагу на розв'язанні окремих проблем 

визнання доходів і витрат, дослідженні чинників їх впливу на фінансовий 

результат та оподатковуваний прибуток, достовірності показників фінансової 

та податкової звітності. Йдеться про обґрунтування облікової процедури 

щодо формування результатів діяльності, механізм їх розкриття у фінансовій 

звітності з подальшим переходом до показників податкової звітності, 

забезпечення інформаційної бази визначення суми податку на прибуток. 

Втім, відсутність системного підходу до організації та методичного 

забезпечення бухгалтерського обліку як джерела податкових розрахунків і 

податкової звітності відповідно до напрямів гармонізації і стандартизації 
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обліку в Україні, не відповідає потребам ефективного управління фінансово-

господарською діяльністю [1].  

Висновки. Отже, фінансовий результат є одним з найважливіших 

показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та який 

характеризує ефективність діяльності суб’єкта господарювання. У 

фінансових результатах знаходять пряме відображення всі аспекти діяльності 

підприємства: рівень використання виробничих засобів, трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів; особливості технології та організації 

виробництва; собівартість реалізованої продукції та її якість; обсяг реалізації, 

реалізаційні ціни; продуктивність праці; державне регулювання розвитку 

галузі тощо. 

Важливою особливістю є те, що на сьогодні в Україні діють дві різні 

методики визначення фінансового результату підприємства, це обумовлено 

наявністю двох видів звітності, податкової та фінансової, в яких порядок 

визначення доходів і витрат не співпадає. 

Остаточний фінансовий результат в бухгалтерському обліку 

визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства 

за звітний період, на противагу податковому,  де прибуток (збиток) 

визначається за формулою «валові доходи – валові витрати – амортизація». 

Основною метою обліку фінансових результатів є розробка і обґрунтування 

управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності 

господарюючого суб’єкта. 
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Постановка проблеми. В усьому світі сьогодні досить широко постає 

питання екологічної безпеки підприємств. Стабільне функціонування,  

зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах 

ринкових відносин багато в чому залежать від наявності надійної системи 

екологічної безпеки.  

Неефективне використання природних ресурсів знижує показники 

економічної ефективності підприємств за рахунок перевитрат сировини, та 

наносить шкоду навколишньому середовищу за рахунок великої кількості 

відходів [1, c. 235]. 

Марнотратний та деструктивний характер природокористування 

постійно породжує нові та все більш гострі екологічні проблеми, що свідчить 

про кризовий стан нинішньої державної політики природокористування.  

Неможливо не відмітити й той факт, що екологічне становище 

ускладнюється також на фоні загального погіршення економічної обстановки 

в Україні. Прогресуючий фізичний та моральний знос основних виробничих 

фондів, повільна заміна застарілих та екологічно шкідливих технологій, 

скорочення випуску деяких видів спеціалізованої техніки та обладнання для 

захисту навколишнього середовища призводять до загострення екологічної 

обстановки [ 2, c.38]. 
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Тому, на сьогодні, є важливим в процесі економічної оцінки діяльності 

підприємств врахування його екологічного стану та впливу на навколишнє 

середовище. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема комплексного 

дослідження питань екологічної безпеки з урахуванням загальносвітового 

досвіду висвітлена в наукових працях В.Я. Шевчука, В.Л. Акуленка, Л.І. 

Донця та інших.  Проблемами екологічного менеджменту та аудиту 

займалися О. В. Декалюк, І. В. Стасюк.  Основні напрямки удосконалення 

екологічного аудиту висвітлюють у своїх працях  І. В. Басанцов, О.С. 

Пантелейчук, Р.І. Кулик та інші. Проте, подальше дослідження та пошук 

нових дієвих шляхів покращення екологічної ситуації, одним з яких є 

екологічний аудит, зумовили вибір теми дослідження. 

Мета статті –обґрунтування необхідності та основних проблем 

впровадження екологічного аудиту в Україні.  

Вплив сучасних технічних засобів на довкілля настільки великий, що  

приймає яскраво виражені глобальні масштаби та призводить до виникнення 

аварійних ситуацій,  екологічних катастроф, що, в свою чергу викликає 

значні економічні втрати і появу принципово нових негативних екологічних 

факторів. Стає очевидною необхідність впровадження нетрадиційних 

підходів до вирішення існуючих та потенційних еколого-економічних 

проблем, пошуку нових резервів розвитку суспільства [3, c.32]. 

Одним із таких підходів виступає сьогодні екологічний аудит. Для 

України це поняття  є відносно новим, тоді як у промисловорозвинених 

країнах світу (Канаді, Великобританії, Нідерландах, США, Швеції, інших 

країнах ЄС) воно відоме вже упродовж 20–30 років і набуло великого 

поширення.  

Закон  України "Про екологічний аудит", прийнятий 24 червня 2004 

року  (ст. 1) визначає екологічний аудит як "документально оформлений 

системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що 

передбачає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення 
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відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи 

екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства 

України про охорону навколишнього природного середовища та іншим 

критеріям екологічного аудиту» [2, c.41]. 

Даний закон виступає на сьогодні основним регулятором екологічного 

аудиту в Україні, але на жаль має низку упущень та недоопрацювань. 

Зокрема ст. 12 обмежує коло підприємств, на яких повинен проводитися 

обов’язковий екологічний аудит, тільки підприємствами, які перебувають у 

стані банкрутства, приватизації, передачі в оренду, екологічному страхуванні 

та у інших випадках, в той час коли переважна більшість підприємств, які 

завдають найбільшої шкоди природному середовищу, давно вже є 

приватизованими. Практичний досвід проведення екологічного аудиту на 

металургійних та інших промислових підприємствах України вітчизняними 

спеціалістами (наприклад, на таких підприємствах, як ВАТ «Восток-руда», 

ВАТ «Запорожсталь», КГМК ВАТ «Криворожсталь» тощо) довів, що при 

проведенні глибокого та комплексного екологічного аудиту на будь-якому 

підприємстві виявляються десятки невідповідностей природоохоронному 

законодавству Україні. Проте ці підприємства вдало працюють і з кожним 

роком нарощують обсяги виробництва, а їх власники отримують високі 

прибутки. Парадокс полягає у тому, що вони не зацікавлені у впровадженні 

екологічно чистих технологій, будівництві високоефективних очисних 

споруд [ 2, c.42]. 

Тому важливою проблемою сучасних українських підприємців є 

усвідомлення того, що екологічний аудит, а згодом і проведення сертифікації 

на відповідність ISO 14000 дасть змогу не тільки зменшити свої витрати в 

процесі виробництва і збільшити прибутки, а й забезпечить довіру населення 

до їхньої продукції, а отже, і постійний попит. Крім цього, сертифікація дасть 

змогу полегшити стосунки підприємства з контролюючими державними 

органами з питань охорони навколишнього середовища [1, c.241]. 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 79 

Слід відмітити, що останнім часом законодавча й виконавча влада 

України почала робити певні кроки у створенні і розвитку законодавчо-

нормативних засад упровадження екологічного аудиту як виду діяльності з 

переважно підприємницькою спрямованістю. 

Так, екологічний аудит визнано в Україні одним із пріоритетних 

напрямів державної політики в галузі охорони довкілля, використання 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Держстандартом України 

затверджено і введено в дію як офіційне видання збірник стандартів ДСТУ 

ISO 14001-97, 14004-97 (Системи управління навколишнім середовищем) і 

ДСТУ ISO 14010-97, 14011-97, 14012-97 (Настанови щодо здійснення 

екологічного аудиту) відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 14000. 

Також екологічний аудит внесено до переліку пріоритетних заходів 

Концепції сталого розвитку України та інших державних екологічних 

програм [2, c.41]. 

 Вже 13 жовтня 2010 року в Міністерстві охорони навколишнього 

природного середовища України стартував новий проект «Підтримка 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України у 

впровадженні Закону України «Про екологічний аудит», метою  якого є 

удосконалення та підвищення ефективності його функціонування, особливо у 

сфері екологічного аудиту та надання інформації про вплив на навколишнє 

середовище виробничої діяльності.  

     Зокрема, очікується поліпшення правової та методологічної бази для 

проведення екологічного аудиту, удосконалення системи сертифікації та 

акредитації екологічних аудиторів, підвищення рівня професіоналізму та  

рівня поінформованості всіх зацікавлених сторін в сфері екологічного 

аудиту, в тому числі і неурядових організацій. 

     Це перший екологічний проект в Україні, що фінансується 

Європейським Союзом [4]. 
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Таким чином, вжиті державою правові заходи створюють легітимні 

умови для здійснення екологічного аудиту в Україні та його подальшого 

удосконалення.  

Висновки. Широке впровадження екологічного менеджменту і 

екологічного аудиту обумовлено наступними основними причинами: 

екологічні показники стають усе більш вагомим фактором конкурентної 

боротьби; підсилюються економічні і адміністративні санкції за порушенням 

вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного 

середовища і екологічних стандартів. 

Тому екологічний аудит, у тому числі врахування екологічних аспектів 

при перевірці фінансової звітності, має стати обов'язковим елементом роботи 

вітчизняних аудиторів, що підніме діяльність аудиторів та самих виробників 

на якісно новий рівень.  

Застосування екологічного аудиту забезпечить ряд істотних переваг: 

зниження витрат за рахунок: ресурсо- і енергозбереження; утилізації, 

продажу побічних продуктів і відходів виробництва; мінімізації платні за 

ресурси і забруднення навколишнього середовища; зростання доходів за 

рахунок вищих цін на екологічно чисту продукцію; підвищення 

конкурентоспроможності; створення нових видів продукції; сприятливий 

імідж, здатність до постійного оновлення асортименту продукції, кращі 

можливості для експорту продукції [ 2, c.241].  

На нашу думку, запровадження та використання екологічного аудиту в 

Україні, беззаперечно, сприятиме подальшій інтеграції України в 

Європейське та Світове економічне співтовариство. 
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Миколаївський державний аграрний університет 

Досліджено організаційно-методичні підходи щодо обліку доходів та витрат 
підприємств. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення процесу узагальнення 
інформації про фінансові результати діяльності підприємств в бухгалтерському обліку 
та фінансовій звітності. 

Ключові слова: доходи, витрати, фінансовий результат, прибуток. 
 

Актуальність проблеми. В сучасних умовах аграрний сектор є 

базовою складовою національної економіки і відіграє провідну роль у 

забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України. 

Господарська діяльність підприємств АПК складає основу суспільного 

відтворення валового внутрішнього продукту країни. Рівень ефективності їх 

діяльності характеризують фінансові результати. В умовах ринкових 

відносин головною умовою розвитку кожного підприємства є його здатність 

ефективно вести виробництво, що зводиться до вміння отримувати 

необхідний прибуток. В економічній теорії в різні періоди розвитку країни 

категорія фінансових результатів була об’єктом глибокого вивчення 

економічної науки. Саме тому і сьогодні наlзвичайно актуальною є 

необхідність дослідження методичних підходів щодо визначення фінансових 

результатів в системі бухгалтерського обліку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми обліку доходів, 

витрат, формування й відображення у фінансовій звітності результатів 

діяльності підприємств ґрунтовно досліджені у працях відомих вітчизняних 

учених, зокрема М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопка, Л.М. Кіндрацької, 

Є.В. Мниха, М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука. Вони акцентують увагу на 

обґрунтуванні облікової процедури щодо формування результатів діяльності, 

механізм їх розкриття у фінансовій звітності з подальшим переходом до 
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показників податкової звітності, забезпечення інформаційної бази 

визначення суми податку на прибуток. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення теоретичних 

засад визнання доходів і витрат суб'єктів підприємницької діяльності як 

об'єктів обліку та визначення фінансових результатів, а також аналіз чинної 

методики формування результатів діяльності підприємства та можливі 

напрями їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Достовірність формування 

фінансового результату є основою принципів і правил бухгалтерського 

обліку, обов'язкове дотримання яких вимагає законодавча база, зокрема 

концептуальні основи складання та подання фінансових звітів, міжнародні 

стандарти фінансової звітності, Закон України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. На основі дослідження відомих вітчизняних 

наукових підходів до визначення і відображення у фінансовій звітності 

результатів діяльності, а також економічних, законодавчих і нормативних 

інформаційних джерел узагальнено і систематизовано концептуальні основи, 

якісні характеристики, принципи, обмеження, припущення визнання доходів 

та витрат і визначення фінансових результатів [4].  

Одним з аспектів проблеми організації обліку фінансових результатів є 

класифікація доходів і витрат. Визнані доходи класифікуються в 

бухгалтерському обліку згідно з вимогами П(С)БО 15 «Дохід» за такими 

групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші доходи; д) 

надзвичайні доходи [2]. Далі в стандарті вказано, що склад доходів, 

віднесених до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 

результати»,  згідно з яким доходи класифікують за такими групами: а) дохід 

(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); б) інші операційні 

доходи; в) дохід від участі в капіталі; г) інші фінансові доходи; д) інші 

доходи; е) надзвичайні доходи [1]. Це означає, що встановлена П(С)БО 15 
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«Дохід» і П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» класифікація доходів за 

групами не збігається. Саме тому доцільно запропонувати уточнену 

класифікацію доходів за джерелами отримання, яка б збігалася з підходами 

визнання доходу згідно з П(С)БО 15 «Дохід» і відповідала економічній 

сутності господарських операцій і класифікації доходів за групами:  

1. Дохід, отриманий внаслідок продажу активів.  

2. Дохід отриманий внаслідок використання активів іншими сторонами 

(дохід від участі в капіталі і дохід, отриманий внаслідок інвестиційної 

діяльності). 

 3. Інші доходи, які отримані внаслідок певних подій і не пов'язані з 

господарською діяльністю. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності 

визначає П(С)БО 16 «Витрати». Впродовж останніх років склався класичний 

підхід до класифікації витрат та її застосування. Однак організація і методика 

обліку потребує вдосконалення за окремими напрямами, зокрема, 

необхідність уточнення підходів щодо віднесення витрат до конкретної їх 

складової, уточнення і конкретизація методичних засад класифікації та 

обліку витрат звітного періоду, забезпечення витрат наступних періодів, 

витрат майбутніх періодів і зменшення доходу та власного капіталу [4].  

Узагальнюючим показником господарської діяльності підприємства, 

який характеризує економічну ефективність господарювання є прибуток. Як 

економічна категорія він відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та 

фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів 

підприємницьких структур.  

Розвиток ринкових відносин в економіці України потребує нових 

підходів до визначення поняття «прибуток». Отже, прибуток – це позитивна 

форма фінансових результатів, яка є рушійною силою, метою 

підприємницької діяльності та показником її ефективності. На його 

формування впливають процеси, що відбуваються в державі у сфері 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 85 

виробництва та розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту 

та національного доходу [5].  

Однією з головних загальноекономічних і бухгалтерських проблем як у 

практичному, так і в науковому плані є проблема трактування фінансового 

результату діяльності підприємства, методологія й методика його визначення 

й оподаткування. 

Визначення фінансових результатів діяльності будь-якого підприємства 

залежить від методології їх в обліку. Існуючі недоліки методології 

бухгалтерського обліку доходів і витрат зумовлюють те, що фактично ні в 

фінансовій, ні в податковій звітності не відображається реальна сума 

прибутку чи збитку. Адже нормативні документи щодо їх визначення 

розробляються різними державними структурами: нормативні документи, що 

регулюють фінансовий облік розробляє Міністерство фінансів України, а 

рекомендації та інструкції з організації податкового обліку – Державна 

податкова адміністрація. У зв’язку з неузгодженістю їх методичних підходів 

до організації обліку існують методичні розбіжності щодо відображення 

операцій з формування фінансових результатів, які зумовлюють різні 

значення цих показників на одному і тому ж підприємстві для різних 

користувачів фінансової звітності [5].  

Висновки. Отже, виникає необхідність у теоретичному та 

методичному обґрунтуванні положень та розробці практичних рекомендацій 

з удосконалення методики обліку формування фінансових результатів та 

розподілу прибутку, а також визначення аспектів їх організації на 

підприємствах, що передбачає вирішення наступних завдань: 

- узагальнити та систематизувати теоретичні та методичні основи 

обліку фінансових результатів; 

- удосконалити загальноекономічну класифікацію доходів, витрат та 

фінансових результатів; 

- дослідити та удосконалити організацію та методологію обліку 

фінансових результатів та розподілу прибутку на підприємствах; 
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- розробити систему контролю та заходи щодо удосконалення 

формування фінансових результатів підприємства. 

- постійно проводити аналітичні дослідження факторів, що впливають 

на формування фінансових результатів та розподілу прибутку; 

- здійснювати науково обґрунтоване прогнозування показників 

діяльності підприємства. 

Впровадження у практичну діяльність вищенаведених пропозицій 

дозволить покращити обліково-аналітичне забезпечення управління 

формуванням фінансових результатів діяльності.  
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У статті розглянуто питання щодо стану та можливих шляхів подолання 
безробіття, факторів впливу та причин зростання кількості безробітних осіб 
працездатного віку.  

Ключові слова: безробіття, зайнятість, населення, міграція, демографічна 
ситуація.  

 
Актуальність проблеми.  Ринкові трансформаційні зміни в 

економічному просторі України є надзвичайно актуальною проблемою 

формування і використання трудового потенціалу країни загалом і окремих 

регіонів, з метою досягнення найефективнішої зайнятості і всебічного 

дослідження нових процесів у сфері зайнятості населення. Пізнання 

об’єктивних закономірностей розвитку ринкового середовища необхідні для 

формування та регулювання ринків праці різних рівнів організації.  

Результатом трансформації форм власності і структури суспільного 

виробництва, що відбувалися в Україні протягом останнього десятиліття, 

став перерозподіл трудових ресурсів за видами зайнятості. Виникли різні 

форми безробіття, посилювалися трудові міграційні процеси.  

Проблеми реформування економіки України спричинили зниження 

загального рівня зайнятості, і, відповідно, зростання повного, часткового та 

прихованого безробіття, труднощі з працевлаштуванням. Зміна форм 

власності, реорганізація підприємств призвели до вивільнення значної 

кількості працівників, загострення проблем структурного безробіття. 

Незадовільна адаптованість частини населення, відсутність або низька 

трудова мобільність безпосередньо вплинули на ефективність використання 

трудового потенціалу, зростання чисельності незайнятого населення, 

підвищення соціальної напруженості у суспільстві.  
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Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Сучасні 

вітчизняні автори, а саме: В. Яценко, Л. Колєшня, О. Пазюк, О. Пономарьова 

та ін., аналізуючи ринкові перетворення у сфері зайнятості в Україні, 

здебільшого досліджують структурні і динамічні аспекти зайнятості та 

безробіття, залишаючи поза увагою соціальні проблеми, які несе в собі 

розповсюдження та укорінення безробіття.  

Певним виключенням з цього є ствердження Т.Г. Трофанової 

«Безробіття як фактор нівелювання економічних та суспільно-виробничих 

відносин (підводні течії епохи безробіття)», в якій наведено різні прояви 

деструктивності безробіття. Проте існує необхідність розглядали безробіття 

та його наслідки за допомогою системного підходу [3]. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є комплексний 

аналіз  безробіття Миколаївської області як негативного економічного явища 

у різних сферах та на різних рівнях життєдіяльності суспільства та шляхи 

боротьби з ним. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На проблемне 

навантаження безробіття вказують уже базові визначення самого поняття, 

якими оперує сучасна наука. Безробіття є незалежним від волі працівника 

призупинення трудової діяльності на значний строк з причин неможливості 

працевлаштуватися, в тому числі, після розірвання попереднього трудового 

договору з роботодавцем. Для людини безробіття проявляється у тому, що 

вона, всупереч власному бажанню, не може знайти роботу, яка забезпечить їй 

необхідний дохід [4]. 

А.В. Калина визначає безробіття як категорію, що відбиває економічні 

відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення [1]. 

У запропонованих тлумаченнях підкреслюється, насамперед, 

вимушеність безробіття, яке відлучає людину від праці й не дозволяє їй 

задовольнити життєво необхідні потреби. Позбавляючи людину можливості 

працювати і заробляти собі на життя, безробіття брутально порушує не лише 

право людини на працю, але й право на достатній життєвий рівень для себе 
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та своєї родини, які належать до найважливіших соціальних прав у будь-

якому цивілізованому суспільстві, а в Україні закріплені у статтях 43 та 48 

Конституції [2]. 

Проблема безробіття на Миколаївщині була однією з найгостріших 

протягом усього першого десятиліття становлення незалежної України. 

Упродовж декількох років під скорочення потрапили навіть не тисячі, а 

десятки тисяч заводчан. У зв’язку з хоч і невеликим, та все ж ростом 

економіки ситуація в місті покращилася. Нині в Миколаєві на 4 тис. 

офіційних вакансій припадає лише 3 тис. зареєстрованих безробітних. 

Найскладніша ситуація склалася на селі, де рівень безробіття зростає. За 

останні роки він збільшився втричі.  

Офіційний показник рівня безробіття складає по області близько 3,5%. В 

обласному центрі зареєстровано 50 тис. безробітних. За цього згідно з 

дослідженням Міжнародної Організації Праці рівень безробіття у Миколаєві 

набагато вищий від офіційного - 11,7%. Серед офіційно зареєстрованих 

безробітних 60-70% складають жінки віком від 18 до 40 років. Переважну їх 

більшість становлять молоді особи із середньою спеціальною або вищою 

освітою.  

   Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника, зайнятого в економіці району (без урахування найманих 

працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-

підприємців) у січні–листопаді 2009р. становила 1429,04 грн., що на 15,7% 

більше від її рівня 2008р. У листопаді 2009р. порівняно з жовтнем 

спостерігалось збільшення кількості працівників, які працювали в режимі 

скороченого робочого дня, тижня, на 70%. Кількість таких працівників 

склала 85 осіб, або 1,5% загальної кількості працюючих. Водночас, у 5,3 рази 

збільшилась кількість осіб, які перебували у відпустках з дозволу та 

ініціативи адміністрації. Їх чисельність за листопад поточного року 

становила 37 осіб, або 0,6% до загальної кількості працюючих в економіці 
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району. Згідно державної статистичної звітності з праці, станом на 1 грудня  

2009р. заборгованість мали 3 сільськогосподарських підприємства.  

 На початок 2010 року на обліку у державній службі зайнятості 

перебувало 1018 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 22,6% 

менше, ніж на кінець грудня 2008р. Чисельність громадян, які мали статус 

безробітного, протягом року зменшилась на 22,6% і становила на кінець 

грудня 2009р. 1016 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 2010р. 

становив 4,4% до населення працездатного віку і в порівнянні з відповідною 

датою минулого року зменшився на 1,3 в.п. За повідомленнями підприємств, 

установ та організацій кількість вільних робочих місць та вакантних посад на 

кінець грудня  2009р. становила 17 одиниць, що на 46,9% менше 

відповідного періоду минулого року. Навантаження незайнятого населення 

на 1 вільну вакансію становило 60 осіб, що на 46,3% більше минулого року. 

За сприянням служби зайнятості за грудень 2009р. було працевлаштовано 99 

осіб, що порівняно з груднем 2008р. більше на 52,3%. Рівень 

працевлаштування у зазначеному місяці становив 7,8%, який по відношенню 

до грудня 2008р. збільшився на 3,4 в.п.  

Серед основних макроекономічних проблем, що спричиняє зростання  

рівня безробіття можна виділити: 

- скорочення валового внутрішнього продукту в зв’язку з 

недовиробництвом через неефективне використання робочої сили; 

- руйнування робочої сили, як трудових ресурсів, як у плані 

декваліфікації, демотивації праці («омертвіння робочих рук», як це 

називав Дж. М. Кейнс), так і у плані демографічного відтворення; у 

перспективі це загрожує шаленим дефіцитом кадрів на стадії 

відновлення економічного зростання; 

- трудові міграції небажаного характеру, внаслідок яких маси 

працівників залишають охоплені безробіттям регіони і цілі країни, 

мігруючи у пошуках роботи й заробітку, що торкається як елітної, 

так і масової робочої сили; 
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- збіднення населення через втрату трудового заробітку та 

заморожування заробітної плати працівників, які залишаються на 

виробництві, що тягне за собою падіння купівельної спроможності 

населення і, відтак, падіння сукупного попиту на товари, що з часів 

Кейнса розглядається як головний фактор падіння виробництва й 

економіки в цілому. 

На увагу заслуговують і наслідки, які являють собою безробіття на 

мікроекономічному рівні, під яким розуміється економічний стан 

безробітного працівника, його родини, домогосподарства. Це, зокрема: 

відсутність заробітку, внаслідок чого стає неможливим задоволення потреб 

людини, сім’ї; руйнування трудового потенціалу, насамперед, кваліфікації, 

навичок, нерідко й мотивації до суспільно-корисної праці як такої. 

На фоні певної стабілізації чисельності безробітних все помітніше стає 

безробіття у сільській місцевості. Починаючи з 1996 року, внаслідок 

реформування аграрного сектора економіки, розпаювання і передачі землі у 

приватну власність, значна частина працездатних жителів сіл, 

використовуючи недосконалість законодавства України про зайнятість, 

масово реєструються у центрах зайнятості з метою отримання комунальних 

субсидій, допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми та допомоги по 

безробіттю. Як результат, чисельність безробітних селян та відповідно рівень 

безробіття у селах невпинно зростають.  

Загалом у регіоні впроваджується 39 обласних програм, значна частина 

яких має соціальну спрямованість, проте їх можна назвати малоефективними. 

Більшість програм виконуються лише на 15-20%. Серед обласних програм 

слід виокремити комплексну програму соціально-економічного розвитку 

Миколаївської області на 2000-2010 роки "Миколаївщина-2010", програму 

профілактики злочинності, програми "Українська родина" та "Молодь 

Миколаївщини", комплексну програму "Здоров’я нації на 2002-2011 роки".  

Основними заходами активної політики сприяння зайнятості 

залишаються працевлаштування безробітних на вільні та новостворені робочі 
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місця, організація громадських та сезонних робіт, професійне навчання та 

перенавчання, надання дотацій роботодавцям на створення додаткових 

робочих місць.  

За попередніми даними, за сприяння служби зайнятості на вільні та 

новостворені робочі місця протягом І кварталу 2009 року працевлаштовано 

5270 осіб, що складає 14,2 % від чисельності незайнятих громадян, які 

звернулись за отриманням  соціальних послуг, тоді як протягом І кварталу 

2008 року - 21,4 %. 

Шляхи подолання безробіття в Миколаївській області полягають, на 

нашу думку, в залученні безробітних перш за все до перенавчання для 

отримання потрібнішої у даний час професії, завдяки якій вони не лише 

отримають роботу, а й зможуть успішно з нею впоратися; залученні більше 

незайнятого населення до громадських робіт.  

Висновки. Досягнення економічно ефективнішої зайнятості населення 

можливе лише за умови підвищення рівня соціально-економічного розвитку 

України та її регіонів. Останнє є головною умовою створення додаткових 

робочих місць, повнішого використання трудового потенціалу. Для 

здійснення цієї умови доцільно здійснити структурну перебудову в 

економіці, яка передбачатиме ефективне використання трудового потенціалу. 

При цьому необхідно враховувати, що додаткові робочі місця можуть бути 

створені за таких умов: активізації діяльності наявних промислових 

підприємств шляхом їх перепрофілювання, диверсифікації та технічного 

переозброєння виробництва; створення малих підприємств для переробки 

місцевої (сільськогосподарської, будівельної) сировини у малих міських 

поселеннях та великих селах; розширення мережі підприємств, які 

виготовляють товари широкого вжитку, ремонтують сільськогосподарську 

техніку і транспортні засоби, виготовляють запасні частини до них; 

наближення цих підприємств до споживачів (в сільській місцевості); 

активного розвитку нових форм господарювання. Зокрема необхідне 
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збільшення кількості кооперативів, спільних підприємств із залученням 

іноземного капіталу у різних господарствах.  
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Миколаївський державний аграрний університет 

 У роботі  досліджено питання сутності фінансової стійкості підприємства, 
вивчено методичні підходи щодо її оцінки Обґрунтовано методичні і практичні 
положення забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. 
Визначено завдання і основні методи дослідження та фактори фінансової стійкості 
сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова:  фінансова стійкість, фінансовий аналіз, рентабельність, 
фінансовий стан, категорії стійкості підприємства. 

 
Вступ. В період ринкових перетворень, що супроводжуються 

наслідками фінансово-економічної кризи, особливу актуальність набувають 

проблеми забезпечення фінансової стійкості суб’єктами товарного ринку. 

Зниженню фінансового стану підприємств, через зменшення дохідності та 

рентабельності, звуження можливостей простого і розширеного відтворення 
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– все це виступає важливою економічною передумовою для обґрунтування 

актуальності досліджень.  

Питанням пошуку шляхів подолання кризи та забезпечення умов 

стабільного розвитку присвячують свої праці вітчизняні вчені: В.Я. 

Амбросов, М.Я. Дем’яненко, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, 

В.П. Ситник, О.М. Шпичак та інші. Теоретико-методичне обґрунтування 

проблеми фінансової стійкості підприємства докладно висвітлено в роботах 

М.С.Абрютіної, О.С. Стоянової, А.Д. Шеремета та ін.В роботах авторів 

представлено не тільки методику оцінки а і особливості галузевої специфіки 

підприємств.  

Проблеми оцінки, прогнозування та забезпечення фінансової стійкості 

сільськогосподарських підприємств знаходять відображення у наукових 

працях багатьох вчених-економістів. Проте, більшість питань залишається 

поза увагою. Фінансова стійкість підприємства є найголовнішою 

характеристикою фінансового стану підприємства, яка здатна не тільки 

комплексно віддзеркалювати результати господарювання, але й виступати 

основним орієнтиром у формуванні фінансової стратегії. Але існують певні 

відмінності щодо оптимальних методів інтегральної оцінки фінансової 

стійкості сільськогосподарських підприємств та використання її результатів 

для прийняття управлінських рішень.   

Мета статті. Саме тому, дослідження є опрацювання сутності та 

обґрунтування методів оцінки фінансової стійкості сільськогосподарських 

підприємств, що базується на інтегрованих методиках фінансової 

діагностики, прогнозування та вибору фінансової стратегії. 

Виклад  основного матеріалу дослідження. У загальному розумінні 

"стійкість" трактується як властивість системи реагувати на зміни 

зовнішнього середовища, та генерувати чинники, які зумовлюють її 

врівноважений стан, забезпечують подальший розвиток. Стійкість системи 

характеризується здатністю зберігати рівновагу і повертатись у вихідне 

положення незалежно від зовнішнього впливу. [2] Теоретико-аналітичні 
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дослідження розкривають діалектичну модальність поняття стійкості 

системи та доводять системне походження поняття фінансової стійкості 

сільськогосподарського підприємства. Найскладнішою проблемою можна 

вважати логічно обґрунтоване суміщення стрижневих положень загальної 

теорії систем та уявлення про фінансову стійкість підприємства. 

Генеалогічно доведена вторинність поняття “фінансової стійкості”, як 

верхівки великої піраміди уявлень з різних областей знань про динамічний та 

статичний стан системи, не дозволяє його розглядати в абстракції від 

загальносистемної методології дослідження. [1] 

Стійкість підприємства є якісною характеристикою його стану, 

індикатором його розвитку, запорукою ділової активності та високого 

іміджу.  

Розрізняючи категорії "фінансовий стан" та "фінансове положення" 

підприємства, ми поділяємо точку зору тих учених-фінансистів, які 

визначають фінансовий стан підприємства як "відображення внутрішніх 

процесів, що відбуваються на підприємстві, і їх результатів", а фінансове 

положення підприємства –  через "його роль і значення як господарюючого 

суб'єкта на ринку".  

Фінансовий стан підприємства розкриває не лише сутність його 

життєдіяльності, а й потужність чинників розвитку, що акумулюються в 

стійкості цього суб'єкта господарювання. Найстійкішим є статичний стан, 

тобто стан спокою, проте, коли йдеться про фінансовий стан, як 

характеристику фінансового функціонування підприємства, слід вважати, що 

він є динамічним за сутністю свого прояву. 

Найважливішою характеристикою фінансового стану підприємства є 

фінансова стійкість. Вона дозволяє визначити рівень фінансового ризику, що 

пов`язаний з формуванням структури джерел капіталу, а, відповідно, і міру 

стабільності фінансової бази розвитку підприємства на перспективу. 

Велика різноманітність факторів, що впливає на стійкість 

підприємства, поділяє її на певні види. Стосовно до підприємства стійкість 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 96 

може бути загальною та фінансовою, а в залежності від факторів, що 

впливають на неї – внутрішньою та зовнішньою (рис. 1).  

 

 

         

     Загальна    

         

     

 

 

Рис. 1. Комплексне визначення категорії стійкості підприємства 

 

Внутрішню стійкість підприємства визначає загальний фінансовий 

стан, трудовий потенціал, натуральна й грошова структура виробництва, така 

їх динаміка, при яких забезпечується стабільно високі економічні результати 

його функціонування. Успадковану стійкість визначає наявність відомого 

запасу міцності, що захищає підприємство від несприятливих 

дестабілізуючих виробничих умов. Зовнішню по відношенню до 

підприємства стійкість визначає стабільність економічного середовища, в 

межах якого здійснюється підприємницька діяльність.  

Загальна стійкість підприємства передбачає його здатність здійснювати 

управління внутрішніми та пристосовуватись до зовнішніх чинників 

діяльності, що дозволяє підтримувати оптимальні умови ефективного 

господарювання. 

Фінансова стійкість підприємства формується у процесі виробничої та 

фінансово-інвестиційної діяльності і є головним компонентом загальної 

стійкості підприємства. Економічна категорія "фінансова стійкість" є 

категорією відтворювального процесу. Вона розкриває економічні відносини, 

що складають фінансовий механізм забезпечення розвитку підприємства.  

Категорія "фінансова сталість" характеризує фінансовий стан 

Зовнішня стійкість 
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підприємства як статичну, незмінну величину, за якої відсутній розвиток 

підприємства. Категорія "фінансова стабільність підприємства" свідчить про 

наявність виробничо-економічних умов здійснення розширеного відтворення 

виробництва, забезпечення ефективного господарювання протягом тривалого 

періоду. [3] 

Іноді сутність фінансової стійкості обмежують ступенем незалежності 

підприємства від зовнішніх фінансових джерел. Проте це не зовсім вірно, 

оскільки залучення позикових коштів для фінансування сезонних потреб 

підприємницької діяльності фінансовими ресурсами є важливою 

передумовою стійкості сільськогосподарських підприємств. 

На відміну від категорій "платоспроможність", "ліквідність" і 

"кредитоспроможність", категорія "фінансова стійкість" – більш широка та 

багатогранна і включає в себе оцінку усіх видів  діяльності підприємства, 

перебуває під впливом різних фінансово-економічних процесів, які потрібно 

враховувати при здійсненні фінансового вибору. [2] 

Наукове узагальнення дозволило сформулювати фінансову стійкість 

підприємств як такий обсяг фінансових ресурсів і такий ступінь їх 

використання, при якому підприємство, вільно і ефективно маневруючи 

грошовими коштами забезпечує безперервність і розвиток процесу 

виробництва та реалізації продукції за рахунок зростання капіталу при 

збереженні платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.  

Основними завданнями оцінки фінансової стійкості підприємства є: 

вивчення відповідності між засобами і джерелами, раціональності їх 

розміщення та ефективності використання; загальна оцінка стійкості 

фінансового стану та факторів її зміни; визначення резервів підвищення 

фінансової стійкості; прогнозування фінансової стабільності. Оцінка рівня 

фінансової стійкості підприємства повинна відповідати таким вимогам: 

однозначність, комплексність і лояльність.  

Дослідження фінансової стійкості здійснюється із застосуванням 

дескриптивних моделей, тобто таких, що засновані на використанні 
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інформації з бухгалтерської звітності. 

Залежно від змісту дослідження оцінку фінансової стійкості 

підприємства відносимо до тематичного і комплексного аналізу. [1]Залежно 

від об'єкта аналізу оцінка фінансової стійкості проводиться виключно по 

конкретному підприємству. Залежно від періоду дослідження слід розрізняти 

ретроспективну та поточну оцінку фінансової стійкості. Залежно від 

інформаційного забезпечення дослідження розрізняємо внутрішній і 

зовнішній аналіз фінансової стійкості підприємств.  

Фінансовий аналіз має бути постійно діючим засобом ефективного 

управління підприємством. І саме фінансова стійкість є тією унікальною 

категорією, яка оцінює підприємство з точки зору стабільної діяльності на 

ринку.  

Важливе значення має розробка методики оцінки, яка б давала чітке 

уявлення про рівень фінансової стійкості підприємства, вимагала мінімум 

загальнодоступної інформації, відображала всі сторони діяльності і могла 

бути підґрунтям для визначення заходів по її забезпеченню.  

Фінансова стійкість сільськогосподарського підприємства перебуває 

під дією різноманітних факторів внутрішньої та зовнішньої дії. Під впливом 

негативних факторів підприємство може втратити фінансову стійкість, а 

завдяки позитивним – зміцнити її. Проте важливим є усвідомлення того, що 

фінансова стійкість є властивістю підприємства, яка дозволяє долати окремі 

перешкоди і зберігати своє фінансове положення. 

Найважливішою ознакою фінансової стійкості підприємства є його 

здатність функціонувати і розвиватися в умовах мінливого внутрішнього і 

зовнішнього середовища. Тому поділ факторів, що впливають на фінансову 

стійкість, на внутрішні й зовнішні є найсуттєвішим. Тільки інтегрована 

сукупність дій усіх факторів забезпечує цілісність та єдність суспільного та 

індивідуального економічного відтворення. Комплекс зовнішніх факторів 

переважує зараз за мірою несприятливого впливу, внаслідок чого фінансове 

положення більшості товаровиробників нестійке. Від ефективності 
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управління, врахування існуючих умов господарювання, пристосування до 

них, а також використання внутрішніх резервів залежить підтримання 

фінансової стійкості аграрних підприємств та економічного зростання 

сільського господарства. Задача інтегральної оцінки фінансового стану 

підприємства розширює економічну суть поняття фінансової стійкості і 

дозволяє застосовувати його для характеристики здатності підприємства 

повертатися до стану своєї рівноваги, зберігати її параметри та переходити на 

новий етап розвитку в умовах випадкових флуктуацій зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Виходячи з цього, пропонується уточнене 

системним обґрунтуванням сутності визначення фінансової стійкості 

сільськогосподарського підприємства як його здатність ефективно 

формувати та використовувати фінансові ресурси, зберігати позитивну 

динаміку прибутковості та підтримувати процеси відтворення в умовах 

випадкових флуктуацій зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Висновки. Обґрунтування сутності та факторів впливу на фінансову 

стійкість підприємства слід відмітити,що це комплексне поняття, яке 

характеризує загальну стабільність підприємства при цьому, системний та 

комплексний підхід до фінансової стійкості повинен розглядатися як 

складний економічний організм, як відкрита система (яка існує за рахунок 

перетворення економічних ресурсів), і тоді фінансову стійкість (як “певний 

стан та використання фінансових ресурсів підприємства ” навіть в її 

ординарному визначенні), можна вважати індикатором стабільного і 

динамічного розвитку системи. Фінансова стійкість як комплексний 

показник фінансово-економічної діяльності підприємства не може складатися 

з однієї або декількох груп показників, як на це зважає переважна більшість 

дослідників.  

Фінансова стійкість характеризує такий обсяг фінансових ресурсів і 

такий ступінь їх використання, при якому підприємство, вільно і ефективно 

може маневрувати грошовими коштами забезпечуючи безперервний 

розвиток процесу виробництва,  реалізації продукції за рахунок зростання 
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капіталу при збереженні платоспроможності в умовах допустимого рівня 

ризику. Фінансова стійкість є властивістю підприємства, яка дозволяє 

функціонувати і розвиватися в умовах мінливого внутрішнього і зовнішнього 

середовища, долати всі виробничо-економічні перешкоди і зберігати своє 

фінансове положення. 
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УДК. 330.341.42:334.78 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
А.С. Горєва, студентка 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Вишневська О. М. 
Миколаївський державний аграрний університет 

В статті визначено поняття, соціально-економічну сутність корпоративної 
соціальної відповідальності, зазначаються її принципи та   результати впровадження. 
Розглянуто стан впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу в аграрному 
секторі економіки. 

          

 Актуальність проблеми.  Процеси формування сталих ринкових 

відносин вимагають поступового та стабільного розвитку приватного сектора 

економіки. Відповідно, із розвитком приватного підприємництва виникає 

потреба в соціальній відповідальності бізнесу.  

Саме дотримання концепції соціально-відповідального бізнесу, в 

рамках якого відбувається процес створення цінностей для самого 

підприємства, споживачів, держави, бізнес-партнерів і суспільства в цілому, є 

одним із джерел забезпечення довгосторокової стійкості підприємства. 

 В умовах глобалізації сучасного ринку все більша кількість великих 

підприємств розвинених країн приділяє увагу питанням соціально-

орієнтованого бізнесу . Однак, українські підприємства поки що не мають 

чіткого розуміння важливості впровадження такої діяльності та недостатньо 

поінформовані про переваги, які можна отримати від її використання. 

 Актуальність дослідження полягає в доведенні перспективності 

впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

вітчизняними підприємствами, зокрема сільськогосподарськими. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 

корпоративної етики та корпоративної соціальної відповідальності багато 

уваги присвячено в роботах зарубіжних вчених, таких як А. Аверин,                 

Ю. Благов, Дж. Вайс, Д. Віндзор, С. Гончаров, Т. Доналдсон, А. Керол, 

Ф.Котлер, Н. Кричеський, М. Фрідман.  
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Різні аспекти розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні 

розглядаються у працях З.С.Варналія, В.Є.Воротіна, В.М.Гейця, О.В.Кужель, 

Е.М.Лібанової, И.П.Малика, С.В.Мельника, Ю.Н.Петрушенка, В.Л. 

Осецького та ін. 

 Мета статті. Метою статті є визначення та обґрунтування сутності 

соціальної відповідальності бізнесу, в тому числі з урахуванням 

особливостей сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Єдиного визначення 

корпоративної соціальної відповідальності немає і, певно, не може бути, 

оскільки йдеться про системний підхід до комплексної проблеми.  

 В США корпоративну соціальну відповідальність дуже часто 

пов'язується із програмами волонтерства працівників компаній та благо 

чинністю. 

За версією Світової Ради Компаній зі Сталого Розвитку, корпоративна 

соціальна відповідальність є довгостроковим зобов'язання компаній 

поводитися етично та сприяти економічному розвитку, одночасно 

покращуючи якість життя працівників та їх родин, громади й суспільства 

загалом [1, c.4].  

Волосковець Н.Ю. вважає, що корпоративна соціальна відповідальність 

бізнесу - це вільний вибір на користь зобов’язань підвищувати добробут 

громадян через відповідні підходи до ведення бізнесу, а також надання 

корпоративних ресурсі [2, с.241]. 

Маліновська О.Я. надає визначення соціальної відповідальності 

бізнесу, яке є більш прийнятним для Україні: морально-етична 

відповідальність бізнесових структур за рівень надання послуг, рівень якості 

виробленої продукції, а також створення гармонійного середовища відносини 

між працівниками, партнерами, споживачами та суспільством загалом у 

вирішенні соціальних проблем [3, с.201]. 
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 Практична значимість корпоративної соціальної відповідальності 

активізувалась у 70-80-х роках, коли громадськість почала дізнаватися про 

приховані негативні наслідки діяльності компаній. 

Принцип соціальної відповідальності бізнесу сьогодні  є стрижневим 

положенням підприємницької етики. 

На думку американських фахівця з менеджменту С. Крейнера 

соціальна відповідальність бізнесу є однією з провідних концепцій у 

розумінні головної мети діяльності підприємств, передусім великих фірм та 

компаній. 

Як зазначає Ворона О.В., організація не може існувати у вакуумі, а 

тому розглядається як складова частина суспільства, яка функціонує для 

задоволення його потреб [4, с.412]. Тобто підприємство повинно турбуватися 

не тільки про кількісні економічні показники суспільства, а враховувати 

необхідність та приймати активну участь у покращенні його фізичного, 

духовного та соціального середовища.  

Концепція корпоративної соціальної відповідальності має на меті 

взаємодії трьох головних контрагентів: бізнесу, суспільства і держави. За 

умови постійної протидії інтересів суспільства та бізнесу розуміння 

соціальної відповідальності повинно призвести до встановлення балансу 

інтересів і їх рівновазі.        

 Соціально відповідальне підприємство повинно дотримуватися таких 

основних принципи: 

- отримання репутації надійної організації, яка відповідально 

відноситься до соціальних та екологічних проблем; 

- орієнтація на споживача, лідерство у якості, сервісному 

обслуговуванні та надійності;  

- прискорення розробки високоякісних товарів і послуг та скорочення 

термінів їх просування на світовий ринок; 

- новаторство, безперервне удосконалення;  
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- формування кваліфікованої та мотивованої на високу 

продуктивність робочої сили. 

При прийняті на себе соціальної відповідальності організації 

отримують низку позитивних результатів. В наслідок реалізації 

корпоративних соціальних проектів можуть знижуватися операційні витрати 

в деяких ланках бізнесу, збільшується вартість акцій компаній, отримується 

можливість залучати нових інвесторів. Окрім того, соціально активні 

організації піднімають свій імідж як з погляду споживачів, так із погляду 

власних робітників та партнерів. Як наслідок перерахованих переваг, 

підприємство отримує збільшення прибутку. 

  Основні результати впровадження в практичну діяльність 

підприємства соціальних ініціатив зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Вплив соціальних ініціатив на результати діяльності підприємства 

 

 В Україні ідея соціального бізнесу починає тільки розвиватися, але цей 

розвиток проходить дуже повільно. На сучасному етапі прояви соціальної 

активності мають більшою мірою спонтанний характер і мають на меті не 

піклування про населення, а лише збільшення ринків збуту. 

Деякі науковці вважають, що для поширення ідеї соціальної 

відповідальності владою повинен бути ухвалений пакет соціально-

нормативних актів, створюватися комітети з нагляду за дотриманням 

Розширення ринку збуту 

Застосування соціальних ініціатив 

Зміцнення бренду Покращення іміджу 
підприємства 

Збільшення обсягу продажу 

Зростання прибутку 
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бізнесом соціальної відповідальності. На нашу думку, роль влади у цьому 

питанні повинна активізуватися створенням умов для сприятливого розвитку 

підприємств. За умови втручання держави у соціальну діяльність 

підприємств, регулювання відрахування на соціальні проекти (крім 

обов’язкових державних внесків) почне розширюватися обсяг тіньової 

економіки. 

 Тому реалізовувати соціальні проекти чи ні повинно залежити від 

етики ведення бізнесу, яку проголошує і дотримується підприємство.  

 У 2000 р. був проголошений Глобальний договір ООН, у якому 

визначено основні принципи соціально відповідальної поведінки 

підприємництва. На сьогоднішній день до Глобального договору 

приєдналося більше ніж 6 500 компаній та організацій з 130 країн світу. У 

основних принципах впровадження Глобального договору зазначається, що 

інструментом соціальної відповідальності бізнесу є не фінансова звітність, в 

якій повинні бути відображенні показники діяльності підприємства у 

соціальній сфері.  

 В Україні рух за приєднання до Глобального договору набув 

організаційно-правового оформлення за підтримки Програми розвитку ООН 

у 2006 році. На початок 2010 р. було зареєстровано 134 учасника мережі 

Глобального договору (у 2006 р. – 46 участників), але у Довіднику соціально 

відповідальних компаній поки що нараховуються лише 59 компаній [5].  

Серед зазначених організацій лише одна компанія працює у 

агропромисловому комплексі та представляє південний регіон України – 

ТОВ СП “Нібулон”, головне представництво якого знаходиться в                       

м. Миколаєві. Підприємство проводить заходи з підтримання освітніх та 

медичних закладів, удосконалення інфраструктури сільської місцевості, 

покращенню стану історичних об’єктів. Крім того компанія долучаються до 

охорони навколишнього середовища шляхом застосування нової техніки і 

технологій з очищення, транспортування, сушіння зернової продукції та 

впровадженому комплексу заходів щодо безаварійної роботи очисних 
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споруд. ТОВ СП “Нібулон” співробітництво з партнерами та відносини з 

споживачами будує на основі принципів ділової етики європейського зразка. 

Серед великих аграрних підприємств, які долучаються до принципів 

соціальної етики можна відзначити Агрохолдинг “Мрія”, Агрохолдин 

“Воларі”, Корпорація “Агро-союз”. 

 Лише декілька сільськогосподарських підприємств в Миколаївській 

області приймають участь у поліпшення соціального стану регіону. Звичайно 

фінансовий стан більшості сільськогосподарських товаровиробників не 

дозволяє утримувати або вкладати кошти у соціальні об’єкти. Проте за 

належно організованого процесу виробництва, удосконалення процесу праці 

і розуміння принципів корпоративної соціальної відповідальності аграрне 

підприємство буде в змозі хоча б надати допомогу сільській громаді, 

поліпшити умови праці, вкладати кошти у розвиток соціальних об’єктів.   

 Висновок. Проблема соціальної відповідальності бізнесу підприємств 

є надзвичайно актуальною у зв’язку із низкою чинників, зокрема 

євроінтеграційними процесами, що відбувається в Україні, збільшенням 

прозорості українських кордонів для іноземних капіталів та виходом 

українського товаровиробника на зовнішні ринки. 

 Для становлення ідеї соціальної відповідальності бізнесу серед 

агровиробників насамперед потрібно формувати  стратегічне значення 

соціально відповідальної позиції для зміцнення конкурентоспроможності 

компаній на ринку  та довгострокового сталого розвитку.  

Зразком динамічного розвитку та високого рівня корпоративної 

соціальної відповідальності є  ТОВ СП “Нібулон”. Даний приклад  

характеризує необхідність впровадження та розвитку соціальних ініціатив на 

підприємствах, зокрема сільськогосподарських. 
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Досліджується питання виробництва насіння соняшнику в країнах з ринковою 
економікою, аналізується питома вага вирощування соняшнику на ринку олійних культур 
та особливості ведення господарювання в різних країнах світу. 

Ключові слова: виробництво насіння соняшнику, питома вага вирощування 
соняшнику. 

 
Вступ. До Європи соняшник був завезений після відкриття Америки. 

Спочатку він потрапив до Іспанії, Франції, а далі у країни східної Європи і 

лише наприкінці XVIII ст. – до Росії. Спочатку його вирощували як 

декоративну рослину, а пізніше – заради насіння, яке використовувалося як 

продукти харчування та альтернатива біопалива. 

Олійне виробництво України є ефективною галуззю народного 

господарства. Вітчизняні підприємства на території України соняшник як 

польову культуру почали вирощувати в середині ХІХ ст. В 1881 р. під 

соняшником було засіяно 9 тис. га, а в 1913 р. 76 тис. га (у 8 разів більше). 

Інтерес до виробництва та реалізації насіння соняшнику і продуктів його 

переробки пояснюється попитом на рослинні олії на світовому ринку в якості 
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продуктів харчування та компонентів біопалива. Олія — це єдиний 

український харчовий продукт, який завоював світовий ринок. 

Мета публікації. Дослідити тенденції виробництва насіння соняшнику 

в країнах з ринковою економікою, проаналізувати питому вагу вирощування 

соняшнику на ринку олійних в різних країнах світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження виробництва 

насіння соняшнику в різних країнах світу здійснювалися такими вченими 

Бойко С.М., Іванова Н.А., Калетник Г.М., Лисогор В.М. Побережна А.А. 

 Виклад основного матеріалу. На світовому ринку продукції олійних 

культур найважливіше місце займають: соєві боби (48,6%), насіння бавовни 

(15,9%), насіння рапсу (10,9%), плоди арахісу і насіння соняшника (по 10%).  

Світові площі посіву соняшнику з 1979 р. по 1998 р. збільшились на 

71%.Основні його посіви були зосереджені в Європі (52 %), Азії (20 %), а 

серед країн: Росія – 4,2 млн. га, Аргентина – 3,2 млн. га, Україна – 2,4 млн. га, 

Індія – 2,2 млн. га, США – 1,4 млн. га (табл. 2.1). У розрахунку на душу 

населення Україна займає третє місце у світі (45 кг) після Угорщини (71 кг) і 

Болгарії (52 кг). Але через посушливі природні умови країни вимушені 

скорочувати площі під соняшником.[1] 

Після введення Україною та Росією експортного мита на насіння 

соняшнику експорт олійного насіння значно скоротився. Скоротився також 

експорт насіння соняшнику з Аргентини. Отже, останнім часом збільшується 

постачання на зовнішні ринки соняшникової олії та шроту. Європейці 

змушені імпортувати, зокрема, сиру соняшникову олію, яку потім 

доробляють на власних підприємствах, з Аргентини та, з меншим 

ентузіазмом, — з України (вони на цей час є найпотужнішими 

постачальниками соняшникової олій із обсягами річного експорту понад 1 

млн. т). Слід зауважити, що в Аргентині дозволено вирощувати трансгенні 

рослини, сільське господарство у цій країні стало однією з найприбутковіших 

галузей бізнесу, значно збільшився потік інвестиції, котрі потягнули за 
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собою інфраструктуру переробки та інші суміжні галузі. При цьому на 

експорт пропонується більшість генетично модифікованої продукції. 

Частка соняшнику, що є основною олійною культурою, вирощуваною в 

Україні, в загальному обсязі всіх олійних, які виробляє світовий ринок, 

невелика — менше 10%. Слід зазначити, що соняшникова олія і цукор для 

України є стратегічно важливими товарами, що крім їхнього прямого 

призначення вони виконують роль «твердої валюти» у 

зовнішньоторговельних операціях. Так, основну частку постачань 

енергоносіїв в Україну країна покриває за рахунок зустрічних постачань 

цукру і соняшникової олії. У нашій країні пройшла еволюція соняшнику як 

культурної рослини до одностеблових, однокорзин, панцирних, стійких до 

зараження сортів з маслянистою вище 50%. Україна показує другий 

результат на світовому ринку по експорту рапсу, соняшнику. Перший по 

експорту соняшникової олії. Третій по виробництву соняшнику. 

Україна, разом із ЄС, Аргентиною та Росією, входить до четвірки 

найбільших світових виробників соняшнику. Доки експорт насіння 

соняшнику з України та Росії не обмежували вивізним митом, експортували з 

цих країн переважно його. І це закономірно. Країни, що мають достатні 

потужності для переробки, навіть якщо потребують імпорту, воліють 

завозити сировину, завантажувати власні потужності, забезпечувати робочі 

місця всередині країни. А отже, неохоче закуповують на зовнішніх ринках 

готову продукцію, якщо тільки не йдеться про міцні довготривалі 

торговельні зв’язки (в основі яких можуть лежати й політичні міркування). 

Саме такої політики дотримуються, зокрема, країни Євросоюзу та Китай. 

Китай імпортує соєві боби. Покупці з країн ЄС досить охоче свого часу 

закуповували українське й російське соняшникове насіння. Після введення 

Україною та Росією експортного мита на насіння соняшнику експорт 

олійного насіння значно скоротився. Скоротився також експорт насіння 

соняшнику з Аргентини. Отже, останнім часом збільшується постачання на 

зовнішні ринки соняшникової олії та шроту. Європейці змушені імпортувати, 
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зокрема, сиру соняшникову олію, яку потім доробляють на власних 

підприємствах, з Аргентини та, з меншим ентузіазмом, — з України (вони на 

цей час є найпотужнішими постачальниками соняшникової олій із обсягами 

річного експорту понад 1 млн. т). [2] 

Росія по праву вважається другою батьківщиною соняшнику. Звідси він 

почав свою нову подорож по світу. Росія чекає перший в світі урожай 

соняшнику і залишається лідером по виробництву соняшникової олії. 

В Росії частка виробництва насіння соняшнику сягає 75% площі посіву 

всіх олійних культур і до 80 % вироблюваної рослинної олії.  

Розміщення посівів соняшнику проводиться в господарствах областей і 

зон Російської Федерації, де для цієї культури існують найбільш сприятливі 

умови. Разом із спеціалізацією в масштабі країни існує кооперація між 

державними підприємствами по виробництву насіння даної культури. Мета 

такої кооперації — виробництво насіння високих репродукцій для швидкої 

сівозміни. Є можливості для розвитку агропромислової інтеграції в сфері 

виробництва і переробки соняшнику шляхом об’єднання переробних заводів 

з сільськогосподарськими підприємствами або створення власних підрозділів 

по переробці. 

Світові ціни на соняшникову олію залежать не тільки від цін на саму 

соняшникову олію, але і від цін на інші олійні культури, такі як соя 

(основними постачальниками якої є США, Бразилія і Аргентина), пальмову 

олію (в основному - Індонезія) тощо. Євросоюз є другим імпортером насіння 

олійних культур і рослинної олії після Китаю. 

Швидко розвивається у Франції сектор олійних культур, головними з 

яких є ріпак і соняшник. Франція не тільки задовольняє потреби в рослинній 

олії, але і здійснює крупний експорт, зокрема, на Далекий Схід (до Китаю, 

Японії інші країни). За період з 1970 по 1990 рр. посіви рапсу збільшилися з 

300 тис. до 700 тис. га, соняшнику — з 100 тис. до 1 140 тис.га. Валовий збір 

насіння соняшнику у Франції є одним з найвищих серед країн ЄС. 
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Особливостями вирощування насіння соняшнику в Німеччині є 

створення об’єднань (кооперативів), зокрема для кращої реалізації продукції. 

Ці товариства діють на основі закону, об’єднують мінімум 7 власників 

сільськогосподарських підприємств (фермерів, кооперативів тощо), що 

прагнуть разом пристосувати виробництво і збут до вимог ринку. Такі 

товариства впливають на виробництво насіння соняшнику високої якості у 

членів господарств (підприємств), сприяють формуванню досить великих 

партій насіння однакової якості, підвищують конкурентоспроможність 

продукції своїх членів, слідкують за цінами на ринку, коли вигідніше 

реалізувати вирощену продукцію. Вони мають Статут кооперативу або 

Статут господарського союзу громадського права. Актами урядів окремих 

земель обов’язково визначається мінімальний обсяг виробництва насіння цих 

культур.  

Висновок. Отже, з початку ХХІ ст. основними країнами-виробниками 

насіння соняшнику є Аргентина, Росія, Україна, Франція, США, Китай, Індія, 

Іспанія, Румунія, Туреччина та інші, які забезпечили 83,7% світового 

виробництва. В Україні, як і у всіх країнах Чорноморського регіону, поки що 

спостерігається зростання площ під посівом соняшнику. Підтримку ринку 

подає зміцнення цін на світовому ринку рослинних олій, активізація попиту з 

боку Європи і Єгипту. Але через різке зростання пропозиції, рівень 

рентабельності в даній галузі значно знизився, якісний показник ґрунтів 

погіршується, тому розглядається питання інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва, а не його екстенсивний шлях розвитку. 
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Актуальність проблеми. В Україні сформовані соціально-економічні 

передумови для широкого розвитку торгівлі аграрною продукцією  – ємний 

внутрішній ринок, вигідне геополітичне розташування, розгалужена 

транспортно-складська інфраструктура (включаючи морські порти). Проте,  

внаслідок суттєвих недоліків у процесі здійснення аграрної реформи та 

виникнення деструктивних явищ в організації сільськогосподарського 

виробництва протягом тривалого періоду відбувається істотне зменшення 

обсягів виробництва в аграрній сфері, зниження його ефективності та якості.  

Вітчизняний ринок поки що не відіграє стимулюючої ролі у розвитку 

виробництва і виконує в основному вузькі функції переміщення товарних 

ресурсів від виробника до споживача з порушенням еквівалентності обміну. 

В такій ситуації проблема державного регулювання ринку зерна та його 

ефективне функціонування набуває досить вагомого значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням зазначених 

вище питань займаються ряд вітчизняних науковців, середяких: В.Я. 

Амбросов,  В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, П.І. Гайдуцький, О.В. Демченко, М.Я. 

Дем'яненко, Т.Г. Дудар, Л.А. Євчук, В.Н. Зимовець,  Ю.С. Коваленко, О.В. 
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Крисальний, В.Т. Лановий, М.Г. Лобас, П.М. Макаренко, М.Й. Малік,  Л.О. 

Мармуль, Л.Ю. Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, Г.І. Мостовий, С.В. 

Мочерний, О.М.Онищенко, В.М.Рабштина, Л.В.Романова, П.Т.Саблук, 

Л.М.Худолій, І.І.Червен, О.В. Шкільов, О.М.Шпичак, В.В.Юрчишин та ін.  

У більшості їх наукових праць об'єктом дослідження виступає 

формування ринку сільськогосподарської продукції на макрорівні.  

Регіональним аспектам становлення і розвитку приділяється значно менше 

уваги. Система функціонування останнього вимагає подальшого глибокого 

вивчення.  

Постановка завдання. Дослідження основних економічних аспектів 

державного регулювання ринку зерна в умовах вступу України до СОТ.  

Виклад основного матеріалу. В умовах, коли ринок аграрної 

продукції не сформувався і тому ще не може бути регулятором розвитку 

продуктивних сил і макроекономічних пропорцій, використання тільки чисто 

ринкових методів управління в АПК не взмозі дати позитивних результатів.  

Проте слід визнати,  що в Україні останнім часом спостерігається 

послаблення державного втручання в соціально-економічні процеси. А це 

негативно позначається на розвитку АПК.  

Необхідність державної підтримки аграрного сектора в Україні 

насамперед викликана тим, що він, по суті, є фінансовим донором інших 

галузей АПК (зокрема, переробної промисловості та торгівлі), до яких 

потрапляє створена в сільському господарстві додана вартість. В Україні має 

бути проголошений пріоритет сільського господарства перед іншими 

галузями агропромислового комплексу. Стосовно сільськогосподарських        

товаровиробників держава повинна проводити протекціоністську політику.      

У світі накопичено багатий досвід застосування різноманітних методів 

впливу держави на ринок,  до яких,  насамперед,  відносяться товарні та 

грошові інтервенції, заставні закупівлі, пільгове кредитування виробників 

продукції, податкові знижки та ін.  
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Найпоширенішими елементами державного регулювання виступають 

фінансування і зниження ставки банківського процента, а також пільгове 

оподаткування. Слід вказати, що найбільш жорстким державним 

регулюванням ринку відрізняються саме країни з розвиненими економіками. 

Чим «вільніша» економіка країни, тим більш «зарегульованими» в ній є 

експорт та імпорт сільськогосподарської продукції.  

Наприклад, в країнах ЄС неможливо до листопада вивезти чи ввезти 

хочаб тонну зерна. Експорт та імпорт стають можливими тільки тоді,            

коли держава підведе зерновий баланс. Вважаємо, що таку  практику 

доцільно було б запровадитиі в Україні.  

Затрати на підтримку аграрного виробництва (у відсотках до загальних 

державних витрат) за 1997-1999 роки становили: в Норвегії,  Ісландії, Японії 

–  відповідно 69%, 68%, 65%, в Канаді і США – 20%  і 24%, в державах 

Європейського Союзу - 49%, в Росії - 7,1%, а в Україні - лише 1,7% [4].  

На частку субвенцій та дотацій сільськогосподарським виробникам в 

країнах ЄС припадає до  40% вартості валової продукції аграрної сфери.      

При цьому в Чехії, Словаччині, Угорщині,  Туреччині цей показник дорівнює  

20-25%). В Чеській Республіці підтримка надається в формі дотацій, 

гарантування кредитів, сплати кредитних відсотків та викупу боргів. Перелік 

напрямків і программ визначається тут поточними завданнями аграрної 

політики [4].  

Державну підтримку ринку зерна доцільно здійснювати і в Україні. 

При цьому вона повинна бути орієнтованою на стимулювання підвищення 

ефективності аграрного виробництва і надаватися в першу чергу 

товаровиробникам, які забезпечують ефективне використання наданих 

ресурсів. Дотації і компенсації доцільно виплачувати з розрахунку на 

одиницю вартості товарної продукції. На нашу думку, у видатковій частині 

бюджету кошти, що виділяються селу, мають становити не менш, як 10%. В 

останні ж роки в АПК з бюджету держави направляється лише 3-3,5% 

видатків (що є майже в 6 разів меншим порівняно з 1990p.) [4].  
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Коливання ринкової кон'юнктури вимагають від владних структур 

активізації їх роботи щодо стабілізації аграрного ринку, особливо зернового. 

Уряд має опрацювати єдині підходи до формування та використання 

регіональних ресурсів зерна, передбачивши їх застосування для зниження 

рівня товарних і цінових коливань на регіональних ринках та визначення на 

конкурсних засадах суб'єктів господарської діяльності, що залучатимуться до 

формування регіональних ресурсів зерна, визначати обсяги державного 

резервного фонду для забезпечення можливості оперативної ліквідації 

негативних наслідків стихійного лиха.  

Прискоренню формування ринку аграрної продукції в Україні сприяє 

його державне регулювання за наступними напрямками:  

- удосконалення нормативно-правової бази функціонування ринку;  

- інституціональне забезпечення його персоніфікації, що полягає у 

створенні окремого управлінського органу;  

- підтримка розвитку інфраструктури ринку та забезпечення його 

прозорості, вільного доступу товаровиробників до інформації про 

його стан. Нагальною потребою є створення відповідної 

інформаційно-комунікаційної мережі про стан ринків в Україні та 

окремих регіонах. Водночас, обласні органи управління покликані 

визначати торгово-закупівельні організації, що закуповуватимуть 

частину зерна та деяких інших видів аграрної продукції у 

сільськогосподарських підприємств. Ці структури повинні мати 

достатні фінансові ресурси на вказані цілі і функціонувати на основі 

комерційного розрахунку.  

Вітчизняні агротоваровиробники мають бути захищеними від імпорту, 

який знищує не тільки внутрішнє виробництво і несе загрозу його дефіциту в 

майбутньому, а й згубно діє на загальний платіжний баланс. Доцільно 

вирівняти умови функціонування на ринку України зарубіжних і вітчизняних 

товаровиробників. У формуванні ринку зерна держава покликана відігравати 

двоєдину роль: з одного боку, бути індикатором,    який здійснює жорсткий 
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контроль та регулювання процесів в аграрній сфері, а з іншого – 

лібералізувати ці процеси і надавати змогу сільськогосподарським 

виробникам розвиватися за законами ринку.  

Сучасна протекціоністська політика держави у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності може бути зведена до наступних заходів:  

забезпечення рівних умов для конкуренції по продуктах, внутрішні ціни на 

які співставні із світовими; вирівнювання умов конкуренції шляхом 

створення захисних бар'єрів по продуктах, внутрішні ціни на які вище 

світових, – шляхом встановлення митних зборів, податку на імпорт. Кошти, 

одержані від експортних та імпортних мит,  доцільно спрямовувати на 

підтримку агропромислового виробництва.  

 Потрібні принципово нові підходи,  першочерговими з яких є ті,  що 

сприяють підвищенню рівня експортної ціни.  А для цього необхідно 

удосконалити систему експорту товарів з точки зору регіональної географії 

тих країн, до яких експортується продукція. При цьому в якості країн, куди в 

першу чергу слід експортувати українську продукцію, слід обирати ті, які 

готові платити вищі (порівняно з середніми) ціни.  

  Проте, як зазначає О.М. Шпичак, в умовах вступу України до СОТ 

стратегічним завданням розвитку вітчизняного зернового підкомплексу має 

стати повне задоволення власних потреб у зерні  (враховуючи потреби його 

на виробництво тваринницької продукції) та нарощування експортного 

потенціалу не в кормовому зерні, а в продукції тваринництва або біоетанолі,  

що дасть можливість залишити у нас додану вартість і збільшити кількість 

робочих місць [3]. В умовах ринкової економіки важливою складовою 

аграрної політики є система державного цінового регулювання. Держава 

покликана встановлювати мінімальні і максимальні закупівельні ціни на 

сільськогосподарську продукцію. І це стосується не тільки внутрішніх цін, а 

й цін по експортно-імпортних операціях. Прагнення України до європейської 

інтеграції вимагає поступового зближення внутрішніх і світових цін.  
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 У випадку, коли ринкові ціни на аграрну продукцію не забезпечують 

встановленої норми прибутку, держава за рахунок бюджетних коштів 

повинна виділяти певну дотацію, розробивши для цього належний 

організаційно-економічний механізм.  На основні види сільськогосподарської 

продукції, в тому числі і зернову продукцію, виробництво якої передбачено 

державними програмами,  доцільно вводити ціни підтримки, які 

встановлюються на рівні середньої нормативної собівартості в Україні і 

мінімального прибутку.     Водночас,   для забезпечення цінового паритету і 

доходів аграрних товаровиробників доцільно вводити і так звані «ціни 

перевиробництва», які визначаються на основі середніх по галузі та норми 

прибутку на балансовий капітал.  

 В умовах формування ринкової економіки доцільним є і застосування 

заставних цін, які покликані виконувати одну з двох функцій: кредиту (ця 

функція виконується за умови,  коли товаровиробник здав у заставу 

продукцію за заставною ціною,  а потім, при підвищенні на ринку ціни вище 

заставної, він повертає її, сплачуючи витрати по зберіганню свого товару та 

банківський процент за наданий йому кредит); мінімальної граничної ціни 

(коли ціна на ринку не задовольняє товаровиробника і він передає право 

власності, наприклад, на зерно на рівні заставної, тобто мінімальної для 

нього ціни;  при цьому товаровиробник не сплачує витрати по зберіганню 

зерна та банківський процент).  

 Свій внесок у забезпечення ефективного розвитку ринку аграрної 

продукції повинна зробити і система страхування,  яка покликана 

забезпечувати страхування ризиків в сільськогосподарському виробництві,         

компенсацію страхувальникам їх фінансових втрат. У цій сфері корисним є 

досвід таких країн, як США, Канада, Іспанія, Португалія, Італія,  Мексика і 

Чилі,  де здійснюються основні програми страхування сільгосп культур через 

приватний сектор. Уряди цих країн підтримують такі програми і беруть в них 

участь. Наприклад, у Канаді створена корпорація, яка крім надання різних 

видів фінансової допомоги здійснює також різноманітні програми 
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страхування фермерів. Найбільш універсальною формою страхування є 

страхування урожаю від усіх ризиків, пов'язаних з несприятливими 

погодними умовами.  У США на страхування урожаю витрачається:   60%   - 

з бюджетних коштів і лише 40%   -  коштів самих фермерів. Значні державні 

субсидії на страхування надають фермерам і країни ЄС.  Наприклад,  у 

Франції Національний гарантійний фонд формує для компенсації збитків від 

значного стихійного лиха 50% відшкодувань за рахунок бюджету і 50% - за 

рахунок сільськогосподарських товаровиробників [4].  

Важливе значення має і розробка науково обґрунтованих 

взаємовідносин між виробниками сировини та її переробниками. Світова 

практика доводить, що найвища їх ефективність досягається при об'єднанні 

вказаних партнерів в єдиний підкомплекс, ядром якого є сільське 

господарство.  Він повинен включати галузі з виробництва, заготівлі, 

переробки і реалізації продукції.  

Висновки. У забезпеченні ефективного розвитку ринку досить велика 

роль належить економічним відносинам різноманітних структур АПК з 

державою і між собою. Відносини між державою і товаровиробниками мають  

будуватись на обов'язковості використання прийнятих за контрактами 

зобов'язань. При цьому у державних контрактах мають бути передбачені 

відповідні бюджетні кошти і матеріально-технічне забезпечення його 

виконання.  
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Клочан В. П. 
Миколаївський державний аграрний університет  

У статті досліджено економічну ефективність господарювання 
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм в Березанському 
районі. Проведено оцінку кожної організаційної форми.. Отримано результати для 
всебічного аналізу найбільш результативної форми господарювання та зроблено 
відповідні висновки. 

Ключові слова: власність, вартість валової продукції сільського господарства (в 
порівняних цінах 2005 року), дохід (виручка) від реалізації, прибуток від реалізації, 
порівняння, ефект, економічна ефективність. 

 
Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що процес 

реформування аграрного сектора в Україні породив велику різноманітність 

підприємницьких форм господарювання сільськогосподарського бізнесу.  Всі 

вони мають однакове право на існування. Проте, в ході розвитку аграрного 

підприємництва виникає потреба у здійсненні порівняльного аналізу з метою 

виявлення найбільш ефективних серед них для концентрації зусиль на 

найвигідніших. 

Мета дослідження: полягає в порівняльному аналізі ефективності 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання та визначенні факторів, які впливають на результативність 

діяльності сільськогосподарських підприємств Березанського району.  

Викладення основного матеріалу дослідження. В процесі аграрної 

реформи, однією з основних складових якої була реорганізація колективних 

сільськогосподарських підприємств, створено декілька нових організаційних 

форм аграрних підприємств: приватні сільськогосподарські підприємства, 

селянські (фермерські) господарства, господарські товариства (в основному 

товариства з обмеженою відповідальністю), акціонерні підприємства та 

сільськогосподарські виробничі кооперативи. Основною метою реорганізації 
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колективних сільськогосподарських підприємств і створення нових 

організаційно-правових форм господарювання на селі було підвищення 

ефективності роботи сільськогосподарських підприємств на засадах 

приватної власності на засоби виробництва та функціонального 

розмежування чотирьох головних факторів виробництва – власності на 

землю, власності на майно, трудових відносин і менеджменту. 

З метою виявлення такої форми підприємництва, яка в сучасних умовах 

є життєздатною та успішною, слід залучити певну систему оціночних 

вимірників. Інакше кажучи, потрібен системний підхід, з допомогою якого 

можна здійснити всебічну характеристику підприємницької структури на 

основі врахування всіх факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, 

які позитивно чи негативно впливають на результати виробництва. 

При оцінці виробничо-господарської діяльності організаційно-

правових форм, доцільно застосовувати термін «ефект від форми 

господарювання». В економічній енциклопедії наведене наступне 

визначення: ефект – це досягнутий результат у різних формах прояву 

(матеріальній, грошовій, соціальній тощо) [2, с. 326]. Пропонуємо визначати 

ефект від господарської діяльності за такими критеріями: технологічна 

ефективність, економічна ефективність та організаційний ефект. 

Технологічна ефективність: 

- виробництво валової продукції (в порівняних цінах 2005 року) на 1 

га, на одного працівника та на 1 грн вартості основних засобів; 

Економічна ефективність: 

- прибуток від реалізації на 1 га, на одного працівника та на 1 грн 

вартості основних засобів; 

- виручка від реалізації на 1 га, на одного працівника та на 1 грн 

вартості основних засобів. 

Організаційний ефект: рівень матеріальної зацікавленості, ступінь 

розподілу економічного ризику, збереженість цілісності земельних масивів та 

майнового комплексу, рівень реалізації статусу господаря. 
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Таблиця 1 

Ефективність використання виробничих ресурсів сільськогосподарськими 

підприємствами Березанського району у 2009 році 

Організаційно-правова 
форма 

Вартості валової 
продукції с.-г.  
(в порівняних 
цінах 2005 року) 

Доходу (виручки) 
від реалізації 
продукції 

Прибутку (збитку) 
від реалізації 
продукції 

Одержано на 1 га оброблюваних земель, грн 
Умовні позначення Х1 Х2 Х3 
Приватні підприємства 957,0 1766,0 359,0 
Акціонерні товариства 3174,1 4309,0 825,5 
Господарські товариства 813,7 1804,0 -42,2 

Одержано на одного працівника, тис. грн 
Умовні позначення Х4 Х5 Х6 
Приватні підприємства 72,3 137,0 29,6 
Акціонерні товариства 39,8 50,6 11,0 
Господарські товариства 116,9 245,7 -22,1 

Одержано на одну гривню основних засобів, грн 
Умовні позначення Х7 Х8 Х9 
Приватні підприємства 2,4 4,36 0,87 
Акціонерні товариства 1,92 2,52 0,53 
Господарські товариства 0,7 1,57 -0,08 

 
Отже, відібравши на першому етапі певну кількість економічних 

показників, можна здійснити рейтингову оцінку того чи іншого типу 

аграрного підприємства.  

Під суб’єктивну оцінку автора попадає критерій організаційного 

ефекту, який базується на зафіксованій нормами права єдності 

організаційних та економічних основ діяльності господарюючих суб’єктів 

(матеріальна зацікавленість засновників підприємства, ступінь розподілу 

економічного ризику, збереженість цілісності земельного масиву і майнового 

комплексу та рівень реалізації статусу господаря). Система оцінки 

показників представлена умовною рейтинговою шкалою, що дозволяє 

ранжирування форм господарювання за ступенем впливу на сукупний 

результат. Рейтингова шкала представлена чотирьохбальними параметрами 

ступеня впливу, де максимальною оцінкою є «1 бал». 

Таблиця 2 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 122 

Розподіл організаційно-правових форм господарювання в аграрній 

сфері за силою їх стимулюючого впливу на забезпечення організаційного 

ефекту від форми господарювання 

Показник Рейтингов
а шкала 
(Х10) 

Ієрархія розміщення за силою впливу 

Рівень 
матеріальної 
зацікавленості 
засновників 

1 СВК – зумовлюється одноосібним статусом «член-власник- 
працівник», який поєднує в собі всі складові економічні 
інтереси. Кожний член кооперативу практично працює сам 
на себе, з більшою продуктивністю, оскільки отриманий 
прибуток розподіляється пропорційно між членами. 

2 ПП та ФГ – зумовлюється наявністю вищого ступеня 
одноосібності у прийнятті рішень та розпорядженні 
отриманими результатами. 

3 ТОВ та АТ – непропорційний розподіл часток кожного 
учасника у статутному фонді зумовлює нерівнозначність в 
процесі прийняття управлінських рішень і розподілі 
прибутку. 

4 ДП – матеріальна зацікавленість майже відсутня, оскільки 
відсутня позиція власника-господаря. 

Ступінь 
розподілу 
економічного 
ризику 

 

1 ТОВ, АТ та СВК – колективність ліквідації економічних 
наслідків стимулює товаровиробників до ризикованого 
новаторства, що позитивно впливає на інноваційний 
розвиток сільськогосподарського виробництва. 

2 ФГ та ПП – одноосібність ліквідації збитків стримує 
впровадження ризикованих заходів для підвищення 
ефективності виробництва. 

3 
 

ДП – розподіляє ступінь ризику з державою, а тому не 
здатне самостійно приймати відповідальні новаторські 
рішення. 

Збереженість 
цілісності 
земельних 
масивів та 
майнових 
комплексів 

 

1 ДП – 100% збереженість земельних масивів та майна. 
2 СВК – повністю зберігається цілісність майнового 

комплексу, більш-менш цілісність земельних масивів. 
3 ТОВ, АТ та ПП – більш-менш збережена цілісність землі та 

майна колишніх КСП. 
4 ФГ – часткове збереження земельних масивів за рахунок 

оренди земельних паїв. 
Рівень 
реалізації 
статусу 
господаря 

 

1 ФГ та ПП – 100% реалізація статусу господаря: одноосібне 
господарювання, особиста відповідальність за результати 
виробничої діяльності. 

2 ТОВ, АТ та СВК – відсутність почуття господаря, скоріше 
почуття партнера. 

3 ДП – 100% відсутність реалізації статусу господаря. 
 
За базу методики оцінки діяльності підприємств аграрного сектора 

приймемо напрацювання професора М. Й. Хорунжия та к. е. н. Н. Т. 

Іващенка [3, с. 42 – 50]. 
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Найчастіше на практиці рейтинг визначають як середню арифметичну з 

множини показників, приведених до однієї основи. В основу застосування 

рейтингової оцінки кладуть багатовимірні середні. Суть такої оцінки полягає 

в тому, що індивідуальні значення відібраних показників окремого елемента 

сукупності Хіj замінюють відносними величинами Zіj. Базою порівняння 

обираємо середні значення показників по сукупності в цілому Х іср., що 

формалізується таким чином: Zіj = Хіj / Х іср. 

Визначивши Zіj по кожному з показників для конкретної форми 

господарювання, можна обчислити середню арифметичну з цих відношень, 

яка й називається багатовимірною. Саме цей показник використовують як 

рейтингову оцінку для визначення чи з’ясування успішних підприємств. 

Розглянемо рейтингову оцінку підприємницьких форм господарювання 

на прикладі сільськогосподарських підприємств Березанського району 

Миколаївської області (2009 рік).  

Таблиця 3 

Сукупна рейтингова оцінка ефекту від форми господарювання 

сільськогосподарських підприємств Березанського району у 2009 році 

Форма 
господа-
рювання 

Індивідуальні значення показників 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

ПСП 957,0 1766,0 359,0 72,3 137,0 29,6 2,4 4,36 0,87 8 
ВАТ 3174,1 4309,0 825,5 39,8 50,6 11,0 1,92 2,52 0,53 9 
ТОВ 813,7 1804,0 -42,2 116,9 245,7 -22,1 0,7 1,57 -0,08 9 
Хср 1648,3 2626,8 380,8 76,3 144,4 6,2 1,7 2,8 0,44 8,7 
Форма 
господа-
рювання 

Відносні величини 
Х1/  
Х1ср 

Х2/  
Х2ср 

Х3/  
Х3ср 

Х4/  
Х4ср 

Х5/  
Х5ср 

Х6/ 
Х6ср 

Х7/  
Х7ср 

Х8/  
Х8ср 

Х9/  
Х9ср 

Х10/  
Х10ср 

Zср 

ПСП 0,58 0,67 0,94 0,95 0,95 4,7 1,41 1,56 1,98 0,92 1,466 
ВАТ 1,93 1,64 2,2 0,52 0,35 1,7 1,13 0,9 1,2 1,03 1,26 
ТОВ 0,49 0,69 -0,11 1,53 1,7 -3,6 0,41 0,56 -0,18 1,03 0,252 
Х ср. - - - - - - - - - - - 

 

Аналізуючи отримані дані по рейтинговій оцінці варто зазначити, що 

найбільш успішним є приватні сільськогосподарські підприємства – їх 

середній бал становить – 1,466. Друге місце посідають акціонерні товариства 

– 1,26, третє – товариства з обмеженою відповідальністю – 0,252. У 
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приватних сільськогосподарських підприємствах показники економічної 

ефективності та організаційного ефекту є найкращими для даного району.  

Висновки. Отже, розвиток організаційно-правових форм 

господарювання в сільському господарстві об’єктивно пов’язаний з 

реалізацією в цих формах процесів продуктивності, раціональності, 

ефективності, інтенсивності. На сучасному етапі приватне 

сільськогосподарське підприємство є найприйнятнішою формою 

господарювання, яка єдина, серед інших форм, забезпечує високу 

економічну, технологічну, а звідси  й соціальну ефективність. Тому, на нашу 

думку, саме приватне сільськогосподарське підприємство є пріоритетною 

перспективною формою агробізнесу (для конкретного району), діяльність 

якої ґрунтується на прагненні до успіху через високий рівень 

господарювання. 

Приватні сільськогосподарські підприємства , які характеризуються 

відповідальністю і рішучістю у невизначених ситуаціях, прагненням до 

розумного ризику, достатнім ресурсозабезпеченням, є найбільш ефективною 

частиною сільськогосподарського виробництва, провідною формою в 

аграрному секторі економіки Березанського району. 
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ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ 
ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Д. О. Закутний, магістрант 
Науковий керівник: к. е. н., доцент Клочан В. П. 
Миколаївський державний аграрний університет 

Обґрунтовано важливе народногосподарське значення озимої пшениці. 
Проаналізовано собівартість виробництва озимої пшениці в сільськогосподарському 
підприємстві, визначено вплив факторів на зміну обсягу прибутку від реалізації озимої 
пшениці. 

Ключові слова: прибуток, собівартість, ефективність, рентабельність. 

 
Актуальність проблеми. Дослідження питань економічної 

ефективності аграрного виробництва в цілому і окремих його галузей, 

зокрема, набули особливої актуальності ще з початку процесів трансформації 

вітчизняної економіки до ринкових умов. Нині актуальність не тільки не 

зменшилась, але й зросла, в першу чергу через те, що вони тісно пов’язані з 

проблемами конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпечення 

продовольчої безпеки держави, успішності виходу та становлення України на 

світових ринках. Нарощування обсягів виробництва зерна має важливе 

стратегічне значення для підвищення рентабельності сільського 

господарства, успішного його розвитку та подолання кризового стану ряду 

суміжних галузей. Підвищення рівня рентабельності виробництва зерна є 

найважливішим завданням, від вирішення якого залежить як забезпечення 

прибуткової діяльності підприємства, так і забезпечення продовольчої 

безпеки країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблеми 

збільшення прибутку від реалізації зернових та підвищенням рівня 

рентабельності займалися низка вітчизняних вчених економістів-аграрників. 

Значний внесок у розвиток науки в галузі зернового виробництва, 

підвищення його економічної ефективності внесли С. С. Бакай, О. Г. 

Білозерцев, Ю. Д. Білик, В. І. Бойко, П. І. Гайдуцький, В. А. Кадієвский, М. 
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Ю. Коденська, М. Г. Лобас, П. Т. Саблук, В. Ф. Сайко, В. П. Ситник, Л. М. 

Худолій, О. М. Шпичак і багато інших. Питання економічної ефективності 

вимагає подальшого дослідження сучасних ринкових умовах, в яких 

знаходять своє відображення процеси глобалізації та інтеграції України у 

європейське співтовариство. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Одним з 

найважливіших секторів економіки Миколаївської області є 

агропромисловий комплекс. Тут зосереджено близько третини основних 

виробничих фондів, працює четверта частина працівників, зайнятих у 

народному господарстві. Це друга за обсягами та перша по зайнятості 

трудових ресурсів галузь матеріального виробництва області. 

В 908 сільських населених пунктах проживає 444,6 тис. чоловік, що 

становить 34 відсотки від загальної кількості населення області.  

Питома вага сільського господарства області в загальнонаціональних 

обсягах виробництва зерна становить 5,6 відсотка, в тому числі озимої 

пшениці – 6,5 відсотка. 

Виробництво зерна як складова частина зернопродуктового 

підкомплексу за суспільно-економічним значенням було і є пріоритетним 

напрямом на всіх етапах розвитку сільського господарства України. За 

рахунок власного виробництва забезпечується потреба держави в зерні 

продовольчого призначення, в насіннєвому матеріалі, сировині для 

пивоварної, спиртової, комбікормової галузей. 

Сучасна Миколаївщина має розвинене сільське господарство з 

могутнім потенціалом, що є гарантом економічного зростання області. За 

обсягами виробництва основних сільськогосподарських культур 

Миколаївська область посідає одне з провідних місць серед регіонів України. 

Одним з основних пріоритетів соціального та економічного розвитку області 

є призупинення спаду, стабілізація, нарощування та підвищення 

прибутковості сільськогосподарського виробництва. 
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Серед найважливіших зернових культур за посівними площами в 
Миколаївській області та Україні в цілому перше місце займає озима 
пшениця, яка є головною продовольчою культурою. Це свідчить про її 
важливе народногосподарське значення та економічну вигідність 
вирощування. 

Підвищення економічної ефективності виробництва озимої пшениці є 
важливим завданням як на рівні підприємства, так і на рівні держави. В 
сучасних умовах цього можна досягти шляхом зниження собівартості та 
підвищення врожайності. Собівартість вирощування озимої пшениці 
складається із затрат на закупівлю насіння, мінеральних та органічних 
добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, на заробітну 
плату, послуги сторонніх підприємств, організацію виробництва та 
управління, державне пенсійне та соціальне страхування, орендну плату за 
землю, амортизаційних відрахувань та інших затрат. Вона формується 
протягом року, починаючи з підготовки земель до посіву і закінчуючи 
збиранням врожаю, обробкою та реалізацією. Нажаль, нестабільні ціни на 
сільськогосподарську продукцію не завжди дозволяють підприємствам 
досягти запланованого рівня ефективності виробництва. 

У зв’язку з цим ми вирішили вивчити витрати на вирощування та 
оцінити їх окупність в одному з сільськогосподарських підприємств 
Миколаївсської області, а саме – СТОВ «Соціалізм» Березнегуватського 
району.  

Таблиця 1 

Вихідні дані для аналізу собівартості озимої пшениці  

в СТОВ «Соціалізм» Березнегуватського району 

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Площа посіву, га 204 481 413 
Валовий збір, ц 3288 14708 11037 
Собівартість виробленої продукції, тис. грн 179,3 860 662,2 
Кількість реалізованої продукції, ц 4281 12583 9582 
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 191,1 738,1 574,5 
Повна собівартість, тис. грн 206,5 948,6 689,5 
Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. 
грн 

272,8 754,9 761,7 
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Таблиця 2 

Розрахунок собівартості озимої пшениці в СТОВ «Соціалізм» 

Березнегуватського району 

Показники 2007 2008 2009 
Собівартість 1 ц виробленої продукції, грн 54,53 58,47 60,0 
Повна собівартість 1 ц реалізованої продукції, 
грн 

48,24 75,39 71,96 

Витрати на 1 га посіву, грн 878,92 1787,9
4 

1603,3
9 

Витрати на 1 грн доходу, грн 0,76 1,26 0,91 
 

Результати розрахунків переконливо свідчать про підвищення 

собівартості виробленої продукції. Така тенденція спостерігається протягом 

всього досліджуваного періоду. Зрештою, у 2008 році підприємство отримало 

збитку 0,26 грн збитку на кожну гривню доходу. Поглиблюючи аналіз, 

вивчимо канали реалізації продукції. 

Таблиця 3 

Напрями реалізації продукції СТОВ «Соціалізм» Березнегуватського 

району 
Канали 
реалізації 

2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Кількість Вартість Кількість Вартість Кількість Вартість 

Всього 4281 272840 12583 754889 9582 761700 
В т. ч 
Населенню в 
рахунок оплати 
праці 

 
 
 

187 

 
 
 

12780 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

141 

 
 
 

11613 
Пайовикам в 
рахунок оплати 
паїв 

 
 

107 

 
 

7263 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

219 

 
 

17783 
На ринку 3987 252797 1989 117376 2617 208209 
За іншими 
каналами 

 
- 

 
- 

 
10594 

 
637513 

 
6605 

 
524095 

 

Головними каналами реалізації озимої пшениці традиційно є ринок, 

реалізація переробним підприємствам та заготівельним організаціям. 

Протягом досліджуваного періоду співвідношення обсягів реалізації за 

каналами збуту істотно не змінювалося. 
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В умовах становлення ринкових відносин, коли ціна на ринку продукції 

формується головним чином через співвідношення попиту і пропозиції, 

реально вплинути на підвищення ефективності виробництва зерна та 

сільськогосподарської продукції в цілому підприємство може за рахунок 

зниження собівартості одиниці виробленої продукції. Дещо вплинути на ціну 

можна при реалізації продукції населенню в рахунок оплати праці та 

пайовикам в рахунок оплати паїв, однак за цими каналами осяг реалізації 

незначний і не може суттєво підвищити ефективність виробництва. 

Аналіз результатів діяльності підприємства з виробництва озимої 

пшениці свідчить, що обсяг прибутку найбільшим є у 2009 році, а в 2008 році 

виробництво пшениці було нерентабельним. Однак рівень рентабельності 

був найвищим у 2007 році, як і прибуток у розрахунку на 1 ц продукції та 

1 га посівів.  

Таблиця 4 

Визначення ефективності виробництва озимої пшениці в СТОВ 

«Соціалізм» Березнегуватського району 

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Прибуток від реалізації, тис. грн 66,3 -193,7 72,2 
Прибуток в розрахунку на: 
- 1 ц, грн 
- 1 га, грн 

 
15,49 
325 

 
-15,4 

-402,7 

 
7,53 

174,82 
Рівень рентабельності виробництва, % 32,1 -20,4 10,5 
Рівень рентабельності продажу, % 24,3 25,7 9,5 
Рівень товарності, % 130,2 85,6 86,8 

 

Факторний аналіз прибутку від реалізації озимої пшениці дає такі 

результати: у 2009 році підприємство отримало прибуток у сумі 72,2 тис. грн. 

Відхилення порівняно з 2008 роком склало 265,9 тис. грн. На зміну 

фінансового результату найсуттєвіше вплинуло підвищення ціни реалізації 

продукції – 186,86 тис. грн. Позитивний вплив також мало зменшення 

кількості виробленої нерентабельної продукції. Зменшення собівартості 1 ц 

продукції сприяло збільшенню суми прибутку на 32,91 тис. грн. 
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Таблиця 5 

Вхідні дані та визначення впливу факторів на зміну прибутку від реалізації 

Показники 2008 р. 2009 р. 
Кількість виробленої продукції, ц 
Рівень товарності, % 
Ціна 1 ц, грн 
Собівартість 1 ц, грн 

14708 
85,55 
59,99 
75,39 

11037 
86,82 
79,49 
71,96 

Результативний 
Прибуток, тис. грн 

 
-193,77 

 
72,2 

Умовний 1 
Умовний 2 
Умовний 3 

 
 
 

-145,41 
-147,57 
39,29 

Загальне відхилення, в т. ч. за рахунок: 
- кількості 
- рівня товарності 
- ціни 
- собівартості 

 
 
 
 
 

265,9 
48,29 
2,16 

186,86 
32,91 

 

Тож, результати дослідження підтверджують, що собівартість 

продукції належить до вирішальних чинників, що впливають на прибуток 

підприємства. Зниження собівартості продукції має винятково важливе 

значення, оскільки дає змогу поліпшити підприємству свої конкурентні 

позиції на ринку. Основними шляхами зниження собівартості є скорочення 

тих витрат, які мають найбільшу питому вагу у її структурі. Скорочення 

витрат на виробництво можна досягти внаслідок підвищення рівня 

продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, 

палива, електроенергії, устаткування. 

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 

залишається низькою. Більшість сільськогосподарських підприємств 

Миколаївської області практично не отримують прибутків від своєї 

діяльності. Основними причинами цього є висока собівартість продукції та 

низькі закупівельні ціни, на які вони не в змозі впливати.  Подолання 

проблем неефективної аграрної політики, зокрема в системі ціноутворення 

вимагає наукового обґрунтування щодо встановлення цін на 
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сільськогосподарську продукцію, а також значного посилення державного 

впливу на цінову політику підприємств агропромислового комплексу. 

Висновки. Через свої галузеві особливості сільське господарство є в 

даний час однією з найменш монополізованих галузей, що виробляє до того 

ж продукцію, що швидко псується. І навпаки, суміжні з ним галузі АПК, що 

переробляють сільгосппродукцію, відносяться до самих монополізованих 

секторів економіки. У зв’язку з цим на перехідному до ринку етапі сільське 

господарство опинилося у вкрай невигідному положенні. 

Таким чином, досліджувана проблема є досить актуальною і потребує 

подальшого вивчення, оскільки відсутність дієвого механізму ціноутворення 

на сільськогосподарську продукцію може призвести до сумних наслідків чи 

навіть поставити під загрозу саме існування підприємств. 
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УДК 631.11:338.43 
 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 

В. Кобилюх, магістр 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Клочан В.П. 
Миколаївський державний аграрний університет 

В статті досліджено актуальні проблеми організації діяльності фермерських 
господарств, функціонування та перспективи їх розвитку, обгрунтування напрямів 
збільшення обсягів виробництва. 

Ключові слова: фермер, фермерське господарство, перспективний напрямок, 
прибутковість, проблеми, діяльність, рентабельність. 

 

Вступ. Формування ринкового механізму в аграрному секторі держави 

потребує системного та виваженого підходів прирозробці  та запровадженні 

аграрної політики. Одним із її ключевих елементів є створення умов для 

розвитку фермерських господарств, оскільки цей сектор економіки країни 

сприяє становленню динамічного конкурентного середовища серед різних 

організаційно-правових форм господарських структур. Специфіка 

фермерських господарств, як однієї із малих форм господарювання, 

пов’язана з реалізацією приватної власності на землю, інші засоби 

виробництва та власне організацію і рівнем виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Ціль. Метою статті є визначення актуальних проблем і умов організації 

господарств, функціонування та перспективи їх розвитку, обгрунтування 

напрямів збільшення обсягів виробництва. 

Публікації вчених-економістів. Проблеми організації діяльності 

фермерських господарств, вирішення яких є життєвою необхідністю, 

досліджується в працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Науковцями, 

що займаються вивченням вказаної теми є: Брюховецький І.М., Гайдуцький 

П.І., Головко Г.М., Дем’яненко М.Я., Коцупатрий М.М., Маренич Т.Г., 

Огійчук М.Ф., Пономаренко Н.М., Саблук П.Т.  

Виклад основного матеріалу.  Україна – велика аграрна держава. 

Одна з найбагатших держав світу на благодатну землю 
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сільськогосподарського призначення. Окрім сприятливих природно-

кліматичних умов вона має достатні виробничо-господарські потужності та 

продуктивні сили для інтенсивного розвитку сільськогосподарського 

виробництва. Державою втілено в життя принцип – земля належить тим, хто 

її обробляє. Сільське господарство є однією з основних галузей 

матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у житті суспільства. 

Тому відродження  українського села і селянства є одним з найважливіших 

завдань нашої молодої незалежної держави. Важливим елементом цього 

відродження є створення фермерських господарств, які є важливою частиною 

ринкового шляху розвитку українського  сільського господарства. Але 

розвиток фермерського господарства у даний час знаходиться під дією 

комплексу природних, економічних, політичних і соціальних факторів. Ті й 

інші ступені є  вщаємозалежними між собою, утворюючи певну 

багатофакторну систему, що і відбиває реально сформовані умови 

виробничо-економічної діяльності господарств.Ще однією негативною за 

своїми наслідками особливістю, що відрізняє сучасні фермерські 

господарства, є нестача в більшості з них капіталу для налагодження 

інтенсивного високотоварного виробництва. Розглянемо вплив найбільш 

істотних факторів на розвиток фермерського сектора. Природні фактори, 

насамперед клімат і ґрунт, визначають практичні рамки, в яких фермер 

визначає спеціалізацію свого господарства і вирішує, як використовувати 

виробничі ресурси. Вони обумовлюють технологічні та організаційні методи 

і прийоми рільництва, диктують основні вимоги до організації тваринництва 

(склад тварин, їх годівля), обумовлюють необхідність виконання визначених 

господарських прийомів, наприклад, дренування . Тобто, природні фактори 

обумовлюють характер і розмір виробничих витрат.  

Природні фактори тісно пов'язані з сезонністю виробництва і 

термінами виконання робіт, впливаючи, таким чином, на якість продукції, її 

збут і ціни. Фермер має враховувати, в якій природній зоні знаходиться його 

господарство. Якщо це зона ризикованого землеробства, то фермерські 
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господарства, що займаються виробництвом рослинницької продукції, не 

повинні орієнтуватися на виробництво одних-двох товарних культур - їх 

набір повинний бути ширше. При виробництві тваринницької продукції на 

власних кормах необхідно виділити посівні площі під страхові запаси. Це 

означає, що у даному регіоні середні розміри землекористування 

фермерських господарств повинні бути більше, ніж в інших регіонах, де 

умови для розвитку сільськогосподарського виробництва є більш 

сприятливими.  

Природна родючість (якість) ґрунту є головною характеристикою 

земельних угідь. Раціонально організоване господарство ставить однією із 

своїх задач одержання даних як про ґрунти, так і про пристосовані до них 

культури. Фермер має поєднати ці дані вибрати таку структуру посівних 

площ, сівозміну, організацію виробництва, які б забезпечили відповідність 

рослинництва ґрунтовим умовам.  

Використання земельних ресурсів видозмінюється під дією 

кліматичних факторів: температури, опадів, тривалості вегетаційного періоду 

рослин, напрямку і сили вітрів, вологості. Так, у посушливих умовах при 

великих площах природних косовиць і  пасовищ краще орієнтуватися на 

вирощування великої рогатої худоби, а там, де вище питома вага ріллі, слід 

вирощувати фуражне зерно і відгодовувати свиней. Рельєф місцевості 

впливає як на вибір культур, так і на методи їх вирощування. Сильно   

пересічені   чи   з   крутими   схилами   ділянки   щонайкраще   можуть 

використовуватися під пасовища. На пересіченій місцевості фермер не має 

можливості використовувати високопродуктивну техніку. У кожному районі 

сільськогосподарського виробництва фермер має узгоджувати питому вагу 

площі під сільськогосподарськими культурами в загальній посівній площі з 

рельєфом місцевості, що припускає поширення традиційних галузей і 

культур. Ця обставина є важливою при визначенні можливостей збуту.  

Вплив природних факторів на виробничу діяльність фермерів 

позначається в різних рішеннях і заходах, які стосуються вибору галузей, 
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технологічних прийомів, господарських споруд, придбання устаткування, 

визначення потреби в капітальних витратах. Для організації стабільного 

фермерського виробництва суттєве значення має місце розташування 

земельної ділянки фермера відносно його помешкання, районного центра, баз 

постачання і збуту.  

Посіви сільськогосподарських культур бажано розміщати так, щоб 

уникнути зайвих переїздів і перегонів техніки; кормові культури краще сіяти 

єдиним масивом ближче до тваринницьких приміщень. Пасовища також не 

повинні знаходитися на значній відстані від ферми, оскільки при великих 

перегонах продуктивність худоби знижується, та у фермера вони віднімають 

багато часу і сил.  

Сьогодні переважна маса селянських господарств змушена 

пристосовуватися до вже наявних угідь і будівель. Тому є випадки, коли 

селянська садиба виявляється розташованою в одному кінці землеволодіння, 

а поля - в іншому, на відстані 10-20 км. Особливо великі труднощі виникають 

там, де земельний масив складається з декількох розрізнених ділянок. 

Близьке розташування селянського господарства до районного центра, 

великого селища, міста дозволяє селянському (фермерському) господарству 

вирішити проблему зі збутом виробленої продукції. Близькість розташування 

фермерського господарства до об'єктів виробничої інфраструктури 

(зернотоки, складські приміщення великих підприємств, ремонтні майстерні і 

підприємства сільгосптехніки, центри енерго-. тепло-, водопостачання, 

заправні станції) є також дуже важливими, якщо при цьому не створена 

власна база.  

Процес прийняття господарських рішень у фермерському виробництві 

носить особистісний характер. Фермер бере на себе відповідальність за 

прийняті рішення. При цьому існує певна частка ризику для його майна. 

Адже він діє у середовищі, де фермерське господарство і родина є 

нерозривно поєднаними. Психологічно прийняти відповідальність за 

прийняті рішення при веденні фермерського господарства здатні не всі. 
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Праця фермера має універсальний характер. Фермер повинний мати 

знання і навички механізатора, механіка, агронома, бухгалтера, 

зооветспеціаліста, будівельника й інших спеціальностей. Для самостійного 

господарювання важливим є вміння орієнтуватися в господарських 

ситуаціях, оцінювати варіанти поведінки, знаходити оптимальне рішення. 

Важливе значення має й освітній рівень фермерів. 

Необхідні знання у сферах технології виробництва, економічних 

відносин, фінансово-кредитної системи та оподатковування фермер може 

набути на курсах підготовки кадрів. Для наукового забезпечення, 

консультування селянських (фермерських) господарств на базі наукових і 

навчальних установ створена система формування кадрового потенціалу 

фермері [1]. 

Від рівня розвитку регіону багато в чому залежить стан соціальної 

інфраструктури села, що визначає умови побуту сільських жителів: наявність 

асфальтованих доріг, забезпеченість господарства електроенергією, газом, 

телефонним зв'язком, центральним опаленням, наявністю дитячих 

дошкільних установ, шкіл, медичного обслуговування. Велика частина 

фермерів воліє використовувати наявну соціальну інфраструктуру села, не 

відокремлюючи, не пориваючи зв'язок із селом. 

В селі фермер має велику можливість залучення найманої робочої 

сили. Створення конкурентоздатного прибуткового господарства висуває 

особливі вимоги до обґрунтування його розмірів, що характеризуються 

визначеною кількістю поголів'я худоби, земельних угідь, чисельністю 

працівників, структурою основних і оборотних фондів, обсягами коштів. 

Раціональний розмір господарства забезпечує максимальне використання 

всіх наявних трудових, земельних, фінансових ресурсів і виробничих фондів, 

досягаючи при цьому найбільшої ефективності виробництва. 

Склад працівників селянського (фермерського) господарства, як 

правило, обмежується розмірами родини. Як показують дослідження, 

зустрічаються родини малих, середніх і великих розмірів, що складаються 
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під впливом соціальної і демографічної ситуації в окремих районах країни. 

Найбільш перспективним розміром працездатної сільської родини в Україні 

на доступне для огляду майбутнє залишиться, мабуть, родина з 3-4 чоловік, 

що дозволить забезпечити гранично можливу взаємозамінність і 

взаємодопомогу її членів, а також досягти сприятливих режимів праці і 

відпочинку. 

Разом з тим, на розміри селянського (фермерського) господарства може 

також впливати кваліфікація і професійний склад його працівників. А це 

означає, що в родині необхідно мати виконавців, як мінімум, 3-4 

спеціальностей, і обов'язково механізатора. Висока кваліфікація дозволятиме 

їм виконувати роботи декількох спеціальностей, тим самим скорочуючи 

залучення робочої сили ззовні, виконувати великі обсяги робіт. Ось чому при 

одній і тій же чисельності працездатних працівників у родині господарства, 

які мають більш кваліфіковану робочу силу, можуть планувати більші обсяги 

виробництва. 

Одним із головних факторів підвищення стійкого функціонування є 

оптимальний вибір спеціалізації фермерського господарства. Відповідно їй 

формується виробнича база, створюються умови для сімейної зайнятості і 

прибутковості господарства. Щоб оцінити переваги тієї чи іншої галузі, 

фермер повинен дати оцінку витрат по цій галузі у розрахунку на голову 

тварин чи одиницю площі. Встановивши пріоритет, важливо визначити 

рівень її розвитку і товарності з погляду її прибутковості. Кожен вид 

продукції галузі оцінюється з позиції техніко-технологічних параметрів. 

Оцінюється прогресивність технології, рівень технічної оснащеності, 

біопотенціал тварин, рослин, ґрунту. 

Сьогодні більшість фермерських господарств мають слабку 

матеріально-технічну базу. Основними джерелами її створення є: 

- одержання майнового паю в натурі членами реформованих КСП, які 

побажали стати фермерами; 

- реконструкція і відновлення не використовуваних у колективних 
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- сільськогосподарських, підсобних господарствах промислових 

підприємств 

- житлових будинків, виробничих будівель, техніки; 

- будівництво, виробничих об'єктів по нових проектах; 

- придбання засобів виробництва за рахунок власних і позикових 

коштів. 

Матеріальні ресурси селянського (фермерського) господарства 

оцінюються за наявністю і станом виробничих фондів. Фінансові ресурси 

фермерського господарства оцінюються за наявністю власних грошових 

заощаджень та інших доходів, можливістю одержання позикових коштів. 

Реалізація економічного потенціалу фермерських господарств залежить 

від умов його функціонування. Сталий розвиток селянських (фермерських) 

господарств (крім внутрішніх резервів) визначається вирішенням ряду 

проблем на державному рівні, насамперед  державного  регулювання  

фінансово-кредитних  відносин,  податково-бюджетного регулювання, 

удосконаленням системи  розрахунків,  що складають зовнішні умови 

виробництва. 

У поняття економічних умов відтворення входить сукупність факторів 

у сфері обігу. До них відносяться закупівельні ціни на сільськогосподарську 

продукцію та оптові ціни на продукцію промисловості, форми і методи 

планування, фінансування і кредитування, наявності необхідних резервів. 

Економічні умови відтворення в сільському господарстві при 

плановому соціалізмі характеризувалися значною мірою формальним 

використанням товарно-грошових відносин. При реалізації 

сільськогосподарської продукції виникають, проблеми відшкодування витрат 

її виробництва, розподілу доданої вартості, диференціальних доходів, що 

зважуються в основному шляхом використання цін, бюджетного 

фінансування, кредиту. 

Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію протягом 

тривалого часу були набагато нижче собівартості. Це явище обумовлювалося 
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сформованою практикою розподілу національного доходу. Через механізм 

вилучення частини вартості сільськогосподарської продукції держава 

вилучає частину диференціальних доходів шляхом встановлення 

закупівельних цін з урахуванням природних розходжень виробництва в 

різних районах країни. Тривале застосування такої форми вилучення доходу, 

перерозподіл коштів через ціни не виправдали себе. Просте відхилення 

породило згодом відрив ціни від вартості, сприяло збитковості багатьох 

господарств. Заниження цін не дозволяло працювати на принципах 

самофінансування. 

Висновок. Для того, щоб досягти підвищення стійкості відтворення, 

необхідний комплексний вплив на всі сторони відтворювального процесу, а 

тому кожна зміна в рівні розвитку продуктивних сил вимагає адекватних 

зрушень у виробничих відносинах і надбудові, дотримання вимог екологічної 

рівноваги. При цьому  мати на увазі те, що в умовах економічного зростання 

помітно змінюється вплив різних груп факторів на стійкість суспільного 

відтворення. Зростає роль соціально-економічних факторів, а тому для 

подальшого зростання необхідно виробити ефективну економічну політику, 

що на основі об'єктивних законів суспільного розвитку, у т.ч. і законів 

стійкості суспільного відтворення, сприяла б приведенню у відповідність 

всіх факторів виробництва і створювала б стимули для цього. 

Так як становище сільськогосподарських підприємств не оптимістичне 

на сьогоднішній день, то питання оздоровлення фінансового стану досить 

актуальне, адже стабільний фінансовий стан підприємств народного 

господарства є об'єктивною умовою економічного розвитку держави і 

зростання суспільного добробуту. Якщо в державі протягом тривалого часу 

немає стабільного фінансового стану підприємств, то настає деградація 

виробничих відносин, суспільної свідомості, а майбутнє стає невизначеним. 
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Актуальність теми. Одним з основних інструментів державного 

регулювання економіки є система державного фінансового контролю, як 

важливий чинник соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць та держави в цілому. Тільки належне застосування 

контролю в управлінні державними фінансовими ресурсами надасть 

можливість створити необхідні передумови для здійснення в державі 

ефективної економічної політики. Державний фінансовий контроль 

виконання місцевих бюджетів має важливе значення у забезпеченні 

функціонування фінансового механізму органів місцевого самоврядування, 

що пояснюється дефіцитністю місцевих бюджетів, їх дотаційністю, 

недоліками під час формування дохідної частини бюджету та рівнем 

порушень у використанні їх коштів, через що належним чином не 

реалізуються певні соціально-економічні функції місцевого самоврядування. 

Нині проблеми державного фінансового контролю виконання місцевих 

бюджетів перебувають у центрі уваги багатьох науковців і органів 

державного управління.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним, 

методологічним й методичним проблемам управління фінансами, і зокрема 

фінансового контролю, присвячені праці відомих зарубіжних спеціалістів 

Е. Б. Аткінсона, Дж. Бюкенена, П. Самуельсона. Ряд напрямів теорії та 
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практики управління й фінансового контролю з погляду загальних 

закономірностей розвитку економічної системи знайшли своє висвітлення в 

працях М. Т. Білухи, О. Д. Василика, В. П. Вишневського, В. М. Геєця, 

В. І. Кравченка, В. М. Опаріна, Н. І. Рубан, М. В. Федосова, І. Чугунова, 

В. Шевчука, С. Шохіна, С. Юргилевича та ін. Аналіз наукових та практичних 

напрацювань щодо фінансового контролю дозволяє зробити висновки, що, 

враховуючи гнучкість контролю, постійний розвиток його як системи під 

впливом розвитку суспільства та оточуючого середовища, значною мірою не 

вивчалися питання регіонального контролю та можливість вживання 

коригуючих заходів для запобігання чи скорочення порушень у 

майбутньому.  

Постановка завдання. Метою дослідження є знаходження 

оптимальної структури системи органів фінансового контролю, 

раціоналізація поставлених перед ними завдань та пошук ефективного 

впливу на їх діяльність з боку органів місцевої влади на основі 

вдосконалення існуючої законодавчої бази.  

Виклад основного матеріалу. Система державного фінансового 

контролю, яка побудована в Україні, не забезпечує на належному рівні 

фінансово-бюджетну дисципліну як в цілому в державі, так і на 

регіональному рівні зокрема. Це є наслідком низки проблем, які створюють 

тенденції щодо зростання кількості та обсягів основних фінансових 

порушень. 

Однією з основних причин несформованості цілісної системи можна 

виділити недосконале законодавство. Система державного фінансового 

контролю України функціонує без існування базового закону, який би 

встановлював основні поняття у цій сфері, чітко розподіляв би завдання, 

функції та повноваження між органами державної та місцевої влади, 

регламентував відносини між суб’єктами та об’єктами контролю, визначав 

відповідальність та незалежність відповідних уповноважених посадових осіб. 

Бюджетний кодекс України не врегульовує цих питань. Норми діючих 
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законів та нормативно-правових актів у сфері державного фінансового 

контролю не завжди узгоджуються між собою. Методичні рекомендації та 

інструкції охоплюють лише окремі аспекти. У вищих навчальних закладах 

фактично відсутній системний навчальний курс з підготовки та 

перепідготовки відповідних кадрів у цій сфері. 

Наслідком безсистемності у правовому полі стала розбалансована 

система органів, що забезпечують державний фінансовий контроль та аудит. 

Діяльність державних органів, що здійснюють контрольні, контрольно-

ревізійні, наглядові і фіскальні дії щодо бюджетних коштів регламентується 

окремими спеціальними законами і нормативно-правовими актами.  

Одночасно слід відмітити, що постановою Кабінету Міністрів України 

“Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій” не 

передбачено у структурі апарату адміністрацій окремого підрозділу, на який 

би покладалися функції проведення внутрішнього фінансового контролю. У 

результаті місцеві органи влади не зацікавлені в організації внутрішнього 

фінансового контролю в регіонах, що призводить до існування 

малоефективного внутрішнього контролю за витрачанням коштів місцевих 

бюджетів та трансфертів.  

Звітність з питань контрольно-ревізійної діяльності складається за 

старою системою показників, яка не відповідає низці норм Бюджетного 

кодексу України при цьому на місцевому рівні такі звіти не складаються. 

Відповідно до діючого законодавства в Україні звіт про стан фінансово-

бюджетної дисципліни не визначено у складі звітів про виконання 

державного та місцевих бюджетів і не розглядається Верховною Радою 

України та відповідними радами. Щодо звітів про виконання місцевих 

бюджетів, то до них взагалі не готуються висновки зовнішнього 

(незалежного) органу фінансового контролю, а розглядаються лише 

комісіями з питань бюджету відповідних рад. Узагальнені результати звітів 

про проведені перевірки, що направляються органами Державної 

контрольно-ревізійної служби Верховній Раді України та Міністерству 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 143 

фінансів не затверджуються і по ним не приймаються відповідні рішення, а 

лише беруться органами влади до відома. Все це свідчить про низький рівень 

об’єктивності в оцінці стану фінансово-бюджетної дисципліни в Україні та 

неефективності порядку та механізмів складання звітності. 

У 2005 році Кабінетом Міністрів України було прийнято Концепцію 

розвитку державного внутрішнього фінансового контролю (далі - 

Концепція). Аналіз положень цієї Концепції дає можливість зробити 

висновок про наявність у цьому документі ряду невідповідностей нормам 

Конституції України та іншим законам.  

Зокрема, у загальних положеннях Концепції, до органів державного 

сектору віднесені органи місцевого самоврядування. Відповідно до положень 

Конституції України (стаття 140) місцеве самоврядування є правом 

територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах законів України. Місцеве самоврядування здійснюється 

територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Місцеве самоврядування в 

Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України [2].  

Поряд з цим, у Законі України “Про місцеве самоврядування” 

встановлено, що державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами 

України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи 

їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих 

їм власних повноважень [3]. 

Крім того, положення Концепції у частині встановлення додаткових 

повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби з проведення 
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централізованого внутрішнього аудиту та централізованого інспектування 

комунальної власності (власності адміністративно-територіальних одиниць) 

суперечить відповідним нормам Закону України “Про власність”. 

Реформа державного фінансового контролю, як елемент управління 

фінансовими ресурсами, значно відстає від реформи міжбюджетних 

відносин. Відбулася передача певної частини повноважень відносно 

управління бюджетними ресурсами до органів місцевого самоврядування, 

проте не здійснилося відповідне делегування повноважень відносно 

відповідальності за неефективне управління. 

З метою вирішення цих проблем необхідно розробити та схвалити на 

законодавчому рівні оновлену сучасну модель системи фінансового 

контролю в Україні. 

Необхідно концептуально визначитися щодо моделі муніципального 

фінансового контролю та етапів її впровадження, окреслити коло 

законодавчих та нормативних актів, що забезпечуватимуть правову базу, та 

здійснити фінансово-економічні розрахунки такої моделі.  

Проблеми регіональних бюджетів можуть вирішуватися наступними 

шляхами:  

1. За рахунок істотного збільшення власних доходів. Тобто введення в 

податкову систему країни вагомих за величиною, реальних і зручних за 

мобілізацією місцевих податків.  

2. Шляхом щорічного регулювання доходів і витрат кожного 

регіонального бюджету. Тобто на основі старої системи міжбюджетних 

відносин, але за умов твердого суспільного (з боку представницьких органів 

влади) контролю розподілу та використання бюджетних коштів, виходячи з 

необхідності забезпечення правдивих, а не помилкових і амбіційних 

загальнодержавних та регіональних пріоритетів і інтересів.  

3. За рахунок розподілу між усіма ланками бюджетної системи 

загальнодержавних доходів на постійній нормативній основі, щоб не 

змінювати податкову систему. 
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Органам влади необхідно здійснити низку системних заходів, які б 

дозволили стабілізувати фінансово-бюджетну дисципліну на місцевому рівні:  

1. Розробити та прийняти закон про фінансовий контроль та кодекс 

етики аудиторів. 

2. Підготувати зміни до Бюджетного кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

3. Створити внутрішній державний аудит в органах місцевої 

виконавчої влади, при цьому, розмежувати функції інспектування (ревізії) та 

аудиту. 

4. Вжити відповідних заходів щодо впровадження системи 

муніципального фінансового контролю та аудиту на регіональному та 

місцевому рівні. 

5. Посилити відповідальність керівників на всіх рівнях управління та 

чітко встановити її межі в законодавстві.  

6. Запровадити оцінку ризиків при проведенні державних аудитів і 

фінансового управління та прозорий механізм планування проведення 

контрольних заходів. 

7. Створити умови на місцевому рівні з підготовки та перепідготовки 

кадрів відповідно до нових кваліфікаційних вимог та методик. Запровадити у 

відповідних навчальних закладах курс з підготовки державних аудиторів. 

8. Розробити єдину форму та порядок звітності у сфері державного 

фінансового контролю та аудиту для місцевих органів виконавчої влади.  

9. Звіт про стан фінансово-бюджетної дисципліни на місцевому рівні 

включити до звіту про виконання відповідного бюджету.  

10. Створити єдину інформаційну базу у сфері державного фінансового 

контролю з можливістю використання її на місцевому рівні. 

Висновки. Система контролю повинна бути спрямована на 

виправлення порушень та недопущення їх в подальшому. Система 

фінансового контролю на місцеву рівні повинна мати постійний характер. 

Побудувати ефективну систему фінансового контролю в Україні, яка б 
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забезпечувала стабільний стан фінансово-бюджетної дисципліни в регіонах 

можливо лише при наявності ефективно функціонуючої системи 

внутрішнього контролю в органах місцевої влади на всіх рівнях (області, 

міста, села тощо), тобто системи муніципального фінансового контролю.  

Перспективи удосконалення фінансового контролю залежать від його 

якості на всіх його етапах і своєчасності адекватного реагування фінансових 

органів, головних розпорядників кредитів та органів влади на результати 

подальшого контролю, тобто на виявлені факти нецільового і неефективного 

використання бюджетних коштів шляхом втілення заходів для 

відшкодування незаконних витрат, регулювання обсягів фінансування і 

приведення у відповідність із нормативноправовими актами, що регулюють 

бюджетний процес. 
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Науковий керівник: старший викладач Костирко А.Г. 
Миколаївський державний аграрний університет 

 В організації системи державного фінансового контролю в Україні існує ряд проблем які 
знижують рівень фінансово-бюджетної дисципліни в регіонах. Зокрема, це недосконале 
законодавство, відсутність цілісної системи органів, що забезпечують контроль, неефективний 
порядок складання звітності про контрольно-ревізійну діяльність.В статті наведено ряд заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності роботи органів державного фінансового контролю. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, органи державного фінансового 
контролю, Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС), Рахункова палата. 

 

Актуальність проблеми. Система державного фінансового контролю, 

яка побудована в Україні, не забезпечує на належному рівні фінансово-

бюджетну дисципліну як в цілому в державі, так і на регіональному рівні 

зокрема. Це є наслідком низки проблем, які створюють тенденції щодо 

зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішенню цього питання 

приділялось багато уваги в досліжденнях таких науковців як Бутинець Ф.Ф., 

Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І., Виговська Н.Г. Але з плином часу 

ці проблеми лише посилюються або виникають нові, адже економічні 

відносини постійно розвиваються, і фінансові органи повинні жорстко 

контролювати суб’єктів господарювання для запобігання зловживань і 

розкрадання бюджетних коштів.   

Постановка завдання. Незважаючи на посилення окремих етапів 

фінансового контролю, слід констатувати, що кількість фінансових порушень 

з року в рік не зменшується. Результати діяльності Державної контрольно-

ревізійної служби свідчать про динаміку зростання сум виявлених збитків і 

фінансових порушень в цілому. Тож метою цієї статті є запропонування 

заходів щодо підвищення ефективності діяльності контрольно-ревізійних 

органів в Україні. 
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 Виклад основного матеріалу. Однією з основних причин 

несформованості цілісної системи можна виділити недосконале 

законодавство. Сьогодні правові норми виписані так, що органи влади, 

уповноважені державою на здійснення контролю за використанням 

бюджетних коштів та державного майна, а також усунення корупційних 

ризиків у цій сфері, часто  позбавлені можливості в багатьох випадках 

виконувати свої головні функції. Адже низка нормативно-правових актів, 

прийнятих останніми роками, жорстко обмежила процедури здійснення 

державного контролю, через що у контролюючих органів фактично зв’язані 

руки щодо боротьби з порушниками законодавства. 

Можна навести такі встановлені законом перешкоди в діяльності 

органів державної контрольно-ревізійної служби: необхідність попереднього 

повідомлення про проведення планової ревізії, часові обмеження у 

проведенні ревізій та їх періодичності, потреба отримання рішення суду на 

проведення позапланової ревізії. 

Так, завчасне повідомлення об’єкта контролю про проведення планової 

ревізії нейтралізує принцип раптовості проведення контрольного заходу та 

надає можливості для приховування порушень чи створення перешкод щодо 

їх виявлення. 

Граничні терміни проведення ревізій органами державної контрольно-

ревізійної служби обмежують право держави на здійснення контролю в 

необхідних обсягах за використанням державного майна суб’єктами 

господарювання. 

Зазначене не сприяє створенню умов для комплексного та ґрунтовного 

дослідження фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю. До того 

ж, багато об’єктів контролю є підприємствами з великими об’ємами обігу 

коштів, монополістами з розгалуженої системою підрозділів, філій, дочірніх 

підприємств тощо. 

До першочергових заходів держави слід віднести надання 

контролюючим органам всього обсягу повноважень для здійснення контролю 
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будь-коли щодо всіх без винятку суб’єктів, що використовують державні 

ресурси. 

Наслідком безсистемності у правовому полі стала розбалансована 

система органів, що забезпечують державний фінансовий контроль та аудит. 

У своїй діяльності органи державної контрольно-ревізійної служби 

стикаються з низкою проблем щодо ефективної організації фінансового 

контролю. Так, однією із важливих проблем можна вважати дублювання 

контрольно-ревізійних дій між органами, на які покладено здійснення 

контрольних функцій. 

До цих органів належать: Державна контрольно-ревізійна служба, 

Рахункова палата, органи державної податкової служби, Державного 

казначейства України, фінансові управління при Державних адміністраціях, 

контролюючі підрозділи Пенсійного фонду тощо. 

Для вирішення цієї групи проблем доцільно провести низку заходів, 

серед яких: по-перше, чітко регламентувати функції, права і відповідальність 

фінансових органів при погодженні кошторисів витрат і штатних розписів, 

внесенні змін до них; по-друге, запровадити нові та вдосконалити чинні 

нормативи щодо планування видатків і використання бюджетних коштів та 

матеріальних цінностей; по-третє, визначити предмет і обсяг фінансового 

контролю, який стосовно бюджетних коштів мають здійснювати головні 

розпорядники бюджетних коштів, підрозділи відомчого контролю, фінансові 

органи та органи Державного казначейства, встановити відповідальність 

посадових осіб за невиконання або неналежне виконання цих функцій [ 1, с. 

33 ]. 

Існує також проблема відсутності системності контролю, тобто 

відповідності попереднього, поточного і наступного контролю. Нині 

фінансовий контроль з боку органів державної контрольно-ревізійної служби 

носить каральний і виховний характер, але не має превентивного характеру 

щодо попередження порушень бюджетної дисципліни та запобігання 

зловживань у фінансово-бюджетній сфері. З огляду на це одним із напрямів 
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удосконалення фінансового контролю є підвищення дієвості поточного 

контролю з боку органів казначейства в координації з органами виконавчої 

влади та державної податкової адміністрації.  Доцільно було б залучати 

органи ДКРС до здійснення попереднього контролю на стадії формування 

кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, або уповноважити 

фінансові органи та органи Державного казначейства здійснювати крім 

поточного ще й попередній контроль за формуванням фінансових ресурсів 

бюджетних установ та організацій. 

У здійсненні своїх контрольних функцій перед органами ДКРС постає 

проблема відсутності єдиної інформаційної системи контролю, тобто доступу 

до баз даних інших фінансових контролюючих органів. Для встановлення 

дієвого контролю за всіма напрямами витрачання бюджетних коштів від 

витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на 

соціальноважливі цілі вкрай необхідним є встановлення систематичного 

обміну інформацією між усіма фінансовими і контролюючими органами, які 

забезпечують виконання бюджету. Тобто необхідна єдина інформаційна база. 

Щоб вирішити цю проблему доцільно комп'ютеризувати систему 

фінансового контролю в Україні з доступом до локальних і глобальних 

мереж передачі інформації, що дасть змогу зекономити робочий час і не 

турбувати зазначені органи постійними письмовими запитами [ 2, с. 86-90 ]. 

Важливим напрямком удосконалення контрольно-ревізійної та 

аналітичної роботи є запровадження автоматизації проведення ревізій та 

перевірок за допомогою персональних ЕОМ. Для цього потрібно: 

    - по-перше, залучити до роботи над програмним забезпеченням 

контрольно-ревізійного процесу фахівців-програмістів зі знаннями 

дисципліни ревізії, контролю й обліку; 

- по-друге, на економічних навчаннях в контрольно-ревізійних відділах 

набиратись практичних навиків роботи з персональними електронно-

обчислювальними машинами. 
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Важливими є також кадрові питання органів ДКРС, де у зв'язку з 

економією бюджетних коштів спостерігається неукомплектованість 

ревізійного апарату, неналежне матеріальне стимулювання працівників 

ДКРС, що призводить до надмірного перевантаження контролерів-ревізорів, 

підвищення плинності кадрів. 

Перспективи удосконалення фінансового контролю залежать від його 

якості на всіх його етапах і своєчасності адекватного реагування фінансових 

органів, головних розпорядників кредитів та органів влади на результати 

подальшого контролю, тобто на виявлені факти нецільового і неефективного 

використання бюджетних коштів шляхом ужиття заходів для відшкодування 

незаконних витрат, регулювання обсягів фінансування і приведення у 

відповідність із нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетний 

процес. 

Одним із важливих принципів діяльності ДКРС має бути гласність. 

Вона позитивно впливатиме на ефективність роботи державної контрольно – 

ревізійної служби. Дотримання цього принципу має важливе виховне 

значення. Оприлюднення фактів зволікань, бюрократизму, незаконного чи 

неефективного використання фінансових ресурсів, з одного боку, сприяє 

вихованню правопорушників шляхом впливу на них громадської думки, а з 

іншого боку, гласність відіграє важливу превентивну роль, тобто попереджає 

про те, що в майбутньому до винних осіб будуть застосовані відповідні 

санкції. 

З метою вдосконалення інформаційних, організаційних та інших 

передумов для належної реалізації покладених на органи ДКРС завдань 

необхідно забезпечити: 

- створення і впровадження єдиної автоматизованої інформаційно – 

аналітичної системи органів ДКРС, яка б забезпечила ефективне 

використання всіх інформаційних ресурсів служби та інтеграцію з 

інформаційними ресурсами інших органів державної влади; 
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- подальшу активізацію роботи з вивчення та впровадження у 

практику позитивного зарубіжного досвіду з питань державного 

фінансового контролю; 

- вичерпність і якісність бази внутрішніх методологічних документів 

з питань діяльності ДКРС за всіма її напрямами та постійний 

моніторинг ефективності їх впровадження у практику. 

Висновки. Для впорядкування бюджетного процесу особливо в частині 

планування та виконання видаткової частини бюджетів усіх рівнів, передусім 

необхідно удосконалити державний фінансовий контроль, що здійснюється 

як на рівні держави, так і на рівні відповідних регіонів. Однак чинний нині 

інститут фінансового контролю не може повною мірою запобігти 

розбазарюванню бюджетних коштів, зловживанням та маніпуляціям із 

фінансовими і матеріальними ресурсами держави та окремих регіонів, а, 

отже, сприяти оптимізації бюджетного процесу та поступальному розвитку 

соціально-економічних відносин. 

Застосування запропонованих в статті заходів сприяло б створенню 

правових основ функціонування цілісної системи фінансового контролю в 

Україні, зміцненню державної влади, місцевого самоврядування і 

стабільності фінансової системи, становленню ефективної системи 

державного контролю та зростанню ролі держави в регулюванні соціально-

економічного розвитку держави. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Богданов І. Здобутки і проблеми КРУ в сучасних умовах /   І.Богданов  // 

Фінансовий контроль. – 2010. – №1. – С.33-34. 
2. Плескач В.Л. Фінансовий контроль у контексті трансфірмаційних процесів 

в економіці / В. Л. Плескач, К. С. Жадько // Фінанси України. – 2009. – №6. – С.85-
92. 
 

 

 

 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 153 
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
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Визначено основні засади здійснення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів 
господарювання, а також запропоновано ефективні шляхи для покращення  його здійснення. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, державний фінансовий аудит, державна 
контрольно-ревізійна служба, фінансова звітність, кошти, майно, діяльність суб’єктів 
господарювання, аудит фактів порушення законодавства. 

 

Актуальність проблеми. Дослідження державного фінансового аудиту 

діяльності суб’єктів господарювання викликає інтерес, насамперед, тому що 

аналіз наукових досліджень свідчить, що у вітчизняній теорії та практиці 

немає чітко сформованого понятійного апарату щодо державного аудиту, 

який визначають як певний «прояв» державного фінансового контролю – 

вид, форму, тип, метод тощо. В умовах розбудови громадянського 

суспільства виявляється надзвичайно актуальною проблема прозорості 

державного управління. У збалансованій системі державного управління 

функція фінансового нагляду має особливе значення. Адекватний фінансовий 

контроль та аудит є запорукою ефективності здійснюваних економічних 

реформ і важливим інструментом боротьби з правопорушеннями в 

економічній сфері та корупцією. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові й практичні 

проблеми розбудови вітчизняної системи державного фінансового контролю 

знайшли відображення в численних публікаціях М. Голованя, Н. Дорош, В. 

Мельничука, О. Петрик, В. Симоненка, І. Стефанюка, В. Шевчука, В. 

Піхоцького , І.Чумакової та ін. Але питання державного аудиту є новими для 

України, отже, залишаються недостатньо відпрацьованими як у 

теоретичному, так і у методологічному аспектах. 
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Мета статті: полягає у визначенні правового статусу державного 

фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання в вітчизняній 

системі державного фінансового контролю та розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення системи заходів його проведення. 

Виклад основного матеріалу. Державний фінансовий аудит (далі- 

ДФА) – форма контролю, що проводиться органами державної контрольно-

ревізійної служби в Україні. На сьогоднішній день органами державної 

контрольно-ревізійної служби (далі - ДКРС) можуть проводитися не тільки 

ревізії та перевірки, а ще й державний фінансовий аудит фінансово-

господарської діяльності підприємств. 

Проведення державного фінансового аудиту регламентовано 

законодавчими та нормативно-правовими актами України. Цей вид контролю 

не є фіскальним заходом, а спрямований на налагодження фінансової 

дисципліни, упередження порушенням з метою максимального досягнення 

ефективності використання бюджетних та державних коштів, а також 

матеріальних ресурсів. ДФА суто відрізняється від аудиту, що здійснюється 

незалежними особами (аудиторами) та аудиторськими організаціями. 

ДФА діяльності суб’єктів господарювання направлений на оцінку рівня 

управління фінансово-господарською діяльністю суб’єкта господарювання та 

полягає у забезпеченні дотримання вимог законодавства, актів і рішень 

органів управління та суб’єкта господарювання, достовірності даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, збереження активів, 

досягнення визначених цілей і завдань з виконання показників його 

діяльності. 

Першочерговим завданням постає вирішення проблеми пристосування 

органів ДКРС до проведення державного фінансового аудиту, оскільки його 

метою є оцінювання не лише законності, а й ефективності управління 

майном, досягнення суб’єктами господарювання визначених цілей і завдань. 

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про державну контрольно-

ревізійну службу в Україні” [1] державний фінансовий аудит розглядається 
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як різновид державного фінансового контролю. Його сутність полягає у 

перевірці та аналізі ефективного використання державних чи комунальних 

коштів, а також майна та інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування 

системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту 

та їх оцінка викладаються у звіті в порядку та за формою, визначеними 

Головним КРУ. 

Цим законом визначено, що “державний фінансовий аудит проводиться 

також Рахунковою палатою у порядку та у спосіб, що визначені законом” [2]. 

Але такого закону, що визначав би порядок проведення державного 

фінансового аудиту Рахунковою палатою не має. До того ж в Законі України 

“Про Рахункову палату” не зазначено жодного слова щодо проведення цим 

органом державного фінансового аудиту. Виходить, що Рахункова палата не 

може здійснювати державний фінансовий аудит суб’єктів господарської 

діяльності в умовах діючого законодавства. 

Порядок проведення державного фінансового аудиту в суб’єктах 

господарювання регулює Постанова КМУ “Питання проведення органами 

державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту” 

[2]. 

Під час здійснення державного фінансового аудиту, як вже зазначалось, 

обов’язковій оцінці підлягає рівень управління фінансово-господарською 

діяльністю суб’єктів господарювання. Це управління полягає у забезпеченні 

дотримання вимог законодавства, достовірності даних бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, збереження активів, а також досягнення 

визначених цілей і завдань з виконання показників економічності, 

продуктивності та результативності. 

Державний фінансовий аудит здійснюється відповідно до плану органів 

ДКРС. Перед його початком керівнику суб’єкта господарювання не пізніше 

ніж за десять календарних днів надсилається відповідне повідомлення. 
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Тривалість державного фінансового аудиту не повинна перевищувати 

дев’яносто календарних днів. 

Проведення державного фінансового аудиту включає чотири етапи: 

- перший етап - планування аудиту з метою збору інформації про 

правове забезпечення фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання та його систему управління; 

- другий етап державного фінансового аудиту передбачає підготовку 

програми проведення аудиту з урахуванням його плану; 

- третій етап - здійснюється перевірка ризикових операцій фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання, тобто підтверджується 

або спростовується інформація стосовно недоліків і проблем управління 

такою діяльністю; 

- четвертий етап - складання звіту про результати проведеного аудиту, 

в якому містяться висновки стосовно дотримання законодавства і 

забезпечення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання та обґрунтовані рекомендації щодо її вдосконалення. 

В запровадженні державного фінансового аудиту наряду з багатьма 

позитивними сторонами є й проблемні. Перш за все – неузгодженість 

законодавства, яка полягає в тому, що чітко не визначений порядок 

здійснення Рахунковою палатою державного фінансового аудиту. Для 

усунення цієї неузгодженості доцільним було б внесення змін до Закону 

України “Про Рахункову палату” та прийняття відповідного нормативного 

акту, який би регламентував порядок проведення державного фінансового 

аудиту Рахунковою палатою України. 

Однією з найважливіших проблем державного фінансового аудиту 

діяльності суб'єктів господарювання є відсутність на законодавчому рівні 

відповідальності керівників об’єктів аудиту та знехтування пропозиціями 

щодо покращення ефективності господарювання, наданими за результатами 

аудиту. Враховуючи той факт, що пропозиції мають рекомендаційній 

характер, аудитори мають тільки можливість повідомляти орган управління 
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або орган державної влади та місцевого самоврядування про бездіяльність 

об’єкта аудиту щодо втілення пропозицій. Також потребує вирішення й 

необхідність запровадження у країні єдиних стандартів (положень, правил) 

державного фінансового аудиту. Відповідно до Методики проведення 

державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання, затвердженої 

наказом Головним КРУ України від 04.08.2008 №300, у разі виявлення під 

час аудиту фактів порушення законодавства, що містять ознаки злочину, 

органами державної контрольно-ревізійної служби невідкладно інформується 

правоохоронний орган. 

Враховуючи викладене, якісне проведення державного фінансового 

аудиту можливе тільки у разі взаєморозуміння аудиторів і керівників 

суб’єктів господарювання, спільного бажання відшукати нові шляхи й 

невикористані резерви підвищення ефективності господарювання. Окрім 

цього, слід підняти на більш високий рівень внутрішній контроль у суб’єктів 

господарювання. Саме він має переваги щодо попередження фінансових 

порушень та здатний забезпечувати на підприємствах уникнення фінансових 

порушень і достовірність фінансової звітності. Необхідно також довести до 

розуміння керівників об’єктів аудиту, що основним завданням державного 

фінансового аудиту є саме сприяння суб’єктам господарювання в 

забезпеченні правильності ведення бухгалтерського обліку, законності 

використання коштів, державного та комунального майна, складанні 

фінансової  звітності   та   організації   дієвого   внутрішнього   фінансового 

контролю. 

Вирішення проблеми правового й методологічного забезпечення 

державного фінансового контролю дасть можливість створити: 

-  принципово нову систему державного фінансового контролю і аудиту на 

рівні всіх розпорядників бюджетних коштів; 

- впровадити сучасний методичний, логічний, матеріально-технічний й 

інформаційний ефективний державний контроль. 
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Одним із основних важелів досягнення міцної фінансової дисципліни 

на підприємстві, ефективного попередження порушень і недоліків у веденні 

бухгалтерського обліку, а у кінцевому результаті - ефективного управління 

підприємством - є запровадження обов'язкового прямого внутрішнього 

фінансового контролю на підприємствах усіх форм власності 

Висновки. Незважаючи на досить молодий вік державного 

фінансового аудиту суб'єктів господарювання, на сьогодні Головним КРУ 

України закладено базу для реалізації прав і повноважень наданих державою 

у сфері фінансового контролю. Бухгалтерський облік і фінансова звітність 

підприємств в Україні є найбільш проблемною ділянкою в системі контролю 

і потребує негайного переходу на новий удосконалений рівень. Адже, саме 

завдяки належному контролю система бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності може бути надійною гарантією достовірності результатів 

фінансово-господарської діяльності підприємств для максимального 

задоволення інформаційних потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів, що 

особливо необхідно для залучення іноземних інвестицій в національну 

економіку. 
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Обґрунтовано необхідність впровадження нових форм фінансового контролю, які 
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Актуальність проблеми. Реалізація стратегічного курсу України на 

побудову соціально-орієнтованої економіки європейського типу і 

забезпечення її сталого розвитку потребує суттєвого підвищення і 

ефективності механізму державного фінансового контролю. Сучасні світові 

тенденції розвитку фінансового контролю і аудиту спрямовані не лише на 

фіксацію порушень, а й на своєчасне виявлення рівня та причин відхилень 

від поставлених завдань та обґрунтування методів їх усунення. Саме це 

спричинило виникнення та розвиток нового виду аудиту - аудиту 

ефективності, значення якого безупинно підвищується і який має значні 

потенційні можливості в умовах сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема поширення 

аудиту ефективності стала предметом наукових праць багатьох вітчизняних 

вчених: Чумакова І. Ю., Сухарева Л.О., Федченко Т.В., Азима В.О. та інших. 

Проте, аудит ефективності поки що залишається новим і недостатньо 

дослідженим поняттям для вітчизняної теорії й практики. 

Постановка завдання. Розкриття передумов виникнення і 

необхідності запровадження нової форми контролю - аудиту ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все слід зазначити, що аудит 

ефективності - це вид аудиту, що полягає у встановленні рівня 

продуктивності, результативності та економічності фінансово-господарської 
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діяльності як державних органів та організацій, так і приватних компаній, 

корпорацій і фірм. 

У країнах світу, що мають найбільш тривалі традиції щодо 

застосування аудиту ефективності, він реалізується як вид діяльності 

державних аудиторів із здійсненням контролю урядових структур, державних 

підприємств і неприбуткових організацій, а також як аудит, що проводиться 

за контрактами незалежними аудиторами в приватних компаніях, фірмах і 

корпораціях [3]. Це нове бачення контрольної функції, яку державний 

аудитор виконує разом з керівниками організацій, що підлягають 

дослідженню. У цьому контексті державний аудитор виступає як партнер 

(учасник) процесу впровадження якісного управління в бюджетній сфері. 

Дійсно, саме державний аудит ефективності демонструє важливість 

партнерства між державними аудиторами і керівниками державних структур. 

Аудитор як порадник виконує об’єктивно важливу і конструктивну функцію 

переконання державних службовців, відповідальних за визначення структури 

і функцій державного органу, а також робить свій внесок в удосконалення 

процесу управління. 

Відповідно до класифікації INTOSAI (міжнародної організації вищих 

органів фінансового контролю) аудит ефективності передбачає вивчення 

обсягів економічності, результативності й ефективності. Він включає: аудит 

економічної діяльності адміністрації, досягнутої завдяки застосуванню 

ефективних адміністративних принципів, практики та політики управління; 

аудит продуктивності використання трудових, фінансових та інших ресурсів, 

включаючи дослідження систем інформації, результатів виробничої 

діяльності, стану внутрішнього контролю та їх моніторинг, а також оцінку 

заходів, вжитих об’єктом аудиту для усунення виявлених недоліків; аудит 

результативності діяльності щодо встановлення ступеня досягнення об’єктом 

аудиту накреслених цілей, а також перевірку фактичних наслідків і 

результатів діяльності порівняно із запланованими. 
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В основу проведення аудиту ефективності покладено "принцип трьох 

"Е" (англ. есоnоmу, effісіеnсу and еffectiveness), тобто тих основних 

елементів, які характеризують стан управління державними фінансами, а 

саме: 

- економічність - ощадність, бережливість, ступінь мінімізації витрат 

на придбання ресурсів з огляду на їхню якість; 

- ефективність - продуктивність, ступінь корисності споживаних 

ресурсів для створення продукції, здійснення діяльності;   

- результативність - дієвість, успішність, відповідність фактичних 

результатів запланованим, рівень досягнення мети та очікуваних 

результатів [3] . 

На відміну від зарубіжних країн, де аудит ефективності існує вже 

близько 50 років, в Україні він з'явився не так давно, і передумовами його 

запровадження у вітчизняну практику стали характерні недоліки існуючої 

системи державного фінансового контролю, до яких фахівці відносять: 

- традиційні ревізія та перевірка акцентують увагу на виявленні 

порушень і вивчають наслідки замість визначення причин таких 

порушень; 

- ревізії та перевірки, як правило, проводяться після завершення 

бюджетного року, коли витрачені кошти повернути майже 

неможливо; 

- відсутність оцінки системи внутрішньогосподарського контролю, а 

також оцінки якості контролю, запровадженого головним 

розпорядником коштів; 

- відсутність стандартів організації внутрішнього контролю установи; 

- не здійснюється оцінка рівня відповідальності керівників щодо 

запровадження внутрішнього контролю на усіх рівнях використання 

бюджетних коштів [2]. 

Запровадження нової форми контролю призведе до зміни ідеології 

діяльності Контрольно – ревізійного управління України – перехід  в роботі 
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від фіксації порушень до їх попередження і недопущення. Контроль не має 

бути  фіскальним, а повинен сприяти суб’єкту господарювання у підвищенні 

ефективності фінансово-господарської діяльності. 

Аудит ефективності використання бюджетних коштів дозволяє: 

- здійснити контроль за використанням бюджетних коштів суцільним 

порядком щорічно – аудитор аналізує і накопичує інформацію про 

діяльність суб’єкта господарювання та виявляє її недоліки; 

- посилити відповідальність керівництва щодо організації контролю 

на всіх стадіях використання бюджетних коштів – за фактами 

порушень, виявлених під час дослідження господарюючого 

суб’єкту; 

- зберегти бюджетні ресурси шляхом внесення своєчасних коректив у 

межах бюджетного року – уряд та інші державні органи потребують 

своєчасної, достовірної та системної інформації для прийняття 

управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності 

використання державного майна, що належить суб’єктам 

господарювання державного сектора економіки, збільшення 

надходжень до державного бюджету від здійснення ними 

господарської діяльності; 

- забезпечити впевненість зовнішніх користувачів у достовірності 

інформації про використання бюджетних коштів і публічне її 

оприлюднення. 

Запровадження аудиту ефективності в Україні супроводжується 

складнощами і проблемами, що зумовлені сучасною вітчизняною практикою 

управління державними фінансами. Однією з основних проблем є 

незавершеність реформи бюджетного процесу. Так, на сьогодні 

запроваджено лише окремі елементи програмно-цільового методу, а саме: 

розроблено і впроваджено форми бюджетних запитів, програму класифікації 

видатків державного бюджету. Однак для виконавців таких програм 

залишається актуальною проблемою розробка системи показників  
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результативності їх виконання. 

Іншою проблемою є відсутність упорядкованої та несуперечливої 

системи нормативно-правового регулювання державного фінансового 

контролю й аудиту. Сьогодні в нашій країні діють окремі не пов’язані один з 

одним нормативно-правові акти, що певною мірою стосуються питань аудиту 

ефективності. 

Залишається невирішеним питання про те, хто саме повинен займатися 

цим аудитом, координувати і регулювати його розвиток – тільки Рахункова 

палата та її територіальні підрозділи в регіонах або (при раціональному 

розподілі повноважень) органи ДКРС та Державне казначейство України чи 

інші органи в системі урядового державного фінансового контролю, служби 

внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади, Аудиторська палата 

України (АПУ) та незалежні аудитори (аудиторські фірми). 

Для впровадження аудиту ефективності передусім потрібно створити 

адекватну нормативну та методологічну основу для його проведення, 

зокрема розробити і затвердити єдину концепцію розвитку державного 

фінансового контролю в Україні, слід також внести зміни і доповнення в 

чинне законодавство. З метою вдосконалення інформаційної бази, яка є 

обов'язковою для проведення аудита ефективності, потрібно завершити 

впровадження механізмів програмно-цільового методу, забезпечивши не 

тільки формування, а й застосування в бюджетному процесі повної та 

достовірної звітності про результативні показники виконання бюджетних 

програм. 

Важливу роль у вдосконаленні методології й практики державного 

фінансового контролю та запровадженні механізмів аудиту ефективності 

відіграє створення умов для підготовки й атестації аудиторів, які працюють у 

секторі державного управління. За аналогією з міжнародною практикою до 

розробки пропозицій з питань методології аудиту ефективності можуть бути 

залучені професійні аудиторські організації (зокрема, АПУ і САУ), незалежні 
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аудитори та експерти, що мають досвід взаємодії з органами та організаціями 

сектора державного управління [3]. 

Висновок. Таким чином, недоліки існуючої системи державного 

фінансового контролю спричинили потребу в запровадженні в Україні 

нового виду аудиту - аудиту ефективності, який дозволяє оцінити рівень  

реалізації запланованих бюджетними програмами цілей, встановити 

чинники, що заважають досягненню максимального результату у 

використанні певного обсягу ресурсів, та обґрунтувати пропозиції щодо 

підвищення ефективності використання державних активів, тобто встановити 

рівень віддачі бюджетних коштів, а не оцінити загальний стан.  
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Розглянуто сутність та сучасний стан державного фінансового контролю в 
Україні. Обґрунтовано можливі шляхи вдосконалення його організації та здійснення. 
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Актуальність проблеми. Теперішній стан справ у сфері державного 

фінансового контролю не може задовольняти суспільство, оскільки 

економіка держави несе значні збитки в результаті недотримання фінансово-

бюджетної дисципліни підприємствами, установами й організаціями. 

Основними причинами такого становища є відсутність дієвих механізмів 

контролю за бюджетними коштами, недосконалість діючої законодавчої бази 

з питань державного фінансового контролю. Крім того, в організації 

державного фінансового контролю мають місце проблеми і протиріччя, які 

деструктивно впливають на його ефективність. А відтак, є необхідність 

вжиття заходів для підвищення ефективності контролю, що вимагає 

проведення ґрунтовних досліджень, результати яких сприятимуть 

формуванню єдиної системи державного фінансового контролю, яка 

віддзеркалюватиме бюджетні відносини на всіх рівнях управління 

державними коштами.  

Аналіз досліджень та публікацій. Серед наукових досліджень, в яких 

висвітлено проблеми державного фінансового контролю, заслуговують на 

увагу праці Ф. Бутинця, В. Шевчука, О. Василика, Л. Савченко, В. Андреєва,  

І. Стефанюка, О. Барановського, В. Симоненка,  В. Бурцева, Ю. Вороніна, Р. 

Адамса, Д. Дуброу, Д. Ірвіна,  Дж. Робертсона, Р. Томсона та ін. 
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Результати аналізу наукових праць та нормативно-правових документів 

засвідчили, що на сучасному етапі розвитку державності України не 

сформульовано концептуальних засад побудови єдиної системи державного 

фінансового контролю, відсутня необхідна аргументація для прийняття 

обґрунтованих державних рішень у формі законів, сучасних концепцій і 

стратегій у діяльності контролюючих органів, тому питання державного 

фінансового контролю потребує подальшого дослідження та наукового 

обґрунтування. 

Постановка проблеми. Трансформації, що сталися протягом останніх 

років в економіці та фінансових відносинах України, впровадження нових 

принципів господарювання на основі ринкових відносин, розвиток ділової 

ініціативи і підприємництва потребують докорінної перебудови 

управлінських функцій держави, у тому числі контрольних. Питання 

вдосконалення системи державного фінансовою контролю є актуальним і, 

виходячи з реальної дійсності, конкретного змісту діяльності підприємств і 

загальної системи контролю варто дослідити сутність та шляхи 

вдосконалення державного фінансового контролю. 

Отже, метою статті є оцінка сучасного стану державного фінансового 

контролю України та виявлення шляхів його вдосконалення. 

Виклад  основного матеріалу. Економічна політика української 

держави здійснюється за допомогою величезного арсеналу механізмів, 

методів, способів, інструментів тощо. Одним з визначальних важелів 

управління фінансовою системою є фінансовий контроль.  

Державний фінансовий контроль – це важлива функція держави, що 

забезпечує нормальне функціонування фінансової системи. З одного боку він 

є засобом поєднання функцій фінансового планування і прогнозування, 

фінансового обліку та статистики, з іншого – передумовою здійснення 

функцій фінансового аналізу та регулювання. Це визначає інтегруючу роль 

фінансового контролю, недооцінка якої значно погіршує ефективність 

управління фінансовими ресурсами [1]. 
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Таким чином фінансовий контроль передбачає перевірку 

господарських і фінансових операцій щодо їх достовірності, законності, 

доцільності і ефективності. Реалізація економічної стратегії держави 

потребує як удосконалення фінансового контролю в цілому, так і 

покращення контрольного потенціалу органів виконавчої влади, яким 

належить ключова роль у здійсненні державного фінансового контролю. До 

того ж в умовах економічної кризи, що склалась в державі, для сталого 

розвитку вітчизняної економіки необхідно вирішити проблему ефективного 

використання бюджетних коштів. Основна стратегія системи державного 

фінансового контролю в Україні повинна враховувати стратегію діяльності 

держави взагалі та співпадати з її інтересами. 

На сьогодні в Україні функціонує значна кількість органів, які тією чи 

іншою мірою здійснюють державний фінансовий контроль. До основних 

можна віднести: 

- Рахункову палату, яка визначається вищим органом бюджетного 

контролю і яка забезпечує контроль за ефективністю управління коштами, за 

інвестиційною діяльністю органів виконавчої влади, законністю та 

ефективністю використання фінансових ресурсів ; 

- Державну податкову адміністрацію – центральний орган виконавчої 

влади, очолює податкову службу. На ДПА покладається виконання 

організації, інструктивного і методичного забезпечення податкової роботи, 

контроль за діяльністю податкових органів всіх рівнів; 

- Контрольно-ревізійний відділ – орган що здійснює внутрішній 

фінансовий контроль від імені виконавчої гілки влади. Він забезпечує 

ефективний контроль за використанням державних ресурсів та їх 

збереженням. Можна сказати, що КРУ – це саме та ланка фінансового 

контролю, за результатами діяльності якої можна проаналізувати весь спектр 

проблем регіонів, оцінити ефективність управління органами місцевого 

самоврядування фінансовими ресурсами [2]. 
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Організація та функціонування чіткої системи фінансового контролю – 

один з основних напрямків державної фінансової політики. Підвищення 

дієвості та ефективності державного фінансового контролю, посилення його 

профілактичної спрямованості зумовили в останні роки стійку тенденцію до 

зміцнення фінансової дисципліни в державі. 

Разом з тим існуюча система державного фінансового контролю не дає 

Кабінетові Міністрів України змоги повною мірою проводити глибокий 

аналіз та оцінку системи державного управління в окремих сферах соціально-

економічної діяльності.  

Розглядаючи завдання та функції які покладені на органи фінансового 

контролю, потрібно відмітити що, необхідною умовою забезпечення 

ефективності фінансового контролю є оптимальність і системність дій 

контролюючих органів. Іншими словами, фінансовий контроль не може бути 

ефективним, якщо він не охоплює всіх сфер обігу фінансових ресурсів. 

Пріоритетними напрямками удосконалення фінансового контролю є 

підвищення результативності контрольно-ревізійної роботи окремих 

відомчих підрозділів, поліпшення якості інспектування й документування 

результатів контрольних заходів.  

Ще одним пріоритетним напрямком розвитку і вдосконалення 

фінансового контролю слід вважати повноцінне запровадження принципів 

професійної етики контролера. Найбільш фундаментальні з них: чесність і 

об'єктивність, професійна компетентність і пунктуальність, висока 

відповідальність і презентабельність. Потрібно зазначити, що кожна із них 

зокрема, а також їх сукупність є важливими й визначальними для 

професійної діяльності у сфері фінансового контролю. На сьогодні 

витримати етичні норми контролю в умовах тотальної корумпованості, 

непрозорості рішень і дій, подвійних стандартів визнання й оцінки, зневаги 

до закону, відсутності ефективної судової системи, поширення відносин 

кримінального типу вкрай складно [3]. 
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Слід виділити чинники, які впливають на якість фінансового контролю 

і перебувають у площині його методологічного та організаційного 

забезпечення. Факторами методологічного забезпечення є професійна 

діяльність з використанням сучасного аналітичного інструментарію 

доведення та аргументації, порівняльних оцінок, визнання суттєвості та 

ризику оцінок. Важливим також є приведення технологій контрольного 

процесу до світових стандартів, визначення високої якості контролю та 

забезпечення його незалежності. Фінансовий контроль за соєю філософією 

повинен стати «лікарем економічної системи», а не  її «караючим мечем». В 

організаційному плані пріоритетною виступає чітка структуризація 

повноваження та компетенції інститутів фінансового контролю. 

Невпорядкованою залишається робота Рахункової палати, Державного 

казначейства та головного контрольно-ревізійного управління. 

Висновок. Отже, кінцевим результатом проведених заходів 

удосконалення фінансового контролю мають стати: 

-       удосконалення діяльності органів державного сектору (як приклад, 

підвищення   дієвості   поточного контролю з боку органів казначейства в 

координації з органами виконавчої влади і державної податкової 

адміністрації та розробка обґрунтованої методології аналізу матеріалів 

ревізій та перевірок ); 

-     формування дієвої системи державного фінансового контролю 

(наприклад, комп'ютеризація системи фінансового контролю в Україні з 

доступом до локальних і глобальних мереж передачі інформації, що дасть 

змогу зекономити робочий час і не турбувати зазначені органи постійними 

письмовими запитами); 

-       раціональне використання державних ресурсів, у відповідність із 

нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетний процес ( розробка 

відповідних законопроектів). 

Економічні тенденції й наслідки світової фінансової кризи показали 

необхідність удосконалення фінансово-бюджетної політики й формування 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 170 

відповідних механізмів державного фінансового контролю як вагомої 

складової фінансової системи країни. Чітка цілеспрямованість і пластичність, 

глобалізаційні та інтеграційні процеси, кон'юктурні виклики і загрози стали 

поштовхом до формування нових стандартів економічних відносин  в цілому 

й до реалізації місії фінансового контролю. 
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

В.С.Салькова, студентка 
Науковий керівник: старший викладач А.Г. Костирко  
Миколаївський державний аграрний університет 

 У статті розглянуто поняття «державного фінансового контролю» та суб’єктів 
які його здійснюють. Досліджено фактичний стан державного фінансового контролю в  
Україні і запропоновано шляхи його вдосконалення на сучасному етапі. 

 Ключові слова: контроль, державний фінансовий контроль, Державна 
контрольно-ревізійна служба України 
 

Актуальність проблеми. Зміни, що сталися протягом останніх років в 

економіці та фінансових відносинах України, впровадження нових принципів 

господарювання на основі ринкових відносин, розвиток ділової ініціативи і 

підприємництва потребують докорінної перебудови управлінських функцій 

держави, у тому числі контрольних. Питання реформування системи 

державного фінансовою контролю є актуальним і, виходячи з реальної 

дійсності, конкретного змісту діяльності підприємств і загальної системи 
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контролю варто дослідити сутність та шляхи реформування державного 

фінансового контролю. 

За умов розбалансованості економіки, росту тіньового капіталу в усіх 

сферах діяльності, неефективного витрачання коштів бюджетів усіх рівнів та 

коштів централізованих державних цільових фондів актуального значення 

набуває фінансовий контроль з боку органів державної влади та управління. 

Аналіз останніх досліджень. Дане питання викладено у наукових та 

практичних роботах вітчизняних учених, таких як: С.А. Буковинський, С.О. 

Булгакова, О.П. Зварич, В.І. Каленська, О.Т. Колодій, В.І. Стоян, О.О. 

Чечуліна та ін. Однак питання державного фінансового контролю 

потребують подальшого дослідження та наукового обґрунтування. 

Постановка завдання. Метою роботи є оцінка сучасного стану 

державного фінансового контролю  та виявлення напрямків його 

реформування. 

Виклад основного матеріалу. Важливе значення має фінансовий 

контроль як форма контролю з боку держави за законністю та 

обґрунтованістю виконання фінансових операцій із визначення результатів 

господарської та управлінської діяльності, створення і використання фондів 

фінансових ресурсів на цілі економічного та соціального розвитку держави. 

За своєю економічною сутністю фінансовий контроль - це комплекс 

заходів, що вживаються законодавчими і виконавчими органами влади всіх 

рівнів, а також спеціально створених установ, для забезпечення законності та 

ефективності формування, володіння та використання фінансових ресурсів з 

метою захисту фінансових інтересів держави, місцевого самоврядування, 

суб'єктів господарювання та громадян, а також успішного досягнення 

поставлених цілей у сфері фінансів [1]. 

Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки держава має 

контролювати не  суто господарську діяльність суб'єктів підприємництва, як 

це було за командно-адміністративної економіки, а лише дотримання ними 

встановлених державою в інтересах суспільства норм, правил мобілізації, 
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розподілу та використання фінансових ресурсів. Тобто контрольні дії 

держави повинні здійснюватися на партнерських відносинах. 

Важливість державного фінансового контролю в економіці держави 

зумовлена його місцем та роллю в усіх сферах суспільного відтворення: 

контроль займає центральне місце в системі фінансового адміністрування та 

супроводжує процес руху грошових коштів. Він є, з одного боку, засобом 

зв'язку між фінансовим плануванням та фінансовим обліком (статистикою), а 

з другого, передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та 

регулювання.  

Організація контролю потребує чіткого визначення суб'єкта контролю. 

Він, як правило, визначається законодавством держави, нормативно-правими 

актами суб'єктів фінансової діяльності. Суб'єктами фінансового контролю 

виступають органи державної влади залежно від рівня ініціювання, а також 

інститути незалежного фінансового контролю. В системі державного 

фінансового контролю - Рахункова палата України, Міністерство фінансів 

України, Державна контрольно-ревізійна служба України (ДКРС), Державна 

митна служба України, Державна податкова адміністрація України, 

Державне казначейство України, Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку, Національне агентство з управління державними 

корпоративними правами, Комітет у справах нагляду за страховою 

діяльністю, Агентство з питань банкрутства, Національний банк України, 

регіональні рахункові палати, органи внутрішнього відомчого фінансового 

контролю в системі виконавчої влади [3]. 

Для впорядкування бюджетного процесу особливо в частині 

планування та виконання видаткової частини бюджетів усіх рівнів, передусім 

необхідно удосконалити державний фінансовий контроль, що здійснюється 

як на рівні держави, так і на рівні відповідних регіонів.  

Незважаючи на посилення окремих етапів фінансового контролю, 

можна зазначити, що кількість фінансових порушень з року в рік  суттєво не 

зменшується, про що свідчать дані таблиці 1. 
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Проаналізувавши наведені нижче дані слід зазначити, що у 2009 році у 

порівнянні із 2007 роком і  2008 роком  кількість фінансових порушень, що 

призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів скоротились лише на 

2,6% і 3,6% відповідно, а кількість фінансових порушень, що не призвели до 

втрат фінансових і матеріальних ресурсів – на 2,3% і 2,6%. 

Це відбувається через відсутність жорсткої адміністративної 

відповідальності за бюджетні правопорушення та не відшкодування 

спричинених збитків, неможливість притягти винних осіб до кримінальної 

відповідальності, або робиться це вибірковим методом. 

Таблиця 1 

Динаміка фінансових порушень в Україні (за даними ДКРС України), 

кількість порушень 

Показники 2007р. 2008р. 2009р. 2009р. у % до 
2007р. 2008р. 

Виявлено фінансових порушень, 
що призвели до втрат фінансових 
і матеріальних ресурсів (всього): 

14352 14510 13986 97,4 96,4 

1. Недоотримано (втрачено) 
фінансових ресурсів. 9501 10792 11266 118,6 104,4 

2. Операції з ресурсами, проведені  з 
порушенням чинного 
законодавства. 

13498 13935 13473 99,8 96,7 

Виявлено фінансових порушень, 
що не призвели до втрат 
фінансових і матеріальних 
ресурсів, (всього): 

11449 11491 11190 97,7 97,4 

1. Завищення кредиторської 
заборгованості та зобов'язань перед 
фізичними особами 

1685 1695 1176 69,8 69,4 

2. Взяття до сплати зобов`язань на 
суми, що перевищують виділені 
бюджетні асигнування 

486 212 215 44,2 101,4 

3. Завищення потреби в бюджетних 
коштах, яку не профінансовано 844 945 1088 128,9 115,1 

4. Заниження в обліку вартості 
активів та їх лишки 9555 9578 9352 97,8 97,6 

5. Незаконні операції з державними 
коштами, що не призвели до втрат 1554 1791 1787 115,0 99,8 
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Результати діяльності Державної контрольно-ревізійної служби 

свідчать про динаміку зростання сум виявлених збитків і фінансових 

порушень в цілому. 

Ефективність фінансового контролю за економним і цільовим 

витрачанням бюджетних коштів, станом збереження державного і 

комунального майна залежить від комплексності його здійснення, 

своєчасності й повноти реалізації заходів для відшкодування завданих 

державі збитків, усунення причин, що призвели до фінансових втрат. 

Більшість із цих функцій покладено на Державну контрольно-ревізійну 

службу. 

Однак, у своїй діяльності органи державної контрольно-ревізійної 

служби стикаються з низкою проблем щодо ефективної організації 

фінансового контролю. Так, однією із важливих проблем можна вважати 

дублювання контрольно-ревізійних дій між органами, на які покладено 

здійснення контрольних функцій. 

Для вирішення проблем доцільно провести низку заходів, серед яких:  

1) чітко регламентувати функції,  права і  відповідальність фінансових 

органів при погодженні кошторисів витрат і штатних розписів; 

2)  запровадити нові та вдосконалити чинні нормативи щодо планування   

видатків   і   використання   бюджетних   коштів   та   матеріальних 

цінностей; 

3) визначити предмет і обсяг фінансового контролю, який стосовно   

бюджетних   коштів   мають   здійснювати    головні   розпорядники 

бюджетних коштів, встановити   відповідальність   посадових   осіб   за 

невиконання або неналежне виконання цих функцій. 

Існує   також   проблема   відсутності   системності   контролю,   тобто 

відповідності     попереднього,    поточного    і    наступного    контролю.    З 

огляду на це одним із напрямів удосконалення   фінансового   контролю   є   

підвищення   дієвості   поточного контролю з боку органів казначейства в 
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координації з органами виконавчої влади та державної податкової 

адміністрації. 

У здійсненні своїх контрольних функцій перед органами ДКРС постає 

проблема відсутності єдиної інформаційної системи контролю, тобто доступу 

до баз даних інших фінансових контролюючих органів. Тобто необхідна 

єдина інформаційна база. Щоб вирішити цю проблему доцільно 

комп'ютеризувати систему фінансового контролю в Україні з доступом до 

локальних і глобальних мереж передачі інформації, що дасть змогу 

зекономити робочий час і не турбувати зазначені органи постійними 

письмовими запитами. 

Серйозною перешкодою для здійснення аналізу матеріалів ревізій та 

перевірок є відсутність єдиної методологічної бази. Тому потрібно розробити 

обґрунтовану методологію аналізу матеріалів ревізій та перевірок, яка б дала 

змогу працівникам ДКРС проводити узагальнення та аналіз матеріалів ревізій 

за останні роки. 

Висновок. Отже, перспективи удосконалення державного фінансового 

контролю залежать від його якості на всіх його етапах і своєчасності 

адекватного реагування фінансових органів.  

Система  державного фінансового контролю має бути цілісною 

виключно тому, що її «фундаментом» повинні бути єдині принципи, норми 

та нормативи побудови та функціонування і розв'язання проблем, що стоять 

перед нею з чітким визначенням контролюючих органів та їх прав, обов'язків 

і повноважень. Проте основним принципом діяльності кожного 

контролюючого органу в системі повинен бути принцип незалежності та 

об'єктивності. Основна стратегія системи державного фінансового контролю 

в Україні повинна враховувати стратегію діяльності держави взагалі та 

співпадати з її інтересами. 

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо наступні заходи щодо 

удосконалення державного фінансового контролю: 
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- система фінансового контролю повинна бути мобільною, тобто оперативно, 

адекватно та професійно реагувати на будь-які зміни в економіці та 

законодавстві; 

- необхідна розробка і реалізація концепції державного фінансового 

контролю, основаного на єдиних принципах, правилах та єдиній методології; 

- у системі державного казначейства повинна проводитися координація 

взаємодії контрольних органів різних рівнів, що здійснюють внутрішній та 

зовнішній контроль, з метою активного впливу на формування і реалізацію 

ефективної державної бюджетної політики; 

- впровадження застосування сучасних інформаційно-технологічних 

інструментів, що забезпечують результативність та ефективність фінансового 

контролю щодо формування та виконання державного бюджету; 

- забезпечення достовірності та надійності інформації про державні видатки, 

соціально-економічну результативність та ефективність витрачання 

державних коштів. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

АУДИТУ В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник: старший викладач А. Г. Костирко 

Миколаївський державний аграрний університет 
У статі визначенні економічні проблеми розвитку аудиту, розглянуто фактори 

впливу на     систему організації аудиту в Україні, обґрунтовано напрямки оптимізації 
аудиторського процесу, розроблено рекомендаційні заходи  щодо покращення 
аудиторської діяльності в сучасних умовах. 

Ключові слова: аудит, ефективність, фактори впливу, стандарти, резерви, 
аудиторські послуги, система організації, документування процесу. 
 

Постановка проблеми. Становлення громадянського суспільства, 

розвиток приватного підприємництва як його економічної основи зумовили 

появу аудиту в Україні. Ухвалення в квітні 1993 р. Закону України «Про 

аудиторську діяльність» надало легітимності цій формі незалежного 

фінансового контролю і стало імпульсом її інтенсивного розвитку. За цей 

проміжок часу в Україні сформовано систему незалежного аудиту подібну 

країнам з ринковою економікою. Інфраструктура, забезпечення та 

функціонування цієї системи продовжують удосконалюватися. 

У сучасних умовах постала проблема необхідності удосконалення ринку 

аудиторських послуг з метою забезпечення збалансованості розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах зовнішніх коливань економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку ринку 

аудиторських послуг є предметом особливої уваги економічної науки. У 

вітчизняній літературі приділяється значна увага розвитку аудиту в Україні. 

Це наслідок стрімкого розвитку світової економіки, необхідність гнучкого 

пристосування до змін, їх детального дослідження та контролю. Великий 

внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів до шляхів 

удосконалення аудиторських перевірок та аудиторського контролю в цілому 

внесли провідні вчені-економісти: М.Т.Білуха, А. Білоусов, В.Г.Гетьман, 
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М.Я.Дем’яненко, В.П.Завгородній, Г.Г.Кірейцев, М.В. Крапивко, Б.Ф. Усач,    

Н.М. Проскуріна, Ю.М. Тимощенко, В.Ю. Ільїн та інші вчені. Дані автори 

вважають, що хоча Аудиторська палата України разом зі Спілкою аудиторів 

України проводить розробку на основі узагальнення вітчизняної та світової 

практики науково обґрунтованої методики та рекомендацій з питань 

аудиторської діяльності в Україні, зарубіжні країни мають більш глибоку 

історію аудиту, певні традиції об’єктивного характеру. Тому нашій державі, 

яка лише почала нелегкий шлях становлення та розвитку аудиторської 

діяльності зараз необхідні резерви підвищення ефективності аудиту. 

Постановка завдання. Метою статті є проведення діагностики факторів 

впливу на розвиток аудиту в Україні, виявлення чинників, що гальмують 

проведення вітчизняного аудиту і резервів підвищення його ефективності.  

Виклад основного матеріалу. Проблеми  розвитку аудиту є досить 

різні, всі вони пов’язані з розвитком аудиторської діяльності в Україні, і 

потребують нагального вирішення. 

За аналізом останніх досліджень на початковому етапі розвитку 

вітчизняного аудиту – у 1993-1994 роках, значення такому виду діяльності 

ніхто з потенційних замовників не надавав. Аудит був нав’язаний 

державними органами під тиском Світового банку і Міжнародного 

валютного фонду. Такі обставини певною мірою уповільнювали розвиток 

вітчизняного аудиту. 

        В 2001-2010 роках ситуація змінилась. Складність, заплутаність обліку, 

особливо податкового, зміна фінансового обліку, істотна суперечливість 

законодавства, реальність значних фінансових санкцій підштовхують 

менеджерів,  які прагнуть застрахуватись від відповідальності і можливих 

фінансових втрат, до рішення скористатися послугами аудиторської фірми. 

Таким чином, в суспільстві, особливо  останнім часом, виникла 

об’єктивна необхідність в незалежному професійному контролі за діяльністю 

підприємств та їх фінансовими результатами. Однак, не дивлячись на це,  
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реальної потреби в послугах аудитора як захисника інтересів існуючого чи 

потенційного інвестора сьогодні, нажаль не існує.  Не дивлячись на 

законодавчу вимогу щодо  обов’язкового підтвердження незалежним 

аудитором показників річної фінансової звітності, інвестори та інші 

користувачі звітності і не відносяться з належною довірою до висновку 

аудитора  про достовірність показників фінансової звітності [2]. 

На жаль, сьогодні незалежний професійний аудит має багато проблем, 

до яких слід віднести наступні: 

- відсутність розробленого економічного механізму щодо 

регулювання аудиту, який включає в себе великі штрафні санкції за 

неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської 

відповідальності (страхові фірми не здатні і не підготовлені до 

масового страхування аудиторської відповідальності), розвиток 

цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг тощо;  

- не досконалі законодавча база і досвід судового розгляду позовів 

щодо аудиторів (аудиторських фірм), немає методики оцінки 

розмірів збитку користувачів від неякісного аудиту; 

- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 

контролю; 

- брак певного досвіду аудиторської діяльності; 

- недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси - 

і неосвоєний ринок аудиторських послуг; 

- відсутність типових форм документів з аудиту; 

- відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації 

аудиту. 

 Разом із тим впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності 

має в цілому для держави істотні переваги порівняно з іншими формами 

фінансово-господарського контролю, зокрема: 

- значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання 

контрольно-ревізійного апарату; 
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- надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати 

аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків; 

- незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що 

сприяє підвищенню якості перевірок; 

- можливість вибору аудитора замовником тощо. 

Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які 

мають місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять 

неможливим успішний розвиток аудиту. 

Українські стандарти аудиту повинні базуватись на чинному 

законодавстві, і це робить неприйнятним застосування у нас окремих 

положень МСА. По – перше, ряд положень МСА базується на західній 

загальноприйнятій системі бухгалтерських принципів, які часто суперечать 

діючим українським принципами обліку.  

Потребують вирішення важливі проблеми нормативно – правового 

регулювання і технології проведення аудиту. В Україні відчувається 

недостатня кількість аудиторських фірм, висока вартість аудиторських 

послуг, відсутність необхідних регламентуючих положень про порядок 

проведення аудиту[3]. 

Основними чинниками, які гальмують розвиток аудиторської діяльності 

в Україні є наступні: 

перший з них - ціновий. На сьогодні хоч аудитори і скаржаться на 

падіння вартості аудиторських послуг в Україні, офіційна статистика 

Аудиторської палати України свідчить про зворотне; 

другий чинник – якість аудиторських послуг. Основними причинами 

скарг є ігнорування аудиторами вимог до аудиторського висновку, вимог 

МСА аудиту, втрата принципу незалежності та підміна аудита ревізією;  

        третій чинник – методика перевірок. Більшість аудиторів змушені 

виконувати перевірки, які практично нічим не відрізняються від звичайної 

документальної ревізії. Досить рідко здійснюється розрахунок суттєвості 
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відхилень, практично не застосовується вибірка, а аудиторський ризик 

розраховується формально. 

Також, багато суперечностей викликає невизначеність формулювання 

ст.3 Закону України «Про аудиторську діяльність» про те, що аудиторські 

послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок та пов’язаних з 

ним експертиз, консультацій із питань бухгалтерського обліку, звітності, 

оподаткування ,аналізу фінансово – господарської діяльності та інших видів 

економіко – правового забезпечення підприємницької діяльності [1]. На 

сьогодні аудиторські фірми України можуть надавати достатньо широкий 

спектр послуг. 

На сучасному етапі розвитку аудиту в Україні відсутній лідер в 

аудиторській професії. Громадські організації практично не мають 

повноважень для розвитку аудиту. Аудиторська палата України є поки що по 

суті єдиним законодавчо визнаним органом, який має зобов’язання щодо 

розвитку аудиту в країні. Відсутність права законодавчої ініціативи гальмує 

реалізацію будь-яких інновацій в розвитку професійного аудиту [5]. 

Для забезпечення професіоналізму суб’єктів аудиту, вкрай необхідні такі 

заходи: 

- поновлення ліцензування аудиту, при цьому ліцензія повинна 

видаватися за кошти щорічно. Це унеможливить „дешевий” аудит, бо 

потрібно хоча б відробляти гроші за ліцензію та накопичувати їх на 

наступний рік; 

- встановлення страхування аудиторських ризиків; 

- посилення вимог до кандидатів в аудитори, при цьому право на здачу 

іспиту на сертифікат аудитора повинна мати лише особа, яка пройшла не 

менше трьох років стажування в аудиторській фірмі та рекомендована 

керівником такої фірми; 

- посилення вимог до результатів підвищення кваліфікації; 

- координація роботи з громадськими об’єднаннями бухгалтерів. Це 

потрібно, щоб дві споріднені професії разом працювали в напрямку 
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уніфікації термінології обліку та єдиного її тлумачення, методології обліку та 

складання звітності, трансформації звітності; уніфікації навчання бухгалтерів 

та аудиторів тощо; 

- розширення обов’язкового аудиту.  

Поєднання вказаних вище напрямків розвитку аудиторської професії 

закладають підґрунтя для її подальшого впровадження у вітчизняну 

господарську практику та відносини між власниками. Чим скоріше ці 

питання будуть вирішені, тим більше перспектив у незалежного аудиту в 

Україні [6]. 

    На основі вищевикладеного, вважаємо, що основними напрямами 

розвитку аудиторської діяльності в Україні можуть стати: 

1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, 

створення до них коментарів у повному обсязі. 

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про 

аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших 

законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на 

регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, 

для яких щорічна аудиторська перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу, 

збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових 

положень, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта 

[7]. 

3. Використання узагальненого практичного досвіду роботи 

міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм. 

4. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій 

України з міжнародними та європейськими професійними організаціями 

бухгалтерів і аудиторів. 

5. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на 

основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання . 

6. Зосередження зусилля професійних організацій на таких напрямах 

своєї діяльності як: 
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а) підтримка та розширення кваліфікації своїх членів;  

б) моніторинг якості та незалежності; 

в) популяризация в суспільстві професії, зокрема фундаментальних 

принципів, таких як незалежність, чесність, об’єктивність. 

Висновки. Вирішення вище зазначених проблем аудиту шляхом 

впровадження рекомендованих заходів потребує комплексного розгляду і 

вирішення, так як простих рішень  в таких питаннях не буває і для цього 

потребується певний час. Таке впровадження допоможе  підприємствам 

України різних форм  власності переглянути  підхід  до співпраці з 

аудиторськими фірмами, швидше  зрозуміти вигоди для себе, при цьому  

скоріше інтегруватися в міжнародну економіку. А це дуже важливо, тому що 

Україна уже є членом Міжнародної організації торгівлі та стратегічно взяла 

напрямок на Європейську  інтеграцію. 
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УДК 657.6:631.11 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
А.В.Гебуза, студентка 
Науковий керівник: старший викладач  А.Г. Костирко 
Миколаївський державний аграрний університет 

Визначено особливості проведення судово – бухгалтерської експертизи на 
сільськогосподарських підприємствах. Приведені основні причини призначення 
експертизи. Вказані основні об’єкти та завдання. 

Ключові слова: судово – бухгалтерська експертиза, факти розкрадання, 
собівартість продукції, процесуальна дія, експерт. 

 

Актуальність проблеми. В умовах ринкових відносин у сфері 

господарювання суттєво змінилося правове положення підприємств. 

Змінюється значення обліку та оцінки результатів господарської діяльності 

як підприємств, так і підприємців. Розвиток бухгалтерського обліку та 

підвищення півня розуміння його ролі призвели до значного розширення 

сфер застосування облікових даних. Важливе місце належить процесу 

слідства, у ході якого для з’ясування всіх обставин справи економічного 

напряму, характерним є призначення судово – бухгалтерської експертизи.   

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питанню проведення 

судово  - бухгалтерської експертизи присвячено ряд праць та досліджень. 

Найбільшу увагу зазначеному питанню приділяли у своїх роботах: Т.В. 

Гончарук, Н.А. Остапюк, І. Волкова, І.А. Панченко.  

Постановка завдання. Метою проведення судово – бухгалтерської 

експертизи є аналіз виробничої і фінансово-господарської діяльності 

підприємств із різними формами власності, які допустили збитки, втрати, 

привласнення товарно-матеріальних цінностей, безгосподарність, і 

визначення сум матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Судово-бухгалтерська 

експертиза є одним із найбільш поширених видів судових експертиз. 

Необхідність у судово-бухгалтерській експертизі виникає під час 

розслідування і судового розгляду цивільних справ про привласнення, 
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посадові (службові) злочини, а також відносно цивільних справ, коли 

необхідно проаналізувати дані про фінансово-господарські операції, що 

відображені у бухгалтерському обліку.  

Судово-бухгалтерська експертиза — це дослідження фінансово-

господарської діяльності суб’єкта господарювання, яке в межах чинного 

законодавства здійснюється особою, котра володіє спеціальними знаннями в 

галузі бухгалтерського обліку (експертом-бухгалтером), з метою подання 

висновку стосовно кола питань, поставлених органами дізнання, 

попереднього слідства чи суду. Таким чином, судово-бухгалтерська 

експертиза — це процесуальна дія, яка здатна на вимогу правоохоронних 

органів дати правильний та неупереджений висновок щодо зловживань та 

правопорушення на досліджуваному господарстві. Вона проводиться в межах 

кримінально-процесуального, цивільно-процесуального і господарсько-

процесуального законодавства особою, яка володіє спеціальними знаннями в 

галузі бухгалтерського обліку, з метою встановлення фактичних даних, що 

мають значення для справи. Лише особа, що володіє необхідною базою знань 

може проводити дану експертизу і лише на її висновок можна буде 

опиратися слідчим органам.  

Судово-бухгалтерська експертиза призначається на стадіях розгляду 

справ, що перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього 

слідства чи суду і порушуються за наслідками контролю, який виявив 

конфліктні ситуації, що стали предметом судового розгляду у випадках: 

 - якщо матеріали справи свідчать про те, що ревізія була проведена 

недоброякісної тому не можна опиратися на висновок ревізора; 

 - існує фундаментальна невпевненість в тому, що первинна і повторна ревізії 

були здійснені добросовісно; 

 - виявлено несплачені суми податків, але ревізором не були вказані ці суми в 

акті ревізії; 

 - якщо ведеться судова справа про банкрутство сільськогосподарського 

підприємства; 
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 - ревізором призначені суми відшкодування матеріальної шкоди, що 

викликають сумніви у правоохоронців; 

 - у разі, якщо без судово – слідчої експертизи не відбудеться ухвалення 

справи [1] . 

Судово-бухгалтерська експертиза визначає правильність відображення 

фактів фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського 

підприємства  в документах бухгалтерського обліку і звітності. 

Особливістю її проведення на сільськогосподарських підприємствах є 

те, що виникає необхідність встановити обставини, пов'язані з псуванням 

сільськогосподарської продукції під час її вирощування, зберігання або 

доставки споживачу. Тобто експерт повинен встановити наскільки 

правильний був процес виробництва сільськогосподарської продукції, 

правильність відображення витрат на цей процес у звітності підприємства. 

Для цього застосовується, поряд з іншими заходами, агротехнічна 

експертиза, завданням якої є виявлення причин загибелі, псування або 

погіршення якості продукції сільського господарства в процесі її 

вирощування, зберігання або транспортування. 

Особливості сільськогосподарського виробництва визначають 

методику обліку собівартості, яка полягає в тому, що собівартість зерна, 

кормів і продукції інших сільськогосподарських культур установлюється 

лише після збирання врожаю, у кінці року; оцінка продукції протягом року 

проводиться за плановою собівартістю і коригується до фактичної 

собівартості після складання звітних калькуляцій в кінці 

сільськогосподарського року. Собівартість продукції – це затрати 

підприємства, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт та 

наданням послуг. 

Метою обліку витрат та визначення собівартості продукції (робіт, 

послуг) є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення 

фактичних затрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за 

використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів [2]. 
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Зараз в Україні відбувається неприємна ситуація з нецільовим 

використанням трудових і фінансових ресурсів сільськогосподарськими 

підприємствами. Це відбувається за рахунок того, що підприємства 

відображуючи збільшені матеріальні витрати у фінансовій звітності 

намагаються зменшити податковий тиск з боку держави за рахунок того, що 

показують збитковість по всім галузям. Саме це і призводить до порушення 

кримінальних справ збоку правоохоронних органів як ухиляння від сплати 

податків. 

Завданням судово-бухгалтерської експертизи є активний вплив на 

процеси сільськогосподарського виробництва з метою їх інтенсифікації, 

спрямованої на збільшення кількості й якості продукції, збереження і 

реалізацію її споживачам за низькими цінами завдяки економному і 

раціональному використанню насіння, кормів, землі, добрив, продуктивних 

та племінних тварин, сільськогосподарської техніки, а також впровадження 

досягнень агротехнічної і зоотехнічної науки. У процесі експертизи операцій 

з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції 

встановлюють, як порушення законодавства технології 

сільськогосподарського виробництва, безгосподарність у транспортуванні та 

зберіганні продукції, вплинули на якість і кількість товарної продукції та її 

собівартість, визначають розмір збитків та відповідальних за них осіб. 

Одночасно експертиза розробляє профілактичні заходи щодо запобігання 

недолікам у сільськогосподарському виробництві. 

У галузі рослинництва існують проблеми щодо розкрадання паливо-

мастильних матеріалів або ж їх надмірне використання, а також віднесення 

втрат від стихійних лих у зв'язку з несприятливими обставинами.  

Завданням судово – бухгалтерської експертизи також є встановлення 

факту розкрадання сільськогосподарської продукції шляхом створення 

лишків сільськогосподарської продукції, приписок посівних площ, неповного 

оприбуткування зерна, вирощування продукції на площах, не відображених в 

обліку, складання підроблених документів (актів) на переробку, сортування 
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та очищення продукції, не оприбуткування приплоду тварин, вирощування 

тварин без відображення в обліку, переведення тварин в інші вікові групи. 

Всі ці факти при веденні справи про банкрутство зможуть відкрити шляхи 

надзвичайного розкрадання коштів на господарстві.  

Експерту необхідно спочатку вивчити первинну документацію з обліку 

у сільськогосподарському виробництві з метою встановлення їх 

доброякісності і використання у системі доказів з питань, поставлених на 

вирішення судово-бухгалтерської експертизи, аналітичний і синтетичний 

облік та звітність про виробництво, реалізацію, собівартість з метою 

виявлення зловживань на господарстві. 

Висновок. Судово-бухгалтерська експертиза, досліджуючи всі фактори 

сільськогосподарського виробництва, встановлює достовірність 

відображення затрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і встановлює 

факти порушення нормативних актів, їх причини та відповідальних осіб. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Панченко І.А. Організація судово-бухгалтерської експертизи/                І.А. 

Панченко // Теоретико-практичні аспекти. – 2007. - №34/ - С. 12-14 
2. Волкова І.А. Судово – бухгалтерська експертиза/ І.А. Волкова // Вісник 

ЖДТУ. – 2008. - № 47.- С. 3-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 189 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 
В.А. Стефурак, магістр 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Вишневська О.М. 
Миколаївський державний аграрний університет 

Забезпечення високих темпів розвитку і підвищення ефективності аграрного 
виробництва можливе лише за умови інтенсифікації процесу відтворення основних 
засобів підприємств. 

Ключові слова: інтенсифікація, основні засоби, відтворення, коефіцієнт 
оновлення, виробничі витрати, експлуатація. 

 
Актуальність теми. Протягом останніх років на більшості 

підприємств аграрного сектора економіки України спостерігається низький 

рівень ефективності відтворювальних процесів. Коефіцієнти оновлення й 

вибуття машин і устаткування, тобто найбільш активної частини основних 

засобів на підприємствах АПК, коливаються в межах відповідно 5–6 та 2–3 % 

загального їхнього обсягу, а коефіцієнт спрацювання досягає 60–65 

%загальної вартості. Основні засоби сільського господарства є складовою 

виробничого потенціалу держави. 

 В останні роки через обмеженість фінансових ресурсів 

спостерігаються негативні тенденції у відтворенні основних засобів 

аграрного сектора. Під впливом об’єктивно діючих важелів ринкової 

економіки існуюча до 90-х років ХХ ст. структура джерел відтворення 

основних засобів була зруйнована, а формування нової належним чином не 

відбулося через відсутність необхідних передумов. Як наслідок, питома вага 

основних засобів сільського господарства в економіці України щорічно 

зменшується, зношеність зростає, матеріально технічна база не відповідає 

вимогам науково технічного прогресу, вона розбалансована за кількістю і 

складом. Усе це призводить до зростання сумарних витрат на  виробництво 

сільськогосподарської продукції, зниження рентабельності  і ставить під 

загрозу продовольчу безпеку нашої країни. Отже, проблема відтворення 
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основних засобів є провідною проблемою економіки і відповідно — 

економічної науки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати спеціальних 

досліджень свідчать, що найбільш істотний вплив на економічно доцільний 

термін експлуатації активної частини основних засобів справляють два 

фактори — щорічний розмір амортизації та середньорічні ремонтні витрати. 

Це уможливлює практичне застосування простішого і наочнішого методу 

оптимізації строків експлуатації — через мінімізацію сумарної величини 

економічних показників. Серед вчених, які започаткували розробку цієї 

проблеми і здійснювали подальше її опрацювання, слід назвати імена 

класиків економічної науки: К. Маркса, Дж. Кейнса, А. Сміта, Д. Рікардо і 

багатьох інших. Значний внесок у дослідження відтворення основних засобів 

та ефективності інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання належить 

таким вітчизняним вченим-економістам, як: В. Г. Андрійчук, В. Я. Амбросов, 

Л. М. Анічін, І. О. Бланк, А. П. Гайдуцький, О. І. Гуторов, М. І. Кисіль, Ю. В. 

Куренков, І. І. Лукінов, М. Ф. Огійчук, О. В. Олійник, В. Я. Плаксієнко, П. Т. 

Саблук, В. Й. Шиян та ін. Серед зарубіжних учених на особливу увагу 

заслуговують праці О. І. Добриніна, О. І. Ноткіна, Т. С. Хачатурова, Л. 

Гітмана, М. Джонка, В. Шарпа, Ф. Лютза, Дж. Кедріка та ін. Однак 

залишається велика кількість невирішених і дискусійних питань, пов’язаних 

із відтворенням основних засобів, формуванням і оптимізацією джерел 

капітальних вкладень. 

Метою статті є  обґрунтування інтенсифікації відтворювальних 

процесів основних засобів сільськогосподарського призначення. 

Виклад основного матеріалу. Основою господарського процесу є 

матеріальне виробництво, при якому створюються необхідні засоби 

існування самого підприємства. Проте одиничною дією виробництво не 

закінчується, а повинно безперервно повторюватись, створюючи собою 

процес відтворення. Виробництво на макрорівні (країна, міждержавні 

економічні об’єднання тощо) є суспільним виробництвом і знаходиться в 
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постійному русі, проходячи такі стадії: власне виробництво, розподіл, обмін і 

споживання продуктів чи послуг. 

Усі ці чотири стадії суспільного виробництва взаємопов’язані в 

єдиному процесі і взаємодіють між собою та перебувають у постійному 

економічному кругообігу. Для безперебійного і циклічного виробництва 

необхідний розподіл та обмін продуктів і послуг як особистого, так і 

виробничого призначення. Для цього процесу необхідне постійне 

відтворення всіх факторів виробництва: робочої сили, природних ресурсів та 

засобів виробництва. Інтенсифікація відтворення є нагальною потребою 

суб’єктів для забезпечення конкурентоспроможності виробництва. Досвід 

багатьох підприємств України показує, що проведення комплексної 

модернізації, як одного із заходів відтворення основних засобів виробництва, 

збільшує їх продуктивність на 30–50 %, а пов’язані з цим витрати не 

перевищують половини вартості нових за технічними характеристиками 

аналогічного призначення. Економічно до цільно здійснювати як 

загальнотехнічне, так і технологічне (цільове) відновлення основних засобів, 

особливо їх активну частину під час проведення модернізації. 

У сільськогосподарському виробництві економічний процес 

відтворення основних засобів виробництва, незалежно від його суспільного 

характеру, завжди переплітається з природним. Тому раціональне управління 

цим процесом вимагає знань і вмілого використання не лише економічних 

законів, а й законів природи. Тісний взаємозв’язок економічних процесів з 

природними зумовлює значний вплив останніх на результати господарської 

діяльності, що відображається на темпах відтворення. Звідси і можливість 

різких коливань темпів відтворення порівняно з іншими галузями 

виробництва. Якщо в промисловості інтенсифікація відтворювальних 

процесів напряму впливає на результативність виробництва, то в сільському 

господарстві така можливість обмежена. Адже тут об’єктами господарської 

діяльності є живі організми — рослини і тварини, біологічні процеси яких 

відбуваються за певними законами природи і об’єктивно вимагають 
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пристосування до себе всього ритму виробничого процесу. У сільському 

господарстві неможливо прискорити виробничий процес як у промисловості, 

в тому числі через вплив біологічного потенціалу[1]. 

Особливістю темпів відтворення основних засобів в аграрному секторі 

економіки є те, що формування виробничого потенціалу в галузі 

здійснюється виходячи із спеціалізації виробництва господарств за 

встановленою структурою засобів праці, які забезпечують найбільший вихід 

сільськогосподарської продукції за скорочення її собівартості. Інтенсифікація 

основного виробничого потенціалу на основі досягнень науковотехнічного 

прогресу з ефективністю його функціонування, передбачає в сільському 

господарстві не просто використання техніки, а й створення системи 

сільськогосподарських машин, які повинні враховувати можливості й 

специфіку виробництва кожного виду продукції в їх поєднанні, виходячи з 

принципу максимального експлуатаційного періоду. 

 Тому в сільському господарстві необхідна більш оптимальна 

насиченість засобами виробництва, більш висока фондо і енергоозброєність 

праці. Реалізація наукових і технічних досягнень може відбуватися на основі 

простого відтворення і впливати на продуктивність праці та ефективність 

виробництва. В своїй основі технічний і технологічний прогрес здійснюється 

в процесі нагромадження і є його неодмінною умовою у збільшенні засобів 

виробництва, підвищенні їх технічної досконалості та поліпшенні технології 

використання — забезпечує докорінні зміни умов виробництва, розвиток 

якісно нових продуктивних сил[2].  

Головною умовою, на нашу думку, для визначення економічної 

природи інтенсифікації процесу відтворення основних засобів є не кількісна 

його сторона, а якісна, тобто не склад засобів виробництва, а умови 

використання за технічними, технологічними й організаційними їх цілями. 

При цьому особливістю відтворення засобів виробництва в аграрному 

секторі економіки визначається підвищення технічної забезпеченості 

сільськогосподарського виробництва в поєднанні з використанням 
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високоврожайних культур і високопродуктивних тварин, що є основою 

запровадження прогресивної технології виробництва. Ці напрями 

інтенсифікації відтворювальних процесів мають тісний взаємозв’язок. Якість 

сільськогосподарських робіт визначається досконалістю техніки, що впливає 

на врожайність культур і продуктивність тварин. Ця відповідність забезпечує 

максимальний ефект прогресивної технології виробництва, що є основою 

швидких і сталих темпів відтворення основних засобів виробництва. 

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва можливе за умови інтенсифікації 

відтворення та оптимального використання діючих основних засобів 

господарств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному 

підтримуванню належного технічного рівня кожного господарства, а з 

іншого — дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без 

додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за 

рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування 

виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість 

[2].  

Необхідно також розрізняти дві форми оновлення основних засобів — 

екстенсивну та інтенсивну. Екстенсивне оновлення характеризує темпи 

збільшення обсягу експлуатованих основних засобів. Інтенсивне — 

передбачає заміну діючих основних засобів новими, більш ефективними. 

Проте процес виведення з експлуатації застарілих і спрацьованих основних 

засобів не можна ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів 

праці. Реальний господарський оборот охоплює не лише введення в дію 

нових і виведення з експлуатації спрацьованих засобів, а й передачу певної 

їхньої частини з балансу одного підприємства на баланс іншого. Показники, 

що характеризують рівень ефективності використання активної частини 

основних засобів, об’єднуються в окремі групи за ознаками узагальнення й 

охоплення елементів засобів праці [3].  
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Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання 

основних засобів того чи того сільськогосподарського підприємства є 

зростання обсягу виробництва продукції. Кількість виробленої продукції за 

наявного розміру виробничого апарату залежить, з одного боку, від фонду 

часу продуктивної роботи машин та обладнання протягом доби, місяця або 

року, тобто від їхнього екстенсивного завантаження, а з іншого — від 

ступеня використання знарядь праці за одиницю часу (інтенсивного 

навантаження). Отже, усю сукупність технічних, організаційних та 

економічних заходів щодо ліпшого використання основних засобів аграрного 

підприємства можна умовно поділити, на дві групи:  збільшення 

екстенсивного завантаження; підвищення інтенсивного навантаження.  

Однак треба наголосити на двох важливих обставинах. По-перше, якщо 

екстенсивне завантаження активної частини основних засобів обмежується 

тільки календарним фондом часу, то можливості підвищення інтенсивного 

навантаження устаткування, його продуктивності практично не є такими 

обмеженими. По-друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, як 

правило, не потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного 

використання виробничого процесу зв’язане зі значними інвестиціями; проте 

останні порівняно швидко окупаються за рахунок одержаного внаслідок 

інтенсифікації додаткового економічного ефекту. 

 Вирішальне значення для підвищення рівня інтенсивного 

використання основних засобів має своєчасна їх заміна та модернізація 

фізично спрацьованих і технічно застарілих. Для підтримування порівняно 

високого технічного рівня виробництва у господарствах треба щорічно 

замінювати 4–6 % і модернізувати 6–8 % діючого парку сільгоспмашин та 

інших видів знарядь праці. 

Висновки. За сучасних умов слід запровадити й реалізувати такі 

головні напрями інтенсифікації відтворення основних засобів АПК: 

 — прискорення розвитку сільськогосподарського машинобудівного 

комплексу України з радикальною перебудовою його структури та 
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максимально можливого задоволення сільськогосподарського попиту на 

достатньо широку номенклатуру різних видів машин та обладнання; 

 — зосередження зусиль різних галузей науки на пріоритетних 

напрямах науково-технічного прогресу; 

 — поліпшення всієї організації робіт та економічного її обґрунтування 

на всіх стадіях відтворювального; 

— переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне 

переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об’єктів; 

— різке збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно 

застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування. За 

оптимального використання основних засобів та підвищення обсягів 

капітальних вкладень в їх оновлення дозволить підвищити рентабельність 

виробників та підприємств. 
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УДК. 35.1 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕННО МОДИФІКОВАНИХ 
ОРГАНІЗМІВ В УКРАЇНІ 

Д.О. Мовенко, магістр 
Науковий керівник: доцент, к.е.н. Вишневська О.М. 
Миколаївський державний аграрний університет 

  Досліджено  вплив генно-модифікованих організмів та продуктів на середовище 
існування людей, як в соціальному так і економічному розумінні.                                                       

Ключові слова: Генно-модифіковані організми(ГМО), генно-модифіковані 
продукти (ГМП),генно-модифіковані мікроорганізми (ГММ), генно-модифіковані тварини 
(ГМТ), генно-модифіковані рослини (ГМР). 

 
Актуальність проблеми. За даними ООН до 2050 року населення 

планети зросте до 9 млрд. осіб. Динаміка приросту населення характеризує 
підвищення небезпеки у рівні та якості харчування. Одним із напрямів 
вирішення питання є використання генно-модифікованих організмів у 
вирощуванні с.-г. продукції. 

Проблеми створення і використання генетично модифікованих 
організмів (ГМО) і продуктів їхньої переробки представляються 
актуальними, викликають великий інтерес і дискусії в суспільстві. 
Поширення ГМО у світі здобуває значних масштабів для забезпечення 
продовольчої безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам генетично 

модифікованих організмів присвячено праці українських та зарубіжних 

вчених, таких як: Пархоменко М.М., Зайчук Т.О., Свистун Т.В., Мельничук 

С.Д., Савченко Л.Л. та Чан-Хі О.С. Правовий аспект даного питання 

відображається в законах України, декретах та  постановах Урядів окремих 

держав світу. 

Метою даного дослідження є обґрунтування сутності генно-

модифікованими організмами (ГМО). Власне, що лякає в цьому складно 

вимовному словосполученні? Недовіра й острах  виникають  через 

непоінформованість людини в даній темі.  Не треба лякатися досягнень 

науки, а краще спробувати розібратися і визначити, що  потрібно і корисно, а 

що - не потрібно і шкідливо. 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 197 

Виклад основного матеріалу дослідження. Генетично модифіковані 

організми (далі за текстом - ГМО) - це організми, що створюються людиною 

з використанням найбільш сучасних молекулярно-біологічних методів на 

основі біологічних законів і реально існуючих живих організмів. 

ГМО поєднують  у три групи організмів - генетично модифіковані 

мікроорганізми (ГММ), тварин (ГМТ) і  рослини (ГМР). Найбільше 

поширення одержали саме генетично модифіковані рослини.   

Стрімко збільшується населення нашої планети спонукало вчених і 

виробників не тільки інтенсифікувати вирощування сільськогосподарських 

культур і худоби, але і почати пошук принципово нових підходів до розвитку 

сировинної бази.  

Найкращою знахідкою в рішенні даної задачі з'явилося широке 

застосування генної інженерії, що забезпечила створення генетично 

модифікованих джерел їжі (ГМД). На сьогоднішній день відома безліч сортів 

рослин, підвергнутих генетичної модифікації для збільшення стійкості до 

гербіцидів і комах, підвищення маслянистості, цукристості, змісту заліза і 

кальцію, збільшення летючості і зниження темпів дозрівання. 

Основними етапами створення ГМО є: одержання ізольованого гена;  

уведення гена у вектор для переносу в організм; перенос вектора з геном в  

організм, що модифікується; перетворення кліток організму; добір генетично 

модифікованих організмів і усунення тих, котрі не були успішно 

модифіковані. 

Ці зазначенні етапи , які пройде ген дадуть змогу використовувати 

ГМО в різних цілях. 

Особливо в даний час генетично модифіковані організми широко 

використовуються у фундаментальному і прикладному науковому 

дослідженнях. За допомогою ГМО досліджуються закономірності розвитку 

деяких захворювань (хвороба Альцгеймера, рак), процеси старіння і 

регенерації, вивчається функціонування нервової системи, зважується ряд 

інших актуальних проблем біології і медицини. 
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Генетично модифіковані організми використовуються в прикладній 

медицині з 1982 року. Цього року  зареєстровані як  ліки інсулін, 

одержуваний за допомогою генетично модифікованих бактерій. 

Ведуться роботи зі створення генетично модифікованих рослин, 

продуцирующих компоненти вакцин і лік проти небезпечних інфекцій (чуми, 

ВИЧ). На стадії клінічних іспитів знаходиться проінсулін, отриманий з 

генетично модифікованого сафлору. Успішно пройшло іспит і схвалено до 

використання ліки проти тромбозів на основі білка з молока трансгенних кіз. 

Бурхливо розвивається нова галузь медицини - генотерапія. У її основі 

лежать принципи створення ГМО, але як  об'єкт модифікації виступає геном 

соматичних кліток людини. В даний час генотерапія - один з головних 

методів лікування деяких захворювань. Так, вже в 1999 році кожна четверта 

дитина, що страждає SCІ (severe combіned іmmune defіcіency), лікувався за 

допомогою генної терапії. Генотерапію, крім використання в лікуванні, 

пропонують також використовувати для уповільнення процесів старіння. 

Використання ГМО в сільському господарстві характеризується 

недостатністю ресурсного потенціалу для нарощування  валового 

виробництва с.-г. сировини. 

Генна інженерія використовується для створення нових сортів рослин, 

стійких до несприятливих умов середовища і шкідників, що володіють 

кращим ростом і смаковими якостями. Створювані нові породи тварин 

відрізняються, зокрема , прискореним ростом і продуктивністю. Створено 

сорти і породи, продукти,  які володіють високою живильною цінністю і 

містять підвищені кількості незамінних амінокислот і вітамінів. 

Генетично модифіковані овочі й зернові, стійкіші до хвороб та 

шкідників, ніж природні, вирощують у 25 найбільш населених країнах. 

Лідерами в запровадженні таких біотехнологій є Сполучені Штати, Китай, 

Австралія та сім країн ЄС.  
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Представимо структуру посівних площ транс генних рослин в світі 

(рисунок).

 
Рис. 1 Посівні площі транс генних рослин в світі, млн. га 

 

Отже, на даному рисунку чітко видно, що найбільшу площу 

трансгенних рослин займає США – 47,6 млн. га, які також мають більший 

асортимент трансгенних культур. Також значне місце займає Аргентина – 

16,2 млн. га переважна більшість продукції експортується. 

Кожну модифіковану культуру ретельно вивчають перед тим, як 

засівати нею поля. Завдяки такому контролеві легальні ГМО-культури 

визнані безпечнішими для людини, аніж традиційні, повідомляють в 

останньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

У дискусії про безпеку використання трансгенних рослин і тварин у 

сільському господарстві беруть участь урядові комісії і неурядові організації, 

наприклад "Грінпіс". 

У сільському господарстві України генетично-модифіковані культури 

не мають широкого застосування, окрім генно-модифікованої сої та ріпаку.  

За останні декілька років продукції з ГМО в Україні суттєво 

побільшало, тобто за останні 4 роки частка генно-модифікованих продуктів 
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на українському ринку приблизно зросла до 30%. В основному найчастіше 

трансгени зустрічаються у м'ясних, молочних продуктах, кондитерських 

виробах, овочах та фруктах, які завозяться із закордону.  

Відсоток вмісту ГМО в продуктах коливається від 0,5% до 30%. 

Українські виробники користуються імпортованою сировиною,що містить 

ГМО, а наповнює внутрішній ринок ГМО – продуктами. Широко 

використовують генетично модифіковану сою, яку вирощують в Україні, а 

соя використовується для виробництва широкого асортименту продукції 

харчування.  

Висновки. Як відомо, у світі точиться суперечка щодо безпечності 

вживання продуктів із ГМО для організму людини. Конкретних результатів, 

які б підтверджували шкоду генно-модифікованих продуктів, немає. В даний 

час у середовищі фахівців переважає думка про відсутність підвищеної 

небезпеки продуктів з генетично модифікованих організмів у порівнянні з 

продуктами отриманих з організмів, виведених традиційними методами.  

На думку фахівців НАН України, нинішні спроби української влади 

проголосити Україну територією без ГМО загрожують технічним 

відставанням української сільськогосподарської галузі, оскільки площі під 

такими культурами, як і попит на них, у світі невпинно зростають. Але також 

є організації, які ведуть боротьбу за те що вони хочуть бачити « Україну без 

ГМО», яких підтримують деякі виробники, які орієнтовані на виробництво 

екологічно чистої продукції. Для недопущення відставання України від 

світових тенденцій, владі потрібно не тільки прийняти відповідні нормативні 

документи, а й простежити за чітким їх виконанням, тобто які безпечні види 

продукції з вмістом ГМО можна ввозити в країну та виробляти на її 

території. 

Взагалі суперечки навколо шкоди чи користі від генетично 

модифікованих організмів точаться від самого їхнього створення. І коли 

вигоди від таких «поліпшених» організмів очевидні, то цілком не 

доведеними залишаються ні запевнення про їхню безпеку для здоров’я 
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споживачів, ні твердження про те, що вони небезпечні. Вплив ГМО можна 

буде відчути тільки у історичному розвитку людства.  

Наша точка зору обумовлює необхідність використання ГМО, але 

концентрація подібної продукції залежить від рівня та якості життя 

населення. В екологічно та соціально розвинутих держава, де середній рівень 

ВН доходу на душу населення складає від 30 – 40 тис. дол., концентрація 

подібних продуктів значно менше( Швейцарія, Швеція, Франція, Норверія, 

Фінляндія тощо). І навпаки, у країнах із низьким рівнем ВНД на душу 

населення від 500дол. До 1500дол., значно вищий( країни Африки, Азії, 

Киргизія, Узбекистан, Таджикистан). 

Отже, насичення товарного ринку генно-модифікованими продуктами 

має пряму залежність від рівня та якості життя, обережності населення по 

відношенню до ГМО та платоспроможності щодо купівлі екологічно чистої 

продукції.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН  
У ДЕМОГРАФІЧНІЙ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

А.Г. Ковальчук, магістр  
Науковий керівник: доцент, к.е.н. Вишневська О.М. 
Миколаївський державний аграрний університет 

В статті викладено результати дослідження демографічної ситуації на Україні. 
Виявлено негативні тенденції та основні проблеми в розвитку суспільства,а також 
представлено шляхи їх подолання.                                                       

Ключові слова: трудовий потенціал, , демографічна ситуація, міграція населення, 
робоча сила.  

    
Актуальність проблеми.   В останнє десятиріччя демографічні 

процеси, що відбуваються в нашій країні, мають яскраво виражений 

негативний характер. Низька народжуваність у поєднанні із високою 

смертністю звели до ефекту депопуляції, що виразились у природному 

скороченні населення у переважній більшості регіонів країни. Особливо 

складною є ситуація у промислово розвинутих регіонах, що поєднується із 

підвищенням рівня хронічних захворювань, ВІЧ серед дітей. Зростання рівня 

смертності на Україні залишається значним, існує точка зору щодо 

вимирання населення, демографічній катастрофі українського народу. В 

даний час демографічна ситуація на Україні стала однієї із самих складних 

соціально-економічних проблем суспільства. Актуальність проблеми 

обумовлено причинною залежністю демографічних змін та рівня 

працездатного населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 2025 року українців 

стане менше на 12 мільйонів чоловік, заявили експерти Всесвітнього банку. 

Як виявилося, наші демографічні показники - найнижчі  серед країн 

колишнього СРСР і Східної Європи. Зменшення чисельності населення, 

прогнозують експерти, уповільнить темпи вітчизняної економіки, а саме: до 

20% валового внутрішнього продукту буде направлено на забезпечення 

пенсійних витрат, до 20% буде сконцентроване у галузі охорони здоров'я та 

навчання і перекваліфікацію кадрів. Що значно підвищує навантаження на 
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Державний бюджет країни та уповільнює темпи соціально-економічного 

розвитку. 

Метою даного дослідження є виявлення особливостей формування 

ринку робочої сили в умовах розвитку депопуляційних процесів в Україні, 

дослідження впливу демографічного фактора на розвиток ринку робочої 

сили. Досягнення цієї мети припускає рішення наступних завдань: уточнення 

та аналіз демографічної ситуації і факторів її розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок робочої сили є 

невід'ємною частиною макросередовища, є суспільно-економічною формою 

руху трудових ресурсів, способом включення робочої сили в економічну 

систему. В умовах ринку робоча сила виступає як товар, піддається оцінці та 

оптимізації. Ринок робочої сили характеризується системою відносин між 

покупцями (роботодавцями), продавцями (власниками робочої сили) і 

інфраструктурою. Головні суб'єкти ринку робочої сили: найманий робітник і 

роботодавець зі своїми специфічними формами і структурою, посередники. 

Ринок робочої сили містить у собі економічний, демографічний і юридичний 

аспекти, тому його дослідження не можна відокремити від аналізу 

демографічної ситуації в країні. Населення країни є з однієї сторони 

покупцями товарів і послуг, а з іншого боку, продавцями і покупцями 

робочої сили для виробництва товарів і послуг.  

Економічно активне населення країни бере участь у процесі створення 

валового національного продукту, національного доходу. Тому важливо 

розглянути характер і тенденції розвитку демографічної ситуації в країні, 

величину і структуру економічно активного населення, його частку в 

загальній чисельності населення країни.  

Російський економіст А.И. Рофе характеризує демографічну ситуацію 

через прояв особливості відтворення населення за основними процесами у 

конкретному часі і місці (регіоні, країні). Народжуваність, смертність і 

міграція є основними демографічними процесами, що визначають динаміку, 

чисельність населення і характер демографічної ситуації в країні.  
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Починаючи з другої половини ХХ століття в Україні відбувається 

стійке скорочення рівня народжуваності. Основними факторами, що 

знижують народжуваність виступають: - по-перше, загальноєвропейська 

тенденція скорочення народжуваності через психологічний чи соціологічний 

фактор;  - по-друге, соціально-економічний розвиток держави. У економічно 

розвинутих країнах Європи (Норвегії, Швеції, Швейцарії, Фінляндії) існує 

негативний вплив загальноєвропейських тенденцій, а саме значно меншим є 

негативний вплив рівня смертності, важких і хронічних захворювань. 

Позитивний вплив здійснює рівень та якість життя населення, реалізація 

соціальних програм, забезпечення державних гарантій. 

Демографічна криза багато в чому визначена наслідками соціальних 

потрясінь першої половини ХХ століття, а також серйозними соціально-

економічними втратами перехідного періоду 90-х років. Втрата значного 

потенціалу демографічного росту поряд із високим рівнем смертності 

населення призвела до значного скорочення чисельності населення,  

погіршення статево-вікової структури. Погіршення здоров'я  і  високий 

рівень смертності, населення, особливо в працездатному віці, низькі 

показники народжуваності й очікуваної тривалості життя, особливо в 

чоловіків, висока дитяча смертність, зростання загальної та дитячої 

захворюваності, зниження рівня і якості життя населення являють собою 

значну загрозу національної безпеки. 

Міграція населення (лат. mіgratіo - переселення) - характеризує 

переміщення людей через границі тих чи інших територій зі зміною місця 

проживання  чи назавжди на більш-менш  тривалий час. Ця складова є 

невід'ємної, коли мова йде про демографічну ситуацію. 

Скорочення населення країни особливо у працездатному віці, 

міграційні процеси створюють загрозу у можливості подальшого наповнення 

та формування якісного ринку робочої сили. Можна заповнити трудові 

ресурси за рахунок іммігрантів, що вимагає менших витрат з боку держави, 

але в цілому для країни він менш прийнятний, оскільки вирішує одні 
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проблем, створюючи інші. Більш дешевий спосіб - відкрити границі для 

мігрантів з бідних країн. Збільшення населення за рахунок росту 

народжуваності теж створює певні проблеми, і це проблеми іншого рівня. 

Існують певні протиріччя у вирішенні даного питання на державному рівні. 

Проаналізуємо ситуацію яка склалась в Україні станом на друге півріччя 

2010р. щодо чисельності населення (таблиця).  

Таблиця 1 

Склад і структура населення України у другому півріччі 2010р. 

Регіони 
Всього 
населення, 
осіб 

міське сільське 

осіб % осіб % 
Україна  45831408 31428294 68,57 14403114 31,43 

АР Крим 1964444 1234239 62,83 730205 37,17 
Вінницька обл. 1645893 813418 49,42 832475 50,58 
Волинська обл. 1038559 536636 51,67 501923 48,33 
Дніпропетровська обл. 3341817 2788262 83,44 553555 16,56 
Донецька обл. 4444367 4021409 90,48 422958 9,52 
Житомирська обл. 1283165 741374 57,78 541791 42,22 
Закарпатська обл. 1246682 463027 37,14 783655 62,86 
Запорізька обл. 1804404 1386116 76,82 418288 23,18 
Івано–Франківська обл. 1380858 596391 43,19 784467 56,81 
Київська обл. 1719651 1053121 61,24 666530 38,76 
Кіровоградська обл. 1014250 626840 61,80 387410 38,20 
Луганська обл. 2298424 1991371 86,64 307053 13,36 
Львівська обл. 2545393 1544797 60,69 1000596 39,31 
Миколаївська обл. 1185950 802041 67,63 383909 32,37 
Одеська обл. 2386794 1590488 66,64 796306 33,36 
Полтавська обл. 1492838 909388 60,92 583450 39,08 
Рівненська обл. 1152997 549153 47,63 603844 52,37 
Сумська обл. 1165930 783869 67,23 382061 32,77 
Тернопільська обл. 1086479 474159 43,64 612320 56,36 
Харківська обл. 2752371 2199761 79,92 552610 20,08 
Херсонська обл. 1090752 666061 61,06 424691 38,94 
Хмельницька обл. 1331426 727227 54,62 604199 45,38 
Черкаська обл. 1290502 722624 55,99 567878 44,01 
Чернівецька обл. 903827 379303 41,97 524524 58,03 
Чернігівська обл. 1103466 690447 62,57 413019 37,43 
м.Київ 2779809 2779809 100 х х 
Севастополь 
(міськрада)  

380360 356963 93,85 23397  6,15 

Чисельність населення країни має тенденцію до скорочення, питома 

вага сільського населення складає 31,43%. Найбільшою є концентрація 

сільського населення у Закарпатській області 62,86%, найменшою у 
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Донецькій області 9,52%. Концентрація населення характеризує розміри 

території області, галузеву структуру, зайнятість населення у галузях 

народного господарства, міграційні процеси, а також схильність населення 

до внутрішньої чи зовнішньої міграції через соціально-економічний розвиток 

окремого регіону та країни в цілому. Найбільша концентрація населення у 

Дніпропетровській та Донецькій областях характеризує зайнятість населення 

у галузях промисловості та значні виробничі потужності підприємств для 

залучення робочої сили. Навпаки, значно менші розміри території та іншу 

галузеву структуру характеризує концентрація населення у Чернівецькій та 

Волинській областях. 

Проаналізуємо динаміку зміни чисельності населення країни в тому 

числі у сільській та міській місцевості (рисунок). 

 

Рис. 1 Чисельність населення країни в динаміці, осіб 

Висновки. Характеризуючи сучасний демографічний розвиток можна 

виділити такі основні негативні тенденції: - різке скорочення рівня 

народжуваності за останні 8 років; - зростання рівня смертності населення, 

особливо у промислових регіонах країни; - старіння населення; - скорочення 
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тривалості життя населення; - різке зменшення кількості шлюбів при 

високому рівні розлучень. 

Результатом перевищення кількості померлих над кількістю 

народжених є депопуляція населення. 

Основними причинами розвитку негативних тенденцій є скорочення 

тривалості життя, негативні зміни вікової структури, а також міграція і в 

перспективі скорочення трудових ресурсів. Одним з основних шляхів 

подолання демографічних проблем в країні є зниження рівня захворювань 

населення та смертності дітей за рахунок покращення екологічної ситуації, 

кращих умов для життя населення, безпечних для населення продуктів 

харчування, високоякісного медичного обслуговування, тобто соціально-

економічний розвиток країни. Це в свою чергу зменшить смертність, 

підвищить народжуваність, зменшить міграційні процеси і в цілому 

покращить демографічну ситуацію в державі.  
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У статті розглянуто необхідність переходу від використання інтенсивних технологій в 
сільському господарстві до альтернативних моделей землеробства, а саме: біоінтенсивне, 
біодинамічне, точне, мало затратне та  органічне землеробство. 

Ключові слова: інтенсифікація, альтернативні моделі землеробства, органічне 
землеробство, біопрепарати, біотехнології. 

 

Постановка проблеми. Найбільших збитків ґрунтам завдають водна і 

вітрова ерозії, безповоротні втрати гумусу і поживних речовин, засолення і 

закислення ґрунтів, висушування, заболочування, забруднення 

промисловими відходами і викидами, отрутохімікатами. Проблема охорони 

та раціонального використання земель є однією із найважливіших завдань 

людства, бо 98 % продуктів харчування, які споживає людина, отримуються 

за рахунок обробітку землі. Ще кілька десятиліть тому ніхто й припустити не 

міг, що від технологій, які базуються на використанні новітніх хімічних 

препаратів у сільському господарстві, чимало господарів, котрі розуміють 

природу людини й землі, повертатимуться до дідівських методів 

господарювання: поля не орють, а обробляють дисковою бороною, ніяких 

мінеральних добрив — тільки гній, жодних гербіцидів, а природне очищення 

ґрунту. Все це пов’язане із забезпеченням продовольчої безпеки країн світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні у світі 

органічне землеробство знаходиться на етапі становлення та досить повільно 

набирає обертів, у зв’язку з цим нагальною потребою є дослідження 

технології впровадження органічного землеробства на сільськогосподарських 

землях, прихильниками якої є вітчизняні та зарубіжні вчені-аграрії, 

громадські та політичні діячі, економісти, агрономи, керівники 

сільськогосподарських підприємств та споживачі продукції такі як, С.С. 

Антонець, Ю. Возняк, В. Гуменюк, Л. Держипільський, П. Коротич, Ю. 
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Литвин, Б. Обама, С.А. Подолинський, Т. Рузвельт, Є. Солонина, Л. Тарасюк, 

М. Томенко, Р. Штайнер,  В. Ярошенко та ін. 

Постановка завдання.  Обґрунтувати необхідність переходу від 

інтенсивних до альтернативних технологій землеробства. Розглянути 

приклади впровадження технологій в сільськогосподарських підприємствах 

України, а також обґрунтувати необхідність створення законодавчої бази з 

органічного землеробства для забезпечення національних гарантій 

виробникам. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Агрокультурою людина 

займається майже 10 тисячоліть. За цей період у багатьох частинах планети 

розквітали і гинули цивілізації, колись квітучі краї перетворювались на 

пустелі. Низька культура землеробства та виснажувальна експлуатація 

земель призводили до руйнування ґрунтів. Французькі вчені підрахували, що 

за весь історичний період людство втратило близько 2 млрд га родючих 

земель. 

Найбільше природне багатство України — чорноземи. Вони складають 

майже 50 % світового запасу чорноземів. Розорані землі в Україні становлять 

близько 85 % від площі степів і лісостепів. Посівні площі займають 33,5 млн 

га. Вже зіпсовано 60 % чорноземів, щорічно втрачається 100 тисяч гектарів 

родючих ґрунтів. Майже 50 % урожаю сільськогосподарських культур 

вирощується на ґрунтах, оброблених хімічними добривами та 

отрутохімікатами. В Україні накопичено 12 тисяч тонн непридатних і 

заборонених для використання пестицидів. Великої шкоди ґрунтам України 

завдала необґрунтована меліорація. Майже 50 тис га орних земель 

підтоплені, 3,7 млн га землі знаходиться в Чорнобильській зоні. Якщо 

узагальнити всі зміни, то 22 % території України можна характеризувати як 

сильно і дуже сильно уражені та непридатні для повного використання.  

Перш за все, потрібно нагадати, що частка АПК у загальному обсязі ВВП 

сягає 30%, а також АПК забезпечує до 30% робочих місць. Вагомою є частка 

продукції АПК і в загальному експорті. 
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Поняття «землеробство», за визначенням видатного аграрія-новатора 

Терентія Мальцева, походить від слів «робити землю», тобто створювати її 

заново, бо це — живий організм, своєрідна лабораторія, кухня, де готується і 

запасається їжа для рослин [1].  

Ми погоджуємось з висловом Т. Рузвельта: «Той фермер, який 

знекровлює землю і залишає її своїм дітям зовсім нікчемною, є жалюгідною 

істотою. Добрим фермером є той, хто перетворив свою землю в джерело 

свого добробуту і забезпечення освіти своїх дітей, хто залишає землю їм у 

спадок у кращому стані, ніж сам її отримав. Те ж саме, на мій погляд, 

повинно відноситися і до держави» [2].  

За визначенням Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM) «Органічне сільське господарство - 

виробнича система, що підтримує здоров'я ґрунтів, екосистем і людей. Воно 

залежить від екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних 

циклів, характерних для місцевих умов, при цьому уникається використання 

шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі наслідки. Органічне 

сільське господарство поєднує в собі традиції, нововведення та науку з 

метою покращення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку 

справедливих взаємовідносин і належного рівня життя для всього вище 

зазначеного». 

 Переваги органічного землеробства: 

- одержання здорової екологічно чистої продукції; 

- здешевлення продукції, зменшення витрат на добрива та засоби 

захисту рослин; 

- повторне використання органіки, вирішення проблеми утилізації 

сміття, очищення довкілля; 

- створення здорового родючого ґрунту; 

- очищення від шкідливих мікроорганізмів побутових приміщень, 

хлівів, каналізації, території; 

- праця як задоволення, насолода. [3] 
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Раціональне землекористування в сільському господарстві потребує 

перегляду основного обробітку ґрунту. Досвід Полтавщини, народного 

академіка Т.С. Мальцева, С. Антонця, а також інших країн показує, що 

можна відмовитися від традиційного плуга. Нову безплужну систему 

обробітку ґрунту було розроблено українським агрономом I.E. Овсинським 

ще в кінці XIX ст. Розглянемо основні засади і методи ведення органічного 

землеробства: 

1. Поверхневий обробіток ґрунту на глибину 4-12см, залежно від 

попередника та культури. Традиційна оранка чи перекопування лопатою, під 

час яких перевертається пласт, глибші шари ґрунту опиняються на поверхні, і 

навпаки, є нераціональними із декількох міркувань:  

- руйнуються так звані ґрунтові капіляри, судини, якими вода легко 

піднімається із нижніх шарів у верхні, також ними надходить повітря до 

коренів рослин; 

- гине більшість корисних живих ґрунтових організмів: у глибоких 

шарах ґрунту переважають бактерії, грибки, найпростіші, водорості, які 

розвиваються без доступу атмосферного повітря (анаероби), а у верхніх 

шарах переважають види (аероби), які без доступу повітря не можуть 

існувати.  

Перевертання пласту різко змінює умови життєдіяльності ґрунтового 

«населення». Для відновлення попереднього оптимального стану ґрунтової 

сукупності живих організмів потрібен певний час і енергетичні затрати. 

Поверхневий обробіток ґрунту та догляд за рослинами рекомендується 

проводити плоскорізом Фокіна — знаряддям, яке здійснило революцію у 

землеробстві завдяки розмаїтим можливостям, простоті, легкості, зручності, 

енергоощадності та порівняно низькій вартості. 

2. Використання ефективних мікроорганізмів (ЕМ). Вони 

прискорюють перегнивання органічних матеріалів та відходів до утворення 

компосту — цінного органічного добрива, продукують стимулятори росту, 

антибіотики, підвищують імунітет рослин до несприятливих умов, шкідників 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 212 

і збудників хвороб, сприяють очищенню ґрунту від шкідливих 

мікроорганізмів, збагаченню його стимуляторами, антибіотиками. ЕМ 

широко застосовуються також у тваринництві для очищення повітря хлівів, у 

побуті (очищення каналізаційних стоків, усунення неприємних запахів, миття 

приміщень, посуду, прання тощо), загалом для оздоровлення довкілля. 

3. Компостування органічних відходів: соломи, бадилля, бур’янів, 

трави, тирси, листя, паперу тощо (всього, що здатне перегнивати) за 

допомогою ЕМ. 

4. Створення «живого», родючого шару ґрунту. Відмова від 

синтетичних агрохімікатів: міндобрив, пестицидів, стимуляторів росту тощо. 

Основна увага надається вирощуванню сидератів (зелене добриво), 

використанню біологічних і агротехнічних методів захисту рослин, 

органічних добрив (гною, біогумусу, торфу, компостів) — найголовнішого 

чинника відтворення родючості ґрунтів, орієнтації на біологічні методи 

добування азоту з атмосфери. 

5. Мульчування — укриття ґрунту з метою попередження його 

висихання, заощадження вологи, поліпшення умов для кореневої системи 

рослин, знищення бур’янів тощо. В органічному землеробстві ґрунт завжди 

повинен бути накритий. Для цього використовують різні органічні матеріали 

(траву, бур’яни, тирсу, кору, папір), які, перегниваючи, збагачують ґрунт 

поживними речовинами. Застосовують також агроволокно, темну 

поліетиленову плівку багаторазового використання. 

6. Використання якісного елітного насіння, вирощеного за 

технологією органічного землеробства. Від якості насіння на 20-30 % 

залежить майбутній урожай. 

7. Застосування екологічно безпечних енергоощадних технологій 

переробки та зберігання продукції [3]. 

Навіть прості розрахунки показують, що оброблення ґрунту у 

відвальний спосіб мінімум у 5 разів дорожчий.  
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Ми можемо вирощувати екологічно чисту продукцію для внутрішнього 

споживання та експортування. Вітчизняні вчені розробили біопрепарати, які 

є ефективними та безпечними замінниками хімічним. На відміну від хімічних 

пестицидів біологічні засоби захисту рослин здатні активізувати 

життєздатність нормальної епіфітної і сапрофітної мікрофлори, яка у 

звичайних умовах на 25-30% стримує розвиток патогенів, та сприяє 

засвоєнню рослинами рухомого фосфору та азоту. Представники розвинутих 

країн пропонували викупити технології виробництва даних препаратів, але 

вчені відмовились, сподіваючись, що Україна принаймні на органічному 

землеробстві та біотехнологіях зможе вийти на світовий ринок 

продовольства і зайняти там свою нішу. Але побоювання аграріями новацій 

гальмує перехід на новий рівень розвитку. 

Вирощені за допомогою органічного землеробства продукти не можуть 

бути за тією ж ціною, що й вирощені на хімікатах. Фермери, які займаються 

органічним землеробством, справді ентузіасти й оптимісти. Бо ж держава не 

те що не стимулює їх до такого виробництва, а й не створює елементарних 

умов. Товаровиробник, який вирощує чисту продукцію, повинен мати 

відповідний сертифікат, який в Україні, поки що, не надається [4]. 

Найбільше земель, де не використовують хімікати та пестициди, а 

вносять лише органічні добрива і дбають про підвищення родючості ґрунтів, 

— у Австралії. Тут органічним землеробством займаються на 10 мільйонах 

гектарів. У Європі екологічно чисті продукти без застосування хімії 

вирощують в Італії, Великобританії, Німеччині. В Україні органічне 

землеробство практикують господарства Львівської, Тернопільської, 

Одеської областей. 

Органічне землеробство — є вимогою часу: людству потрібні 

екологічно чисті продукти. Керівник проекту компанії «Полагросервіс» Іван 

Писаренко вважає, що органічне землеробство є альтернативою для 

фермерських господарств, лише таким чином вони зможуть на рівних 

конкурувати з мегакорпораціями, що господарюють на українських землях. 
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Та й вітчизняна торговельна мережа може вже забезпечити попит на 

продукцію. Тим паче у торгівців кошти є, вони готові допомагати фермерам. 

При органічному (біологічному) землеробстві спершу врожаї дещо нижчі (на 

10—20 %), але його продукція цінується на світовому ринку значно дорожче, 

ніж та, що вирощена із застосуванням міндобрив та отрутохімікатів, іноді 

навіть в 2—3 рази [5]. 

Для відновлення українського чорнозему, треба щороку вносити на 

гектар по 30—40 тонн органіки. Раніше налічувалось більше десяти видів 

гною. Існують технологічно відпрацьовані процеси, щодо переробки 

органічної рештки, у спеціальних установках, на біогаз (метан) і цінне 

концентроване органічне добриво.  

Підвищенню вмісту гумусу в ґрунтах сприяє безплужний обробіток 

ґрунтів, а також ґрунтова фауна, яка здійснює гуміфікацію органічних 

решток. Особливо велика роль у цьому дощових черв'яків. У ряді країн 

Європи вирощують дощових черв'яків на спеціальних біофабриках. Фермери 

їх купують і завозять на поля для поліпшення властивостей ґрунту (за умови 

переходу на органічне землеробство). 

Фахівцями Інституту агрохімії і ґрунтознавства УААН було проведено 

аналіз еколого-токсикологічного стану орних земель України та виділені 

зони, придатні для вирощування екологічно чистої продукції. Дослідження 

показали, що антропогенне забруднення територій в Україні має не 

суцільний, а локальний характер (Рисунок) і ще залишилася частка чистих 

земель, де рівень забрудненості значно нижчий порівняно з країнами Західної 

Європи [6]. 
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Рис. 1.  Придатність території України для вирощування органічної 
продукції 

Усвідомлення зростаючої екологічної загрози внаслідок інтенсивного 

ведення землеробства підштовхує виробників, науковців, політиків і 

споживачів в усьому світі до розробки альтернативних моделей 

землеробства, які краще відповідали б життєвим інтересам суспільства. 

Серед них можна назвати біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive Mini- 

Farming), біодинамічне землеробство (Biodynamic Agriculture), точне 

землеробство (Precision Farming), малозатратне стале землеробство (LISA - 

Low Input Sustainable Agriculture) та інші. Ці моделі ґрунтуються на 

глибокому розумінні процесів, що відбуваються в природі, спрямовані на 

поліпшенні структури ґрунтів, відтворення їх природної родючості та 

сприяють утворенню екологічно стійких агроландшафтів.  

Офіційні статистичні огляди IFOAM стверджують, що якщо на початок 

2003р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус 

“органічного”, то у 2008 р. в Україні нараховувалось вже 118 сертифікованих 

органічних господарства, а загальна площа сертифікованих органічних 

сільськогосподарських земель склала 269984 га (табл.1). 
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 Таблиця 1   

Загальна площа органічних сільськогосподарських  угідь та кількість 

органічних господарств в Україні 

Показники 
Роки 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Площа, га 164449 239542 240000 241980 242034 249872 269984 

Кількість 

господарств 
31 69 70 72 80 92 118 

  

На скільки вигідним з економічної точки зору є використання 

технологій характеризує динаміка розширення площ під посівом 

сільськогосподарських культур та спільності товаровиробників.  

В «Агроекології» теж рахують гроші і вважають, що їхня технологія не 

менш рентабельна, ніж інтенсивна. Урожайність пшениці тут у середньому 

— 60-70 центнерів із гектара. Рослинництво в цьому господарстві 

підпорядковане тваринництву. Продуктивність дійного стада — 6 тисяч кг 

молока від корови на рік. Господарство мало б рентабельність удвічі, а то й 

утричі вищу, ніж тепер, якби працювало за правилами, встановленими щодо 

екологічних виробництв у Європі, де чиста продукція у кілька разів дорожча 

від звичайної, а підприємства, котрі її виробляють, користуються 

податковими пільгами та дешевими кредитами. Аби можна було торгувати 

чистою продукцією за високими цінами на законних підставах, то вона мала 

б набути особливого статусу. А для цього треба ухвалити низку законів, 

серед яких найважливіший — «Про органічне землеробство», вважає Семен 

Антонець [1]. 

Висновки. Таким чином на основі дослідженого матеріалу можна 

обґрунтувати, що у зв’язку з екологічною загрозою для всього живого в 

результаті інтенсифікації землеробства  та використання хімічних засобів 

захисту рослин, які негативно, за висновками лікарів, впливають на здоров'я 

людей, вчені-аграрії пропонують переходити на альтернативні моделі 
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землеробства. Зміна способів обробітку ґрунту направлена на поліпшення та 

відновлення природного стану ґрунтів, збільшення вмісту гумусу в 

українських чорноземах з 2,5 % до рівня, хоча б 5,5%, збільшення 

врожайності культур до потенційно можливого рівня. Покращення стану 

рослинницької галузі не можливе без відновлення тваринництва. 

Для забезпечення гарантій та захисту інтересів виробників органічної 

продукції держава повинна розробити та ввести в дію Закон України «Про 

органічне землеробство» або «Про альтернативні моделі екологічного 

землеробства». На прикладі українських підприємств, які здійснюють свою 

діяльність з використанням технології органічного землеробства впевнились 

у її економічності та рентабельності. 

Отже, для забезпечення здоров'я людства та вирішення продовольчої 

кризи актуальним залишається питання щодо розповсюдження органічного 

землеробства, в тому числі в Україні. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРНОГО 

РИНКУ 
А.В. Ганзій, магістр  
Науковий керівник: к.е.н., доцент Вишневська О.М. 
Миколаївський державний аграрний університет 

У статті досліджено сучасний стан та проблеми продовольчої безпеки України. 
Розглянуто основні показники рівня продовольчого забезпечення населення та виявлено 
основні фактори впливу на рівень продовольчої безпеки. 

Ключові слова: ринок, продовольство, безпека, ціна, платоспроможність, якість. 
 
Постановка проблеми. Актуальність дослідження сутності та 

складових продовольчої безпеки є безперечним, особливо з урахуванням 

динамічного приросту населення планети. Питання безпеки та якості 

продукції є предметом бурхливих дискусій, що точаться серед споживачів і 

виробників продукції, експортерів та імпортерів, науковців і представників 

урядових структур. Це зумовлено різними причинами, особливо 

необхідністю експортування, забороною ввезення неякісної продукції, 

недостатньою платоспроможністю населення. 

Метою продовольчої безпеки є створення умов соціального, фізичного 

і економічного доступу кожного громадянина до продовольства. У зв’язку з 

цим виникає необхідність провести дослідження продовольчої безпеки для 

виявлення можливої орієнтації не тільки на усунення недоліків у якості 

харчування населення, а й забезпечення відтворювального процесу, 

включаючи проведення ряду природоохоронних і відновлювальних програм, 

раціонального використання земельних, лісових і водних ресурсів для 

екологічно стійкого розвитку. Це дозволить отримувати продовольство з 

необхідними екологічними показниками сучасному і майбутньому 

поколінню нації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вирішення 

продовольчої безпеки знайшли глибоке висвітлення в працях таких відомих 

вчених, як Бабенко А.А., Власова В.І., Гойчук О.І., Пасхавер Б.Й., Саблук  

П.Т. та інших економістів, де дослідженню підлягали питання національної 
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регіональної і глобальної продовольчої безпеки. В той же час залишається 

нагальна необхідність вивчення окремих аспектів продовольчої безпеки 

країни і окремих груп населення. 

Мета статті. Дослідження сучасного стану продовольчої безпеки 

України, визначення основних факторів, що характеризують рівень 

забезпечення продовольчої безпеки та виявлення необхідності стабілізації 

продовольчого ринку з урахуванням існуючих світових тенденцій. 

Виклад основного матеріалу. Продовольча безпека визначається 

рівнем ефективності всієї економіки. Продовольчі ресурси формуються за 

рахунок агропромислового виробництва, а стійкий і збалансований розвиток 

аграрного комплексу є визначальним принципом якісного поліпшення 

продовольчого постачання населення. При цьому основною чи базовою 

орієнтацією є рівень обґрунтованих норм харчування за ефективного 

використання виробничого і біологічного потенціалу окремого регіону. 

Якість функціонування продовольчих ринків прямо залежать від рівня 

розвитку ринкової інфраструктури, яка доставляє продукцію від виробника 

до споживача і сприяє формуванню єдиного ринку. Крім того функціонує 

підсистема харчової промисловості, яка забезпечує населення продуктами 

харчування, ефективне функціонування якої призводить до розвитку 

ринкової інфраструктури, раціональному розміщенню, територіальній 

спеціалізації різних галузей. Подібний підхід дозволяє удосконалити 

механізм постачання продовольства на регіональні ринки. 

На 1 жовтня Україна експортувала 3,7 млн. т зерна і в портах 

знаходиться ще 300 тонн зерна. Що стосується внутрішнього споживання 

продовольчої пшениці, то держава сформувала достатній запас зерна для 

стабілізації цін на хліб. Відтак, в Аграрному фонді на сьогодні є 1,4 млн. т 

зерна, в регіональних фондах – 1,5 млн. т пшениці, ще близько 600 тис. т 

пшениці зберігають складах виробники хліба [1]. 

Однією з найважливіших цілей функціонування аграрного сектора 

економіки є охорона навколишнього середовища від негативного впливу 
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людини. Ці заходи повинні передбачити оптимальну організацію 

виробництва аграрного сектора з урахуванням екологічних факторів. 

Дотримуючись цілей продовольчої безпеки, можна виділити взаємопов’язані 

між собою групи факторів, що характеризують її забезпечення і приводять до 

якісних змін, за умови оптимізації сукупного ресурсного потенціалу галузей. 

Основні фактори, що забезпечують рівень безпечної продовольчої безпеки 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові безпечної продовольчої безпеки 

Вартість місячного раціону харчування по медичних нормах складає в 

2008 році 625 грн, в 2009 – 811 грн. 

Безпечна продовольча безпека 
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Еколого – економічна ефективність використання біологічного потенціалу 
регіонів (підприємств) 
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Середні місячні доходи населення країни, спрямовані на придбання 

продуктів харчування за останні два роки становили: 2008 рік – 793 грн, 2009 

рік – 1017 грн [4]. 

За даними Міністерства аграрної політики, продовольчої пшениці 

цього року зібрано 10,3 млн. т, при потребі для споживання в 5 млн. тонн. 

Ячменю вироблено 8,7 млн. т (наша потреба – 200 тис. т), кукурудзи 

планується отримати 10,6 млн. т (потреба – 150 тис. т). Рослинної олії за 

прогнозами має бути 2,9 млн. т за потреби внутрішнього споживання – 700 

тисяч. Цукру, за розрахунковим балансом Міністерства аграрної політики, 

країна має отримати 2,1 млн. т (рівень споживання – 1,8 млн. т). Овочів 

планують зібрати 7,3 млн. т (обсяг споживання – 5 млн. т). Картоплі, попри 

ажіотаж, зібрано достатньо: 18 млн. т (внутрішня потреба – 6 млн. т) [1]. 

М’ясна галузь ще залишається експортнозалежною і протягом року 

планується імпортувати 300-310 тис. тонн м’яса. 

Оскільки продовольчі ресурси є результатом агропромислового 

виробництва, тому такі підсистеми АПК, як збут і розподіл продовольства, 

продовольчі резерви і споживання відносяться до функціональних підсистем 

(рис. 2).    

Для отримання повної картини продовольчої безпеки необхідно 

розглядати порогові значення розглянутих показників. Можна виділяти 

верхню і нижню їх межі. Верхньою межею в розрахунках коефіцієнта 

достатності будуть рекомендовані раціональні норми раціону харчування і 

відповідна їм кількість ккал, а при розрахунку коефіцієнта доступності – 

вартість споживчої (продовольчої) корзини, що відповідає вимогам 

забезпечення активного і здорового життя населення. 

Нижня межа відповідає стану недоїдання, за класифікацією ФАО, 

особи, які споживають 1520 ккал за добу відносяться до категорії 

голодуючих, а 2150 ккал – до категорії, які знаходяться на межі голоду. 

Таким чином, денний раціон в 2150 ккал може бути прийнятий за кризовий 

поріг значення показника достатності забезпечення продовольством. 
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Рис. 2. Структура продовольчої безпеки 

Розрахунки показників достатності і доступності (табл.) продовольства 

населення України свідчать про загрозливу ситуацію на ринку продуктів 

харчування. Нещодавно журнал «International Living» нещодавно 

оприлюднив власні дослідження, згідно яких Україна посідає 68-е місце у 

світі за рівнем якості життя населення. При складанні рейтингу країни 

враховувалися такі чинники як вартість товарів і послуг, екологія, безпека та 

ін. [3]. 

Таблиця 1 

Ресурси, що надходять із оточуючого середовища 

Функціональні ресурси Забезпечуючі ресурси 

Система 
торгівлі і 
оптових 
продовольчих 
ринків 

Харчова 
промисло-
вість 

АПК 

Система 
державного 
управління 

Система  
безпечних 
продово-
льчих 
запасів 

Система 
природо-
охоронних 
заходів 

Система 
митного 
регулю-
вання 

Тваринництво Рослинництво 

Виробництво безпечної продукції 

Переробна 
промисловість 

Харчова 
промисловість 
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Рівень продовольчого забезпечення населення України у 2009 році 

Показники Усі 
домого-
спо-
дарства 

У тому числі за квінтильними (20%-ми) 
групами 

перша друга третя четвер-
та 

п’ята 

Загальний вартісний 
коефіцієнт достатності 

0,72 0,49 0,66 0,80 0,92 1,15 

Загальний калорійний 
коефіцієнт достатності 

1,02 0,78 0,84 0,94 1,18 1,48 

Загальний коефіцієнт 
доступності 
продовольства 

0,87 0,43 0,57 0,69 0,90 1,15 

Кризовий коефіцієнт 
достатності продовольства 

1,39 0,93 1,15 1,29 1,62 2,03 

 

Якщо загальний калорійний коефіцієнт достатності продовольства не 

викликає побоювання навіть для перших двох квінтильних груп (0,78 – 0,84), 

то зовсім інше становище склалося з доступністю продовольства для цих 

верств населення на рівні 0,43 – 0,57 рекомендованих медициною 

раціональних норм, що не гарантує достатнього харчування і загрожує 

здоров’ю цим членам суспільства [2]. 

Агропродовольчий комплекс потребує активного державного 

втручання, заходів, що гарантують аграрним виробникам мінімальний рівень 

стабільних доходів. Головними методами державного регулювання повинні 

стати: застосування заставних цін (або цін підтримки) на окремі види 

аграрної продукції, підтримка рівня доходів фермерів за допомогою системи 

державних дотацій і субсидій, встановлення граничного рівня тарифів (цін) 

на електроенергію, газ і нафтопродукти вітчизняного виробництва, що 

споживаються сільським господарством, створення системи моніторингу цін 

на аграрну продукцію й матеріально-технічні ресурси АПК, введення 

цільової фінансової допомоги на купівлю продовольства населенням, що має 

рівень доходів нижче за встановлений мінімальний рівень. 

Висновок. Забезпечення продовольчої безпеки населення України 

характеризується обмеженою можливістю бюджетних витрат на ці цілі, 

зниженням рівня загального стану агропромислового комплексу. На даному 
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етапі розвитку економіки для стабілізації національного продовольчого 

ринку необхідна участь держави для підтримки груп населення з низькими 

доходами та вітчизняних виробників продуктів харчування.  
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Розглянуто стан інвестиційного клімату України, фактори гальмування 
інвестиційної привабливості та чинники покращення інвестицій в економіку. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, ВВП, інвестиційний 
клімат. 

 
Актуальність проблеми. Забезпечення сприятливого інвестиційного 

клімату в Україні залишається питанням стратегічної актуальності, від 

реалізації якого залежать динаміка соціально-економічного розвитку та 

можливість модернізації на цій основі національної економіки. 

На сьогодні для економічного розвитку нашої  держави обсяг 

внутрішніх фінансових ресурсів є недостатнім.  У зв’язку з чим 

привабливими стають кошти іноземних інвесторів.  

Українське економічне середовище одночасно і приваблює, і 

відштовхує.  Хоча Україна й займає стратегічне географічне положення, має 

багаті природні ресурси та робочу силу з високим рівнем освіти, що робить її 
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привабливим інвестиційним середовищем, вона ще не досягла свого 

очікуваного потенціалу через те, що не змогла звести до мінімуму втручання 

держави у дію ринків, усунути адміністративні перепони, що заважають 

веденню бізнесу та стати привабливою для іноземних та вітчизняних 

інвесторів. 

Від ефективності інвестиційної політики залежать оновлення 

виробництва, модернізація й нарощування основних засобів підприємств, 

успіх структурної перебудови економіки, вирішення соціальних та 

екологічних проблем. Слід зазначити, що надходження іноземних інвестицій 

в економіку є чинником зростання валового внутрішнього продукту, 

важливим джерелом створення робочих місць, в кінцевому підсумку, сприяє 

успішній інтеграції України в європейське і світове середовище. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перспективи розвитку 

інвестиційної сфери в Україні, які є досить актуальними, розглядали у своїх 

працях такі вітчизняні науковці та вчені, як: Гаврилюк О. В., Даниленко А. 

А., Криклій А. С., Криклій В. А., Мринська Т. С., Федоренко В. Г., Остапчук 

О. Л., Пінчук Ю. Б. та багато інших. 

Постановка завдання. Обґрунтувати сутність та оцінити 

інвестиційний клімат, визначити чинники підвешення інвестиційної 

привабливості. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний клімат в Україні 

залишається несприятливим незважаючи на те, що владою давно вже 

задекларована інноваційно-інвестиційна модель розвитку. За оцінками 

Міністерства економіки, загальна потреба в інвестиціях для структурної 

перебудови економіки України становить від 140 до 200 млрд дол. США, а 

щорічна потреба - близько 20 млрд дол. США. Обсяг необхідних іноземних 

інвестицій в економіку України становить 40-60 млрд дол. США. За оцінками 

експертів Всесвітнього банку, для досягнення рівня розвитку США Україні 

потрібно загалом 4 трлн. дол. США. Отже, фактичні обсяги інвестицій в 

Україну є мізерними в порівнянні з потребою. 
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Недостатній обсяг інвестицій в українську економіку обертається 

технологічним відставанням виробництва, зростаючою зношеністю основних 

засобів. В умовах збиткової діяльності і низької рентабельності промислової 

сфери, податкового навантаження та відсутності дієвої підтримки реального 

виробництва підприємства не здатні здійснити модернізацію та інноваційне 

оновлення основних засобів. 

При прийнятті рішення про розміщення виробництва в тій чи іншій 

країні іноземний інвестор, насамперед оцінює її потенційний інвестиційний 

ринок. Визначення інвестиційної привабливості країни належить до числа 

складних завдань. Міжнародні агентства як основні параметри 

використовують макроекономічні показники, а саме: динаміку приросту 

ВВП, обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу та ін. 

Фінансово - економічна криза негативно вплинула на позиції України в 

міжнародному рейтингу, а також стала причиною зменшення обсягів 

інвестування в економіку України з боку іноземних інвесторів. 

Так, за рейтингом Economist Intelligence Unit (EIU), Україна за 

показниками якості бізнес - середовища посідає 75 місце серед 82 країн. 

Попри прогнози цієї організації щодо певного зростання рейтингу протягом 

2007 - 2011 рр. (на 5 позицій), Україна й надалі суттєво відстає від основних 

конкурентів за іноземні інвестиції на світовому ринку . 

Станом на початок 2010 року, обсяг прямих іноземних інвестицій в 

Україну з країн ЄС становив 31,4 млрд. дол. США. Найбільшими 

інвесторами є Кіпр – 8,6 млрд., Німеччина – 6,6 млрд., Нідерланди -4,0 млрд. 

та Австрія – 2,6 млрд. доларів США. Натомість прямі іноземні інвестиції з 

України в ці країни ЄС становили: 5,8 млрд., 2,7 млн., 2 млн. та 5,1 млн. 

доларів США відповідно. Отже, кількість обсяги інвестиційного капіталу є 

непропорційними, що характеризує можливості бізнесу у зовнішньому 

середовищі. 

Важливою складовою подальшого розвитку є створення інвестиційного 

клімату не тільки для іноземних інвесторів, але й для вітчизняних. 
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Приватному капіталу також потрібні гарантії від примусових вилучень і 

свавілля влади, система страхування від некомерційних ризиків, а також 

стабільні умови роботи при здійсненні довгострокових інвестицій. 

У національній економіці існує ряд перешкод, які можуть обмежувати, 

як самі інвестиції, так і ефективний попит на них. На думку експертів 

Світового Банку основними перешкодами для підвищення привабливості для 

іноземних, так і вітчизняних інвесторів є обтяжливі регуляторні процедури, 

зокрема, складність адміністрування податків, місце України у рейтинговому 

дослідженні Міжнародної фінансової корпорації, група Світового банку (далі 

– МФК) “Ведення бізнесу” за показниками “система оподаткування” – 181 

серед 183 країн, що досліджуються. За цим показником ми випереджаємо 

лише Республіку Білорусь та Венесуелу; кількість та складність отримання 

дозволів, місце України у рейтинговому дослідженні МФК “Ведення бізнесу” 

за показниками “дозвільна система у будівництві” – 181 серед 183 країн, що 

досліджуються. За цим показником ми випереджаємо лише Російську 

Федерацію та Еритрею (країна в північно-східній Африці); технічне 

регулювання (сертифікація та стандартизація), продукція 41% усіх 

підприємств та 67% промислових підприємств регулюється або 

обов’язковими стандартами, або технічними умовами. Підприємство 

потребує 88 календарних днів для підготовки та реєстрації всіх технічних 

умов, що коштує майже 16 тис. грн. Загальна вартість дотримання вимог 

системи технічного регулювання становила для приватного сектора України 

близько 2,8 млрд.грн.; перевірки органів державного нагляду. 

Не сприяє створенню позитивного інвестиційного клімату і недостатня 

система правового і економічного захисту інвесторів, втручання органів 

влади у перерозподіл клієнтів між окремими банками, а також розвиток 

земельного законодавства у напрямку вирівнювання прав вітчизняних і 

зарубіжних інвесторів. 

Слід зазначити, що українське законодавство нестабільне, складне для 

розуміння та непрозоре, що сприяє його довільній інтерпретації та створює 
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передумови для бюрократії та корупції. Потребує перегляду і удосконалення 

фіскальна політика держави. 

Можливості вітчизняного інвестування стримує жорсткий порядок 

оподаткування довготермінових інвестиційних проектів, який передбачає 

сплату банком-інвестором податку в процесі інвестування, коли проект ще не 

дає віддачі, а тільки витрати. Така практика штучно завищує вартість проекту 

і знижує його ефективність. 

Отже, не зважаючи на незначне пожвавлення інвестиційної діяльності, 

інвестиційний клімат залишається несприятливим через політичну та 

економічну нестабільність, криміногенну ситуацію в державі, недосконалу 

податкову систему, відсутність належних гарантій інвесторам, корупцію, 

низький рівень використання новітніх технологій та 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів, який відвертає увагу 

іноземних інвесторів і значно перевищує значимість багатих природних 

ресурсів, науково-технологічного потенціалу, кваліфікованої і відносно 

дешевої робочої сили та інших факторів в очах іноземних інвесторів, які 

перш за все керуються власними інтересами і ставлять собі за мету отримати 

максимальний прибуток. Саме тому необхідними є створення умов для 

покращення загального становища та гідного місця розвиненої європейської 

держави на ряду з провідними країнами світу. 

Основні завдання регулювання інвестиційної діяльності можна 

охарактеризувати наступним чином: 

- лібералізація і підприємницької діяльності (повинна бути створена 

працює схема з виявлення та швидкого усунення бар'єрів для ведення 

бізнесу); 

-  стабільність і передбачуваність правового поля; 

- корпоративне і державне управління (необхідно створити таку 

систему взаємовідносин між державою та бізнесом, яка мінімізувала б 

можливості для корупції на всіх рівнях); 
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- лібералізація зовнішньої торгівлі та руху іноземного капіталу 

(інвестиційний фактор містить у собі комплекс заходів щодо стимулювання 

вільного переміщення товарів, послуг і капіталів між державами); 

    - розвиток фінансового сектора, який має ключове значення для 

інвесторів; 

- зниження рівня корупції; 

- зниження політичного ризику. (існує необхідність прийняття законів, 

що гарантують неможливість довільного відчуження приватної власності, 

включаючи «повільну експропріацію»; зробити діяльність податкових 

інспекторів і місцевих адміністрацій підконтрольної центральної 

адміністрації ); 

- імідж і програми просування країни. (існує необхідність сформувати і 

широко висвітлювати державну політику і готовність уряду здійснювати 

радикальні заходи, орієнтовані на ринкову економіку); 

- формування інвестиційних стимулів. (мета - створення інвестиційних 

стимулів, аналогічних стимулам торгових партнерів країни).  

Висновок. Отже, можемо сказати, що перераховані заходи звичайно ж 

не вирішують усіх проблем по залученню інвестицій в економіку країни, але 

їх можна розглядати як основні напрями в сфері вдосконалення 

інвестиційного процесу. 

Інвестиційний клімат є важливою складовою щодо забезпечення 

достатності соціально - економічного розвитку держави, можливості 

впровадження сучасних технологій з метою нарощування експортного 

потенціалу галузі народного господарства України. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ  
О.Б. Коверзнєва, магістр  
Науковий керівник: к.е.н., доцент Вишневська О.М. 
Миколаївський державний аграрний університет 

В статті розглянуто сутність та основні принципи вибору джерел інформаційного 
забезпечення стратегічного аналізу та види програмного забезпечення з обробки отриманих 
даних . 

Ключові слова:  стратегічний аналіз, підприємство, інформаційне забезпечення, фактори 
впливу,  стратегія розвитку, програмний продукт. 

 
Постановка проблеми.  Стратегічні рішення безпосередньо 

визначають долю підприємства, впливають на його розвиток і 

життєздатність. Обґрунтованість рішень, що приймаються, залежить від 

інформації, на якій вони базуються. Тому отримання достовірної і своєчасної 

інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, 

чинники впливу на нього є досить важливою складовою здійснення 

стратегічного аналізу, обґрунтування управлінських рішень спрямованих на 

розвиток підприємства. Таким чином, це викликає необхідність вивчення 

методичних підходів до впровадження в стратегічний аналіз як 

інформаційної так і  організаційної бази прийняття правильних 

управлінських рішень 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

теорію  дослідження  теоретичних аспектів стратегічного аналізу 

підприємств та вибору  найбільш ефективних методів його використання  в 

практичній діяльності зробили  такі відомі вітчизняні науковці і фахівці, як І. 

Бланк, Ф. Бутинець, П. Головко, М. Ковальчук, Є. Мних, С. Сагова, К. 

Редченко, В. Рудницький,  І. Фаріон, а також розглядали зарубіжні вчені І. 

Ансофф, В. Винокуров,  С. Кузнєцов, М.Круглов,  В. Макаров, С. Оборська, 

А. Панов, М. Портер,  А. Стрікленд, А. Томпсон, Р. Фатхутдінов та інші. 

Мета статті полягає у  висвітленні джерел інформаційного 

забезпечення стратегічного аналізу та програмних продуктів, які 
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використовують для обґрунтування управлінських рішень в процесі 

побудови довгострокових планів розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічний аналіз окремого 

підприємства є процесом визначення максимально можливих аспектів 

функціонування  зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть 

вплинути на здатність підприємства досягти поставленої мети. Необхідний 

підприємству для виходу на новий якісний рівень розвитку, де його оцінка і 

коригування діяльності є одночасно закінченням і початком процесу 

стратегічного аналізу. 

На кожному з етапів управління стратегічний аналіз виконує 

характерні для цього етапу завдання, використовує традиційні і специфічні 

методи дослідження. Складається із набору різних видів аналізу, але 

характерним є застосування таких методів: метод SWOT-аналізу, аналіз 

ланцюга цінностей, метод оцінки конкурентоспроможності підприємства,  

TOWS – аналіз,  GAP – аналіз, система 111-555. 

Отже, стратегічний аналіз оцінки та формування показників 

конкурентної сили  та конкурентних переваг дають можливість підприємству 

поліпшити довгострокову позицію на ринку. Для проведення стратегічного 

аналізу необхідно використовувати  якісну і релевантну інформацію. 

Джерелом інформації для проведення стратегічного аналізу є 

середовище, яке за ступенем зв’язків його елементів із стратегічним 

управлінням підприємства поділяється на такі складові частини: 

макросередовище, мезорівень, мікрорівень. 

Існуючі інформаційні системи мають суттєвий недолік, (регіональні 

особливості) оскільки надають керівникам інформацію, що зорієнтована 

здебільшого на характеристику внутрішнього середовища,  що базується на 

даних, отриманих з різних структурних підрозділів, і виключають отримання 

даних про зовнішнє середовище.  

Проте забезпеченість обсягами необхідної інформації не завжди 

забезпечує прийняття ефективних рішень. Наявну інформацію можна 
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інтерпретувати по-різному, що залежить від специфіки гіпотези щодо 

функціонування об’єкта аналізу, методів обробки, перевірки та напрямків 

використання інформації. Можна стверджувати, інтерпретація емпіричних 

даних у складному середовищі — як зовнішньому, так і внутрішньому — 

потребує підтримки з боку теорії та різних за змістом і призначенням 

моделей. Висуваючи гіпотези, треба враховувати стратегічні інформаційні 

потреби підприємства, які охоплюють все, що може вплинути на 

довгострокову діяльність підприємства, непередбачені випадковості, 

пов’язані зі змінами у середовищі, навіть інформацію про події, що 

перебувають за межами безпосередньої діяльності та впливу, але можуть 

змінити долю підприємства. Стратегічні інформаційні потреби залежать від 

тих стратегічних цілей, які підприємство ставить перед собою. 

У процесі формування стратегії збирають і обробляють певні обсяги 

інформації, щоб мати змогу відповісти на запитання: 

- які можливості надає та чому привертає певна сфера діяльності 

керівництво підприємства; 

- як можна використати можливості зовнішнього середовища; 

- які види конкурентних стратегій доцільно використовувати у галузі; 

- в який спосіб визначається та за допомогою чого займає певне місце 

підприємство у цій галузі, що є його ключовими факторами успіху, тощо. 

При зборі інформації мають значення не обсяг, а цільова 

спрямованість, об’єктивність і можливість своєчасного одержання 

необхідних даних. 

В базах стратегічних даних міститься інформація про вплив окремих 

складових і чинників процесу стратегічного аналізу та управління на 

формування стратегічних альтернатив, а також інформація, що дозволяє 

обирати ті або інші рішення з визначених альтернативних варіантів. 

База даних формується за допомогою цільових підборок інформації, що 

надходить з багатьох джерел і являє собою процес перетворення сукупності 

даних у стратегічну інформацію на основі  аналітичної обробки з орієнтацією 
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на конкретне використання в процесі встановлення та на реалізацію 

стратегічних планів, проектів і програм (рис.). 

Утворені таким чином бази стратегічних даних повинні бути добре 

сформованими та постійно поновлюваними, оскільки є основою для 

стратегічного планування та управління. У таблиці наведено загальну схему 

виникнення інформації, формування бази стратегічних даних  і використання 

окремих її складових на різних етапах стратегічного планування. 

Допущення та прогнози дають змогу сконцентрувати увагу на 

найсуттєвіших факторах, які впливають на ситуацію та розвиток її в 

найімовірнішому напрямку. 

 
Визначення середовища не прямої дії 

(макрорівень) 
Джерела: 
- законодавство та підзаконні                               Об’єкти:  
акти, інструкції                                                - уряд та його підрозділи 
- дослідження та розробки                              - місцеві органи влади 
- спеціальні джерела інформації                    - громадські органи тощо  
(в тому числі розвідка) 
- преса, радіо, телебачення 
- конференції, ярмарки, виставки,  
тощо 

 
 

        Постачальники                ПІДПРИЄМСТВО         Система        Споживачі 
                                                                                            підрозділу 
 
 
Конкуренти:                                                                      Партнери 
- іноземні                                                                         - торгові асоціації 
- вітчизняні                                                                      - інвестиційні банки 
                                                                                          - комерційні банки 
                                                                                          - вексельні агенти 
                                                                                          - консультаційні фірми 
                                                                                          - аудиторські фірми 

 
 

Визначення середовища прямої дії 
(мікрорівень) 

 

Рис. 1. Фактори впливу на вибір джерел інформації для 

стратегічного аналізу 
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Для обробки зібраної інформації на українському ринку 

використовується значна кількість програмного забезпечення, яка 

спрямована на вирішення задач фінансово-економічного аналізу та бізнес-

планування, що вважаються підмножиною задач стратегічного управління. 

В сфері економічного аналізу широке застосування отримали наступні 

програмні засоби: програмний продукт, побудований на платформі 1С -

 «Фінансове планування» 1С, програма "Фінансовий аналіз" (розроблена 

ТОВ «Константа»), НІКОС-СОФТ: Корпоративна інформаційна система 

NS2000, програмний комплекс "ІНЕК-АФСП". 

 

Таблиця 1 

Сфери виникнення, формування  та використання інформації, бази 

стратегічних даних 

Сфери 
виникнення 
інформації 

База даних 
планування 

Планова процедура 

Внутрішньооде
ржана 

економічна 
інформація 
 
Міжнародна 

економічна інформація 
 
Галузева 

інформація 
 
 
 
Науково-

технічна 
інформація  

 
 
 
 

Інформація про 
ресурси по ЗСР 

 
 
Внутрішньо 

Тенденції     і         
прогнози 

національного      та  
світового розвитку 
 
 
Тенденції розвитку 

галузі та характеристика 
ринків: 

аналіз ринків з 
окремих видів продукції; 

техніка та технологія, 
нові види товарів і послуг; 

найперспективніші 
ринки, товари та послуги;  

ціни, просування 
товарів; 

доступність ресурсів 
тощо 

 
Умови конкуренції: 
Фінансові умови; 
Частка у виробництві 

і частина ринку; 
Виробничі 

Виявлення     тенденцій      
в  

економіці,      
прогнозування  

зовнішнього     
середовища 

 
 
Аналіз галузевих 

особливостей  
 
Прогноз розвитку та 

оцінка змін у типах продукції, 
техніки, технології, аналіз 
ринків збуту 

 
 
Оцінка умов 

конкуренції: 
 
 
Характеристика 

можливостей основних 
конкурентів з кожної групи 
продукції 
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фірмова інформація потужності та рівень їхнього 
завантаження; 

Співвідношення цін, 
просування товарів; 

Науково-технічні 
переваги; 

Основні принципи, 
форми та методи управління 
тощо 

Порівняння сильних і 
слабких сторін фірми на її 
конкурентів 

 

Управлінські  
Рішення 

Сформулювати 
стратегію конкурентної 
боротьбі для продукції, що 
випускається  

Оцінити можливості та 
засоби проникнення в нові 
галузі 

 

Кожний з цих програмних засобів має свої особливості і функціональні 

можливості, але в цілому вони застосовуються для вирішення завдань 

планування, прогнозування і економічного аналізу з метою вироблення і 

підвищення обґрунтованості схвалюваних управлінських рішень. Програмне 

забезпечення обирається відповідно до діяльності і масштабів підприємства, 

а також витрат на придбання програмного забезпечення. Впровадження в 

практику економічного аналізу засобів обчислювальної техніки – безумовно, 

істотний чинник підвищення рівня всієї системи управління господарською 

діяльністю підприємства. 

В Україні найбільш широко застосовуються російські програмні 

продукти. Але вони не орієнтовані на українську економіку, не налаштовані 

під стандарти українського бухгалтерського обліку та не адаптовані під 

нормативно-правову базу українських підприємств. Зміни законодавства 

відбуваються часто, а це потребує постійного оновлення програмного 

забезпечення. Найбільш простий спосіб автоматизації економічного аналізу – 

використання електронних таблиць Microsoft Excel, який знаходить широке 
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застосування, оскільки використання даного методу не вимагає дуже високої 

кваліфікації спеціалістів. 

При застосуванні програмного забезпечення треба пам'ятати про його 

обмеженість у складанні хорошого ділового плану. 

Комп'ютерна програма не зможе сформувати стратегічного плану 

розвитку. Передусім це творчий процес, який починається з зародження 

основної комерційної ідеї проекту і завершується формуванням моделі 

майбутнього бізнесу в умовах її впровадження. Але на цьому шляху 

неминуче доводиться виконувати багато одноманітних розрахункових 

операцій. Сенс програмних продуктів полягає саме у вивільненні часу на 

творчий процес за рахунок автоматизації рутинних операцій. 

Таким чином збір інформації необхідної для прийняття управлінських 

рішень є процесом трудомістким який вимагає залучення 

висококваліфікованих спеціалістів та програмного забезпечення 

адаптованого під економіку окремої країни. 
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УДК 338.493.01:334.7.009.12 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ТА ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
Ю.С. Шевченко, магістр  
Науковий керівник: к.е.н., доцент Вишневська О.М. 
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Актуальність проблеми. Динамічна зміна умов господарства за 

членства України в СОТ вимагає поглиблення і розширення досліджень 

оптимізації економічної поведінки підприємств з метою підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому ринках, що 

значною мірою визначається економічним станом цих підприємств та сприяє 

зміцненню його як запоруки ефективного розвитку вітчизняної економіки. Це 

повною мірою стосується і сільськогосподарських виробників, особливо з 

огляду на те, що ринок сільськогосподарської продукції вважається за рівнем 

конкуренції наближеним до досконалої.  Цілком закономірно, що у таких 

умовах зростає вимога до формування високого рівня 

конкурентоспроможності товаровиробників та окремих видів 

сільськогосподарської продукції.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідженню 

питання конкурентоспроможності підприємства та його продукції 

присвячена значна увага таких вчених-економістів та науковців, як: В.Г. 

Андрійчук, П.Т. Саблук, Т. Мостенська, Л. Смоляр, С.М. Кваша, М.С. Місюк, 

В.Д. Андріанова, М.Г. Долинська та ін. але чимало питань потребують 

подальшого дослідження, насамперед, з’ясування економічного змісту 

поняття конкурентоспроможності продукції сільського підприємства.  
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Мета статті. Нині існує значна кількість методик оцінки 

конкурентоспроможності підприємства як відносно простих, так і набагато 

складніших, що вимагають від останнього відповідних витрат та 

професіоналізму персоналу. Проте в літературних джерелах можна знайти 

набагато менше методик оцінки рівня конкурентоспроможності продукції 

окремого виду. Конкурентоспроможність продукції є вирішальним чинником 

у процесі реалізації продукції, що сприяє ефективній інтеграції вітчизняної 

економіки у світове господарство, особливо за умов вступу до Світової 

Організації Торгівлі. Адже, вступ у СОТ - це визнання світом українського 

сегменту економіки конкурентоздатним. 

Виклад основного матеріалу.  Конкурентоспроможність підприємства 

є здатністю об’єкта господарювання на підставі існуючих технологій, кадрів, 

організації виробництва й управління, забезпечення високої ділової 

активності, досягнення вигідних умов виробництва та збуту створювати 

конкурентоспроможну продукцію та одержувати прибуток [1]. 

На думку професора Н.П. Гончарової, конкурентоспроможність 

підприємства – це можливість ефективної господарської діяльності та її 

практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку.  

Досить суперечне визначення конкурентоспроможності підприємства 

сформували І.З. Должанський і Т.О. Загорна, вони вважають, що 

конкурентоспроможність є здатністю виробляти та реалізувати швидко, 

дешево, якісно, продавати у достатній кількості, за високого технологічного 

рівня обслуговування.  

Деякі науковці не розмежовують поняття конкурентоспроможності 

підприємства та продукції, вважаючи їх тотожними. Із цим важко 

погодитись, оскільки найчастіше підприємство виробляє не один вид 

продукції, і кожний товар має свій рівень конкурентоспроможності, певні 

конкурентні переваги та недоліки, які змінюються у часі та просторі. 

Особливо це стосується сільськогосподарських підприємств, в яких дуже 

часто виробництво одного виду продукції є конкурентоспроможним 
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(наприклад, виробництво зерна), а інший вид продукції виявляється 

неконкурентоспроможним (наприклад, виробництво продукції тваринництва 

та ін.). 

Конкурентоспроможність продукції, на думку Ф.Ю. Сіваченко є 

сукупністю якісних і вартісних характеристик товару, які забезпечують 

задоволення конкретної потреби споживача [1]. 

Наведені визначення конкурентоспроможності не враховують одну 

дуже важливу особливість - будь-який вид продукції значною мірою 

характеризується якісними параметрами продукції та витратами на її 

виробництво. Але визначити рівень конкурентоспроможності продукції за 

цими параметрами можна лише у разі виходу виробників продукції на ринок 

та їх порівняння з продукцією інших товаровиробників за відповідними  

характеристиками. Іншими словами, визначення змісту поняття 

конкурентоспроможності можливе лише за умови наявності конкуренції, 

рівень якої може істотно відрізнятися як на окремих ринках, так і в різні 

періоди часу на одному і тому ж ринку. 

Рівень конкуренції визначається, з одного боку, співвідношенням 

кількості продавців і покупців певного виду продукції, з іншого – 

відповідністю пропозиції та попиту на цю продукцію. Чим більше пропозиція 

перевищує попит, тим вище рівень конкуренції, який формується на 

конкретному сегменті ринку у певний момент часу. 

Оцінка рівня конкурентоспроможності окремого виду продукції може 

проводитися порівняно з іншими видами продукції відповідного призначення 

(молокопродуктів відносно м’ясних чи хлібних продуктів або овочів у силу 

їх різних корисних для здоров’я людини властивостей); відносно 

субституційних та комплементарних її видів (масла відносно маргарину 

тощо); залежно від різних виробників. 

Параметри, що визначають рівень конкурентоспроможності, можна 

розділити на три групи: нормативні, технічні, економічні. Нормативні 

параметри відповідають чинним у країні нормам, стандартам і законодавству. 
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Технічні параметри конкурентоспроможності включають кілька їх груп: 

класифікаційні; функціональні; показники технологічності, надійності, 

довговічності; ергономічності; естетичні; екологічні; показники безпеки. 

Економічні параметри визначаються саме ціною споживання даної продукції, 

що включає ціну товару і витрати, пов’язані з його експлуатацією [2]. 

Отже, конкурентоспроможність є характеристикою товару, яка 

відображає його відмінність від товару-конкурента як за мірою відповідності 

конкретної потреби, так і за витратами на їх задоволення. З цього випливає, 

що конкурентоспроможність формується сукупністю тих якісних і вартісних 

характеристик товару, які враховуються покупцями згідно з їхньою 

безпосередньою значущістю для задоволення потреб, а також витрат на 

придбання і споживання даного товару. При цьому серед товарів 

аналогічного призначення вищу конкурентоспроможність має той, яких 

характеризується властивостями, що забезпечують найвищий корисний 

ефект по відношенню до сумарних витрат споживання. Тому методика 

оцінки конкурентоспроможності певного виду продукції повинна 

обов’язково враховувати особливості продукції певного виду і специфіку 

потенційного контингенту її споживачів.  

Окремі з цих конкуренто формувальних чинників можуть бути за 

формою однакові, проте за змістом – зовсім різні. На рівні виробників засобів 

виробництва, сільськогосподарських підприємств як виробників сировини та 

підприємств сфери переробки сировини і виробництва кінцевої продукції 

форма одного із таких чинників може бути однаковою, наприклад, якщо мова 

йде про якість, - ця характеристика є обов’язковою при формуванні 

конкурентоспроможності продукції, і, відповідно, підприємства, як потужний 

неціновий чинник її рівня, то зміст цього чинника на рівні підприємства 

кожної із розглянутих сфер є дещо відмінними. Якісні показники продукції, 

якість сировини і якість кожного виду широкого асортименту продукції, що 

виробляється підприємствами сфери переробки сировини включають зовсім 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 241 

різні набори параметрів, які повинні бути витримані відповідно до існуючих 

стандартів якості. 

Можна також використовувати конкуренто формувальні чинники, що 

мають загальний характер. До них слід віднести ціну продукції, умови 

постачання і платежів, рівень основного і додаткового сервісу, рівень 

розвитку та інноваційності маркетингу.  

Але, деякі вчені зазначають, що ціна продажу продукції не є 

показником конкурентоспроможності, вона є наслідком конкурентної 

боротьби [1]. Конкурентоспроможність продукції має віддзеркалювати не 

лише якісні та витратні характеристики продукції, а й можливість реалізації 

її за сформованого рівня цін, щоб забезпечити економічні умови хоча б для 

простого відтворення виробництва цієї продукції у наступному виробничому 

циклі. Мінімальною необхідною умовою досягнення цієї мети є беззбитковий 

продаж продукції. 

Ціни продажу продукції можуть досить істотно змінюватися навіть 

протягом одного маркетингового року. Тому можна припустити, що 

досягнення беззбиткового продажу продукції залежатиме від строку її 

реалізації, тобто одна й та сама продукція може принести виробникові або 

збитки, або прибутки. Якщо від реалізації продукції виробник зможе 

одержати прибуток, то забезпечуватимуться відповідні умови для простого 

або і для розширеного відтворення виробництва, що дає підстави для 

висновку про конкурентоспроможність продукції. 

Важливо, що одна й та сама продукція може бути 

конкурентоспроможною або неконкурентоспроможною у різні періоди часу 

або на різних ринках. Тому визначаючи чинники та економічний зміст 

формування конкурентоспроможності продукції, необхідно врахувати не 

тільки якісні характеристики цієї продукції, її відповідність попиту та 

витрати на виробництво, а також такі ознаки, як момент здійснення продажу 

та ринок, на якому цю операцію здійснюють. 
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Потрібно також чітко розуміти, що нові умови торгівлі передбачають 

боротьбу за ринки збуту, за нові технології, за стандартизацію. Фахівці 

свідчать, що протокол Всесвітньої організації торгівлі для вітчизняного 

агропромислового комплексу не можна назвати привабливим. Крім того, що 

фінансова криза відбилася на АПК тим, що вийти на міжнародний ринок 

стало складніше, також впали світові ціни на сільськогосподарську 

продукцію. Зокрема, на 47% знизилася ціна на пшеницю, на 70% - на 

соняшник [3]. Отже, щоб підтримати сільське господарство, необхідно 

покращити конкурентоспроможність галузі, її господарюючих суб’єктів, а 

також конкурентоспроможність продукції та послуг, що виробляються 

вітчизняними підприємствами на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Необхідно виділити окремі заходи, що стосуються підвищення 

конкурентоспроможності у різних секторах АПК: 

- скорочення маркетингових витрат та вирішення питання 

відшкодування податку на додану вартість для експортерів; 

- розробка програми реформування галузі та перепрофілювання і 

переоснащення неперспективних заводів; 

- підвищення техніки та адаптування товарів до вимог законодавства 

ЄС з гігієни та якості; 

- впровадження новітніх технологій, а також підвищення ветеринарно-

санітарних вимог до м'ясної продукції. 

Висновки. Враховуючи вище зазначене, конкурентоспроможність 

підприємства та його продукції є складними та багатогранними поняттями, 

що залежать від рівня конкурентоспроможності кожного складового 

елементу, вплив яких на загальну величину є інтегральним і неоднозначним, 

тому удосконалення лише одного елементу виробничого потенціалу не може 

привести до суттєвого підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Для сільськогосподарських підприємств питання підвищення якісних 

характеристик та скорочення собівартості продукції є складним та 
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багатогранним, рівень витрат має пряму залежність від вартості одиниці 

матеріальних ресурсів, яка має тенденцію до подорожчання. 

Свої жорсткі умови диктує і Світова Організація Торгівлі. Це змушує 

сільськогосподарських товаровиробників ще ретельніше вивчати особливості 

оцінки конкурентоспроможності продукції та розробляти ефективні шляхи її 

підвищення.  
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Миколаївський державний аграрний університет 

У роботі розглянуто етичні проблеми ведення бізнесу в Україні. Визначено  основні 
причини недобросовісної конкуренції та обґрунтовано напрямки підвищення ділової 
етики. Окреслено основні сфери діяльності підприємств, з метою підвищення іміджу. 

Ключові слова: підприємець, бізнес, етика. 
 
Актуальність проблеми. Етика ведення бізнесу в сучасних умовах 

господарювання відіграє важливу роль, особливо в умовах 

зовнішньоекономічної діяльності. Етичність бізнесу є основною складовою 

ділової активності партнерів в умовах світового співтовариства. 

Важливим питанням на сьогодні залишається визначення саме тих 

принципів та норм, яких повинні дотримуватися підприємці та 

стимулювання їх до чесної та відкритої діяльності у сфері бізнесу (соціальна 

відповідальність) та зовнішньої торгівлі. 
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В умовах зростання впливу процесу глобалізації та підвищення ролі 

Світової Організації Торгівлі у реалізації можливостей щодо експортного 

потенціалу, впровадження норм етичності бізнесу є безперечним. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Слід зазначити, 

що поняття бізнес-етики,  як і бізнесу для України є відносно новим, 

дослідженням даної теми займаються Бродська О., Мамедов С., Багмет Т., 

Яхно Т.П. та ін. У світовій літературі питання етичності розглянуто у працях 

А. Сміта, П. Друкера, Г. Кессема. 

Постановка завдання. В практичній діяльності суб’єктів 

господарювання етичним засадам приділяється недостатньо уваги, а акцент в 

основному концентрується на максимізації доходу, мінімізації витрат, 

розвитку виробничого потенціалу, розширенні фінансових можливостей, що 

зумовлює актуальність теми дослідження. 

З розвитком підприємництва, яке базується на приватній власності, 

виникає потреба у формуванні чітких засад етики ведення бізнесу. Варто 

зазначити, що саме поняття етичного ведення бізнесу є результатом наукових 

праць, а не практичних напрацювань підприємців. Історично, етичній 

поведінці в бізнесі приділяється значна увага. Особливого значення ця 

проблема набула в 60-ті роки в зв'язку з поширенням корупції, загостренням 

проблем екології, загостренням кризових явищ в соціально – економічному 

просторі світу.  

Виклад основного матеріалу. Дотримання правил щодо ведення 

господарської діяльності є  важливим критерієм для  вигідного 

співробітництва. Зміст ділової етики доцільно трактувати як набір етичних, 

правових, політичних, естетичних цінностей, норм, принципів, правил, 

засобів, що забезпечують успішну ділову поведінку [1]. Формування ділової 

етики є складним процесом, що обумовлений як факторами поведінки, так і 

змінами в сфері економічної діяльності і суспільства в цілому. Він залежить 

від наявності нормативно-правової бази, її дієвості, від правильного 

застосування науки про поведінку людини, групи.  
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Міжнародний Інститут Ділової Етики (International Business Ethics 

Institute) сформулював чотири сфери, у яких повинні діяти компанії, щоб 

мати гарну репутацію. По-перше, це чесна робота з інвесторами й спожива-

чами. По-друге, поліпшення ситуації всередині колективу — підвищення 

відповідальності та мотивації співробітників, зниження плинності кадрів, 

підвищення продуктивності тощо. По-третє, професійна робота над 

репутацією, оскільки погіршення репутації неминуче позначиться на 

результатах роботи компанії. По-четверте, оптимізація нормативно – 

правової бази та фінансового забезпечення. 

Етика підприємництва - ділова етика, що ґрунтується на відкритості, 

чесності, дотриманні слова, дотриманні законів, вмінні провадити бізнес, на 

повазі до працівників (їх інтересів, цінностей тощо) 

У світі функціонує чимало міжнародних організацій, які встановлюють 

стандарти етики підприємництва, і підприємства, які приєднуються до цих 

організацій, зобов’язуються дотримуватися встановлених принципів. 

Прикладом стандартів етики є Міжнародний кодекс етики професійної 

поведінки Міжнародної ради інвестиційної асоціації. Дана організація 

пропонує суб’єктам господарювання розглянути можливість приєднання до 

Міжнародного кодексу та стандартів в цілому і використання як орієнтиру 

для розробки та вдосконалення національних кодексів різних країн. 

Етика нового класу бізнесменів в Україні є явищем складним та 

суперечливим. На нього впливають різні сили, різні етичні традиції й 

системи цінностей, бо в українському бізнесі зайнята велика кількість людей 

різних національностей, різного віросповідання й різних етичних поглядів, із 

різним економічним базисом. Враховуючи вплив цих та інших  факторів, слід 

зазначити, що на сучасному етапі розвитку підприємницької діяльності  в 

Україні, виникла низка причин проблеми недотримання етики  у бізнесі, а 

саме: 

- відсутність стандартів ділової етики в Україні; 

- питання суперечностей у нормативно – правових нормах;  
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- недостатній рівень освіченості підприємців через брак досвіду та 

знань. 

Етика накладає на бізнес систему обмежень, що представляє собою 

суму морально-етичних правил і традицій, що склались у даному суспільстві. 

Етика бізнесу - ділова етика, що базується на чесності, відкритості, вірності 

даному слову, здатності ефективно функціонувати на ринку у відповідності з 

діючим законодавством, встановленими правилами і традиціями. Репутація 

фірми утворюється із простої суми прикладів гідної поведінки її 

співробітників, яка демонструється: 

- по відношенню до майна фірми; 

- у ситуаціях, коли стикаються різні інтереси; 

- при встановленні зовнішніх ділових зв’язків; 

- при роботі з державними установами; 

- у взаємовідносинах із клієнтами і конкурентами; 

- у делікатних ситуаціях, коли перед співробітниками фірми стоїть 

проблема вибору (оприлюднити чи зберегти у таємниці приклад 

порушення колегами внутрішньо-фірмових правил та норм). 

У розвинутих країнах сформувались три сучасні етичні концепції 

менеджменту (принципи ділової етики): утилітаризм, дотримання прав 

людини і справедливість, а також нова модель бізнесу.  

Утилітаризм виходить з того, що “правильні” рішення приносять 

найбільшу користь більшості людей. Менеджеру, який дотримується цієї 

концепції, доводиться спочатку ретельно вивчати дію альтернативних рішень 

на всі зацікавлені сторони, а потім робити вибір, який приносить задоволення 

більшості людей. Утилітарна концепція спирається на виявлення наслідків 

реалізації рішень, які мають приносити користь більшості зацікавлених. 

Отже, прийняття рішення у даному випадку залежить від співвідношення 

затрат і прибутків. 

Концепція дотримання прав людини ґрунтується на добровільно взятих 

на себе обов’язках менеджера захищати права інших людей і уникати будь-
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яких рішень, які порушують ці права. Менеджер у такому випадку не буде 

примушувати інших діяти всупереч їхнім релігійним або  етичним 

уявленням. Слід при цьому зазначити, що за останні роки у світі розуміння 

індивідуальних прав людини розширилося настільки, що фактично вони 

включають захист біологічного потенціалу світу, збереження навколишнього 

середовища. 

Концепція справедливості зобов’язує менеджерів ставитися однаково 

до всіх людей, невідворотно виконувати всі правила, забезпечувати рівні 

права під час розподілу благ, відповідальність у відшкодуванні збитків тими, 

хто завдає шкоди іншим, тощо. Отже, основується на поняттях порядності і 

чесності. 

Основними факторами впливу на недостатність реалізації етичних 

норм вітчизняного бізнесу можна обґрунтувати: 

- спрощення до мінімуму процедури створення й діяльності 

підприємств, ведення приватного бізнесу; 

- впорядкування податкового законодавства щодо суб’єктів малого та 

середнього підприємництва; 

- високий рівень тіньової економіки; 

- темпи соціально–економічного розвитку держави та окремих 

регіонів; 

- забезпечення вільного перетікання капіталу з однієї галузі в іншу; 

- створення організаційних об’єднань підприємців для захисту своїх 

прав та  інтересів перед державою [2]. 

Важливою характеристикою етичності є підвищення рівня 

законослухняності громадян, що є важливим чинником соціально-

економічного розвитку. 

Спостерігається інтенсивне зростання боротьби за інвестиції, причому 

у світовому масштабі. Це призводить до зростання ролі інвестиційних 

фондів, які, в свою чергу, зацікавлені в додаткових гарантіях повернення 

своїх інвестицій з прибутком. Тому набуває поширення практика створення 
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"кодексів етики бізнесу". Іноді такі кодекси підписуються однією компанією, 

іноді — декількома, здебільшого ці документи не мають додаткової до 

існуючих нормативних актів юридичної сили, але можуть означати для 

інвестора набагато більше, ніж десятки законів. Крім того, як виявляється, 

через "кодекс етики бізнесу", дотримання якого вимагають від кожного 

працівника компанії, можна дуже ефективно формулювати місію фірми і 

способи досягнення стратегічних цілей [3]. 

Отже, сучасні етичні засади підприємництва є зведеними нормами 

поведінки в бізнесі та вимог, які ставить суспільство до стилю роботи, 

підприємця, його соціального образу та характеру взаємовідносин з 

довкіллям. 

Висновки. Дотримання підприємницького етикету, культура 

спілкування, доскональне знання своєї справи, ввічливість, коректність, 

почуття міри у всьому й деякі інші «атрибути» ділової людини — гарантія 

половини успіху в підприємницькій діяльності. Знання й дотримання 

етичного кодексу, зацікавленість в успіху не тільки особистого, але й 

вітчизняного бізнесу й здоровий азарт у справах привернуть увагу 

закордонних підприємців, що прагнуть розширити сферу свого бізнесу, 

стануть тим «елементом», що допоможе нашій країні набути економічної 

стабільності й піднятися на виший рівень на міжнародному ринку. 

На нашу думку, варто започаткувати процес громадського обговорення 

питань створення етичних кодексів і запровадження їх у діяльність суб’єктів 

господарювання та органів державної влади, що у результаті дозволить 

підвищити рівень ділової активності вітчизняного бізнесу. 
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У статті висвітлюється процес створення кооперативу за рахунок формування 
інфраструктури аграрного ринку. Аналізується стан сільськогосподарської 
кооперативної діяльності. Обґрунтовано проблеми кооперативної ефективності для 
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Актуальність проблеми. Забезпечення продовольчої безпеки 

держави безпосередньо пов'язано з функціонуванням аграрного сектору 

економіки, ефективним виробництвом сільськогосподарської продукції, 

відповідно налагодженою системою реалізації та належним рівнем 

обслуговування сільськогосподарських товаровиробників. Важливою 

умовою функціонування ринку є наявність розвиненої інфраструктури, як 

виробничої, так і соціальної. За рівнем розвитку інфраструктури можна 

судити про ступінь розвитку продовольчого ринку, ділову активність 

товаровиробників. Розвиток сільськогосподарських кооперативів є 

важливою умовою системного формування інфраструктури аграрного 

ринку. 

 Кооперативний сектор економіки в Україні знаходиться на стадії 

формування. Він охоплює кооперативи та їх об'єднання різних типів 

кооперації. У цілому в аграрному секторі налічується нині близько 645 

кооперативів. Головна мета широкомасштабного розвитку кооперативного 

сектору національної економіки полягає в реалізації невичерпних 

можливостей кооперації та ефективному використанні її потенціалу для 
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економічного зростання і соціальної орієнтації багатоукладної економіки 

України. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Серед сучасних 

наукових досліджень, присвячених окремим проблемам кооперативних 

відносин та аналізу правового становища сільськогосподарських 

кооперативів, важливо виділити праці таких українських вчених як: 

В.Г.Андрійчук, О.В.Гафурова, В.М.Єрмоленко, В.П.Жушман, В.В.Зіновчук, 

І.І.Каракаш, В.А.Кодавбович, П.Ф.Кулинич, М.А.Мацько, В.В.Носік, 

Л.О.Панькова, О.О.Погрібний, Т.П.Проценко, А.І.Римарук, В.І.Семчик, 

О.М.Сонін, Н.І.Титова, В.Ю.Уркевич, В.І.Федорович, В.В.Янчук та інші. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження зв’язків 

сільськогосподарських кооперативів з іншими суб'єктами аграрного ринку, 

функціонування кооперативних підприємств південного регіону України, їх 

роль в розвитку інфраструктури аграрного ринку, та обґрунтування причин, 

що стримують їх ефективне функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільськогосподарський 

кооператив є юридичною особою, утвореною фізичними або юридичними 

особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах 

добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для 

спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та 

обслуговування, переважно членів кооперативу. У широкому розумінні 

кооператив виступає організаційно-економічною основою функціонування 

суспільства, де виступає вираженням цілісної організованої системи, 

здатної раціонально розвиватися. 

Кооперація дає можливість аграрним підприємствам здійснювати 

нагляд за своєю продукцією від її виробництва до реалізації, контролювати 

ситуацію на ринку, уникати впливу посередницьких комерційних структур, 

які диктують їм умови щодо цінової політики на ринку матеріально-

технічних засобів, забезпечувати стабільну прибутковість своїм клієнтам-

власникам, розподіляти пайові виплати між членами кооперативу 
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пропорційно обсягу виконаної роботи та поділяти ризики на всіх учасників. 

Наприклад, у Доманівському районі Миколаївської області зареєстровано 

три сільськогосподарських кооператива. Серед них заготівельно-збутове 

посередницьке мале підприємство "Вікторія", що об'єднує 16 фізичних осіб, 

які є членами кооперативу, працюють в ньому на платній основі, а 

кооператив займається переробкою зерна та реалізацією борошна на 

прибутковій основі, обслуговуючи головним чином не членів кооперативу. 

На таких же організаційно-економічних принципах, що не відповідають 

Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", працюють МПТ 

"Сільгоспсервіс" та ПП "Повідіш", які зареєстровані як 

сільськогосподарські кооперативи. 

Подібний підхід до створення сільськогосподарських кооперативів 

має місце в Херсонській, Одеській областях і АР Крим. Це можна пояснити, 

з одного боку, бажанням звітувати про певні успіхи у зв'язку з закінченням 

терміну виконання Указу Президента України від 6.06.2000 р. №767 "Про 

заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного 

ринку" та програми Кабінету Міністрів України щодо розвитку 

сільськогосподарської кооперації, а з іншого, - незнанням суті 

сільськогосподарської кооперації та нерозумінням її значення для 

подальшого розвитку сільського господарства на ринкових засадах. 

Ідея кооперації як системи і форми співпраці товаровиробників не 

стала домінуючою в сільському господарстві регіону. Напрями діяльності 

переважної частини сільськогосподарських кооперативів (42%) - 

багатофункціональні. 

Сфера освоєння ринку, створення власних спільних каналів 

постачання і збуту в діяльності кооперативів не стали пріоритетними. 

Збутові, заготівельно-збутові, постачальницькі кооперативи складають 

лише 26%. Тому кооперативи не можуть впливати на обсяг ринкової 

пропозиції на ринках товарів, на обсяг попиту на ринках ресурсів, а в 
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кінцевому рахунку і на ринкову ціну і не можуть виконувати певну роль, 

притаманну інфраструктурі ринку. 

Склад сільськогосподарських кооперативних об’єднань південного 

регіону представлено у таблиці. 

Переробка продукції в діяльності кооперативів є розповсюдженою. 

Тому на ринок сільськогосподарські товаровиробники виходять з 

сировиною, за рахунок чого підприємства харчової промисловості, 

переробні підприємства та посередники одержують значні прибутки, 

виснажуючи ресурси  сільськогосподарських підприємств. 

Таблиця 1 

Склад сільськогосподарських кооперативних об’єднань південного 

регіону України 

Регіон Тип суб'єктів Рік 
2005 2006 2007 2008 2009 
Агроторгові доми 

Україна 
Міжрайонні 36 37 35 22 21 
Районні 395 400 373 366 326 
Всього 431 437 408 388 347 

Південний 
регіон 

Міжрайонні 7 4 4 1 3 
Районні 60 66 66 66 59 
Всього 67 70 70 67 62 

Сільськогосподарські кооперативи 

Україна 

Міжрайонні 20 27 18 17 17 
Районні 324 292 390 363 255 
Сільські 593 646 619 564 598 
Всього 937 955 1027 944 870 

Південний 
регіон 

Міжрайонні 3 3 3 2 2 
Районні 39 39 54 41 47 
Сільські 66 76 62 60 129 
Всього 108 118 119 103 178 

Заготівельні пункти 
Україна Всього 24840 24425 23610 22384 22362 
Південний 
регіон Всього 2751 2962 3007 2852 2474 

 

Багатофункціональні кооперативи переважно ті ж самі сервісні 

місцеві кооперативи, не відіграють помітної ролі на ринках послуг, до того 
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ж більшість із них надають послуги на прибутковій основі, що суперечить 

неприбутковому принципу їх діяльності[3, с.310]. 

Проте є приклади успішного розвитку обслуговуючої кооперації в 

Південному регіоні: кооператив "Галактика" Первомайського району, 

"Південна Зоря" Баштанського району Миколаївської області; "Південний 

Союз" Голопристанського району, "Агросервіс Скадовщини" Садовського 

району Херсонської області та ін. 

В регіоні прикладом спільних дій і успішної ринкової діяльності може 

бути сільськогосподарський кооператив "Південний Союз" Херсонської 

області. Кооператив був заснований у 2001 р. Засновниками кооперативу 

стали 6 господарств, які працювали на 2 тис. га. На сьогоднішній день до 

його складу входять 18 фермерських господарств. Загальна площа земель, 

яку обробляють учасники кооперативу, складає 18 тис. га. 

Головна перевага кооперативу та цілі його діяльності - мінімізація 

витрат учасників кооперативу та надання додаткових переваг їхній 

господарській діяльності. Таким чином, кооператив відокремив дві головні 

послуги, які постійно надаються учасникам, за що учасники цінують участь 

кооперативу у розвитку їхніх приватних господарств: закупівлю 

матеріально-технічних ресурсів (насамперед мінеральних добрив та 

хімікатів) на пільгових умовах (знижки); отримання більш вигідних цін 

через переговори із замовниками. 

Успіхи кооперативу очевидні:  

- був створений як районний, а значить має певну ринкову владу в 

масштабі району за рахунок обсягів послуг;  

- має вузьку спеціалізацію - збут овочів, картоплі, баштанних 

культур;  

- кооператив не створює наднормованих оборотних активів: 

виробничих запасів, не має дебіторської заборгованості;  

- статутний капітал кооперативу нині складає 14,8 тис. грн., а пайовий 

- 200 тис. грн.; 
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- в кооперативі, маючи в своєму складі 6 фермерських господарств в 

якості його членів та 8 асоційованих членів, не пішли на створення 

великого адміністративного апарату: правління і голова правління 

працюють на громадських засадах, в штаті є лише виконавчий 

директор і бухгалтер, тому кооператив не несе великих витрат на 

його утримання; 

- в кооперативі чітко дотримуються демократичних принципів 

управління, існує певна довіра між його членами; 

- кооператив створили люди, віддані ідеї кооперації. 

Одночасно можна вважати, що кооперативний сектор займає свою 

певну нішу в підприємницькій системі і сприяє розвитку ринкових засад 

господарювання. Крім задоволення матеріальних і духовних потреб, 

кооперативи виконують й іншу досить важливу роль. Насамперед вони 

виступають вагомим засобом поліпшення використання трудових ресурсів.   

 Велика роль кооперативів у поліпшенні використання не лише 

трудових, а й матеріальних ресурсів. З самого зародження кооперативів 

передбачалося, що свою діяльність вони здійснюватимуть переважно на 

базі використання вторинної сировини, супутніх продуктів і відходів 

виробництва. Щорічно в народному господарстві створюється багато 

відходів. Їх раціональне використання дало б змогу скоротити затрати 

первинної сировини. 

Крім того, сьогодні на державних підприємствах нагромадилося 

багато різного устаткування, агрегатів, які стали вже непотрібними для 

виробництва, але зберігаються за інерцією. Передача їх кооперативам за 

гроші або безкоштовно, безумовно, підвищила б ефективність виробництва, 

передусім фондовіддачу, а відповідно, скоротилася собівартість продукції. 

Висновки. Діяльність кооперативів сприяє підвищенню 

фондовіддачі. Як відомо, виробниче обладнання на державних 

підприємствах часто використовується лише в одну зміну (якщо не все, то 

значна частина). В інший час виробничі потужності можуть 
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використовувати кооперативи, які створені при даних підприємствах для 

виконання допоміжних робіт (ремонтних, налагоджувальних, будівельно-

монтажних). 

Таким чином, чітко простежуються позитивні сторони кооперативів. 

Вони сприяють поліпшенню використання матеріальних і трудових 

ресурсів, подальшому розвитку НТП, поліпшенню забезпечення 

матеріальних і духовних потреб населення. 

Однак через недосконалість чинного законодавства переваги 

сільськогосподарських кооперативів зводяться нанівець. Тому й 

організовують в деяких регіонах комунальні підприємства, інші організації, 

які лише надаватимуть послуги відповідним підприємствам, а 

відокремлення у самостійну одиницю не відбувається. Раніше створені 

сільськогосподарські кооперативи змушені переходити на 

“обслуговування” переробних підприємств. За такої схеми годі й говорити 

про якусь незалежність підприємства, а значить, сама ідея кооперації майже 

повністю знецінюється. 
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Обґрунтовано вплив землевпорядного та управлінського факторів на економічну 
ефективність діяльності. Досліджено необхідність переходу до моделі сталого 
екологобезпечного розвитку системи землекористування. Наведено напрями стратегії 
розвитку аграрного землекористування України та необхідні правові засади для їх 
впровадження. 

Ключові слова: земля, ґрунт, агроекосистеми, екологія, сталий розвиток, земельні 
відносини. 

 

Актуальність проблеми. В Україні у другій половині ХХ століття 

техногенне навантаження на екосистеми наростало з великою силою і 

досягло максимальних розмірів. Аналіз стану навколишнього середовища, 

його відтворювального потенціалу, чистоти найважливіших природних 

ресурсів, що визначають ефективність сільськогосподарського виробництва 

показує, що за останні тридцять років площа еродованих земель зросла 

майже в 1,5 рази. Значно розширилися площі засолених, закислених, 

осолонцьованих, підтоплених та техногенно забруднених 

сільськогосподарських угідь, а їх родючість знизилась до критично низького 

рівня. Загалом лише один із кожних 10 га сільськогосподарських угідь має 

нормальний екологічний стан. 

Негативні тенденції посилюються безконтрольним використанням та 

низьким рівнем зацікавленості у екологізації виробництва. Більшість нових 

землекористувачів не орієнтована на постійні капітальні вкладення в землю 

та розвиток виробництва через, переважно, короткостроковий термін оренди 

землі і неефектривне землекористування. Питома вага короткострокової 

оренди становить до 73%. Внаслідок цього відбуваються значні порушення 

земельного законодавства щодо використання й охорони земель, зокрема 
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недотримання узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів 

регіонів. Недостатнім залишається державне регулювання у розподілі та 

дотриманні цільового використання сільськогосподарських угідь. Отже, 

метою нашого дослідження є  оцінка рівня соціальної відповідальності 

бізнесу у використанні земельного фонду та визначення можливих шляхів 

підвищення продуктивності та екологізації аграрного землекористування.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблематика 

формування соціальної відповідальності аграрного бізнесу щодо 

використання земельного фонду є предметом дослідження широкого кола 

вітчизняних науковців, таких як Д.І. Бабміндра, В.В. Горланчука, Д.С. 

Добряка, О.І. Котикової,  А.М. Мірошніченка, П.Т. Саблука, І.Н. Топіхи,  

А.М. Третяка, А.Д. Юрченка та інших. Але, попри численні наукові 

дослідження все ж таки багато проблем пов’язаних з соціально-екологічною 

відповідальністю бізнесу в аграрному землекористуванні залишаються 

невирішеними. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перетворення, що 

відбулися впродовж останніх років у сфері земельних відносин, по суті, 

ліквідували систему землеустрою. Порушивши порядок та комплексний 

підхід у проведенні землевпорядних робіт, помітно знизилася ефективність 

землеволодіння та землекористування, особливо на землях 

сільськогосподарського призначення. 

Аналізуючи результати земельної реформи, що проводиться в Україні, 

слід зазначити, що головним її досягненням стали структурні зміни у 

розподілі земель як за формами власності та господарювання, так і за 

кількістю землевласників та землекористувачів. Більше шести мільйонів 

селян із семи мільйонів двісті тисяч отримали державні акти на право 

власності на земельну ділянку. У власності держави нині перебуває 29,6 млн. 

га (49%), у приватній – 30,6 млн. га (50,8%) і 117 тис. га (0,2%) – у 

колективній. 

Ще глибші зміни у структурі власності відбулися із землями 
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сільськогосподарського призначення. Із 41,7 млн. га загальної площі 

сільськогосподарських угідь у державній власності залишилося 11,4 млн. га 

(27,3%), у приватну власність передано 30,3 млн. га (72,6%), а в колективній 

власності залишилося 42,8 тис. га (0,1%) (таблиця).  

Але, наука давно довела, що форма власності (приватна, державна) в 

ефективності виробництва ніякої ролі не відіграє. Ефективна і та, і інша. 

Значення має лише форма реалізації прав власності і кому належить кінцевий 

продукт від її реалізації. Власник земельної ділянки – не той, хто 

розпоряджається отриманими від неї благами, а той у чиїх інтересах, для 

задоволення чиїх потреб здійснюється розпорядження і використання 

земельних благ. 

На процес охорони навколишнього середовища впливають культура, 

традиції і законодавство країни, саме цим обумовлюється широка 

різноманітність інституцій та механізмів. 

Таблиця 1 

Динаміка площ та структура земельного фонду по основних 

землекористувачах та власниках землі в Україні 

 

Показники 

На початок 
2007 року 

На початок 
2008 року 

На початок 
2009 року 

На початок 
2010 року 

площа, 
тис.га % площа, 

тис.га % площа, 
тис.га % площа, 

тис.га % 

Сільськогосподарські 
підприємства 19507,9 32,2 18367,8 30,4 17934,9 29,7 17787,2 29,7 

Громадяни 19064,9 31,6 19908,0 33,0 20235,8 33,5 20192,6 33,5 
Заклади, установи, 
організації  2594,2 4,3 2518,7 4,2 2415,6 4,0 2380,8 4,0 

Лісогосподарські 
підприємства 8540,0 14,1 8550,1 14,2 8568,1 14,2 8582,5 14,2 

Землі запасу та землі, 
не надані у власність 
та постійне 
користування в межах 
населених пунктів 

9783,1 16,2 10155,9 16,8 10364,8 17,2 10567,3 17,2 

Інші землекористувачі 864,7 1,4 854,3 1,4 835,6 1,4 844,4 1,4 

Всього 60354,8 100,
0 60354,8 100,

0 60354,8 100,0 60354,8 100,
0 
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Охорона земель взагалі і зокрема в аграрній сфері неоднакові. 

Концепція охорони навколишнього природного середовища визначається на 

законодавчому рівні та в межах судової системи і реалізується органами 

влади на різних рівнях управління. Так, наприклад, державна політика в 

галузі охорони і збереження сільськогосподарських земель спрямована, а 

точніше, підпорядкована вирішенню одночасно трьох суперечливих завдань: 

максимального зменшення забруднення навколишнього природного 

середовища та шкоди, яка завдається йому сільськогосподарською 

діяльністю; збереження високої продуктивності земель для нинішнього та 

майбутніх поколінь; максимізації доходів виробників шляхом надання 

субсидій на розвиток виробництва та стимулювання охоронної діяльності за 

рахунок виплат рентних платежів. 

Враховуючи все вище зазначене, головним завданням збереження та 

відновлення природних ресурсів для всіх учасників цього процесу повинно 

бути забезпечення значно кращого рівня використання ґрунтів, води, повітря 

і біорізноманіття. 

Вирішення проблеми ефективного землекористування є комплексним, 

потребує перебудови характеру і структури використання земель окремих 

видів, зміни напряму та структури землеробства з урахуванням еколого-

економічних критеріїв і переведення виробництв до моделі сталого розвитку. 

При цьому, соціальна відповідальність аграрного бізнесу є питанням етичним 

і потребує часу для виховання ідей екологізації. Так, в країнах Європейського 

Союзу приватні фермери є основними суб’єктами охорони, екологічними 

господарями на власних землях, вони приймають рішення щодо збереження 

та екологічного  оздоровлення земель, здебільшого самостійно здійснюють 

заходи щодо практичної реалізації. Водночас державні агенції створюють 

рамкові умови для стимулювання збереження потенціалу приватних земель. 

Щоб успішно, ефективно, справедливо реалізувати земельну політику, 

створити для громадян України сприятливі умови проживання з високим 

рівнем життєвого середовища, потрібно реалізувати такі заходи: завершити 
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видачу державних актів на право власності на землю взамін сертифікатів на 

право на земельну частку (пай); завершити перерозподіл земель запасу та 

резервного фонду із урахуванням інтересів держави щодо резервування 

земельних ділянок для суспільних потреб, формування екологічної мережі та 

розвитку транспортної інфраструктури; внести зміни до чинного земельного 

та бюджетного законодавства, спрямовані на скасування інституту 

безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами і заміну її 

відповідними дотаціями з місцевих бюджетів на придбання земельних 

ділянок для членів територіальних громад; сприяти формуванню інститутів 

громадянського суспільства у питаннях земельних відносин, популяризації 

знань про земельні ресурси. 

Реалізація пріоритетних завдань дасть змогу досягти сталого розвитку 

землекористування. В економічній сфері – підвищити інвестиційну 

привабливість; завдяки більш раціональному використанню біологічного 

потенціалу земель зросте ефективність виробництва; в екологічній сфері – 

гарантувати техногенно-екологічну безпека життєдіяльності людини, 

збереження та збагачення довкілля; у соціальній сфері –поліпшити умови 

праці й життя сільського населення, створити та підтримувати повноцінне 

життєве середовище, усунути регіональні відмінності.  

Важливого значення в умовах сучасного соціально-економічного 

розвитку набуває посилення регулюючої та стимулюючої ролі оподаткування 

щодо раціонального використання земельних ресурсів країни. Досягнення 

таких цілей засобами оподаткування показало свою ефективність у багатьох 

країнах світу. Зокрема, слід звернути увагу на важливість включення до 

основоположних, взаємозалежних принципів побудови податкової системи: 

фіскальної достатності (встановлення податків та зборів з урахуванням 

необхідності досягнення збалансованості видатків бюджету з його 

доходами); економічної ефективності (встановлення таких податків та зборів, 

що не перешкоджають ефективному розподілу економічних ресурсів); 
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соціальної справедливості (встановлення податків та зборів відповідно до 

фактичної платоспроможності платників податків). 

Водночас, для досягнення фіскальної достатності, економічної 

ефективності і соціальної справедливості оподаткування аграрного 

землекористування на практиці є дуже складним завданням, зважаючи на 

високу динамічність функціонування соціально-економічних систем. 

Разом з тим, забезпечення доходів бюджету, зростання темпів 

економічного розвитку і соціальної справедливості в сучасних умовах є 

недостатнім для формування сталого екологобезпечного розвитку. У зв'язку з 

цим, до вище наведених принципів варто додати принцип екологічної 

захищеності, який полягає у встановлені таких податків і зборів, які 

стимулюють раціональне використання природних ресурсів. 

Від плати за землю із 2002 по 2010 рік надходження зросли від 1,4 млд. 

грн до 6,7 млд. грн. Відповідно до статті 22 Закону України «Про плату за 

землю» ці кошти повинні використовуватися лише для таких цілей: 

фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, 

ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель 

тощо. 

Фактично на заходи з проведення земельної реформи та охорону 

земель виділялися кошти лише в межах 1,5 – 2,5 % (рисунок). 

У країнах Європейського Союзу і США давно діє принцип 

«забруднювач платить». У нашій країні він реалізується недостатньо. Тому, 

позитивним моментом є те, що у затвердженому Урядом України новому 

Податковому Кодексі, який винесений на всенародне обговорення, 

передбачено збільшення податкових ставок, проведення їх індексації по 

окремих податках, які можна віднести до екологічного оподаткування 

(екологічний податок, збір за спеціальне використання води, збір за 

спеціальне використання лісових ресурсів тощо). 
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Рис. 1.  Динаміка надходження коштів від плати за землю в Україні 

 

Разом з тим плата за землю залишається у Податковому Кодексі 

загальнодержавним податком. Світовий досвід показує, що земельний 

податок, як правило, відноситься до місцевих податків. Такий підхід дає 

можливість ефективніше використати можливості цього податку щодо 

раціоналізації землекористування, врахування регіональних, місцевих 

особливостей використання земель різного цільового призначення, надання 

права органам місцевого самоврядування визначати рівень плати за землю в 

межах граничних розмірів під контролем держави, а відповідно і розподілити 

кошти залежно від потреб. 

Національні пріоритети сталого екологобезпечного, соціально та 

економічно обґрунтованого розвитку повинні реалізовуватися через: 

розробку та реалізацію сукупності стратегій (економічної, екологічної та 

соціальної) розвитку суспільства у зв’язку та взаємоузгодженості; 

формування механізмів інтеграції екологічної компоненти у стратегію 

соціально-економічного розвитку; створення системи збалансованого 
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управління розвитком суспільства, що стимулюватиме охорону довкілля та 

відновлення його природних властивостей, забезпечить належне  

регулювання використання природних ресурсів та розвиток продуктивних 

сил держави; врахування в процесі реалізації основних цілей сталого 

розвитку можливостей і потреб регіонів України, різних верств населення, 

національних меншин і етнічних груп, залучення громадськості для 

вироблення планів дій щодо охорони навколишнього природного 

середовища.  

Висновки. Досвід світового розвитку показує, що еколого-економічна 

проблема є однією з найважливіших, забезпечення соціально-економічного 

розвитку суспільства та збереження безпечних для здоров’я людини 

природно-екологічних умов є пріоритетними. Об’єктивно виникає потреба в 

здійсненні широкомасштабних заходів щодо ефективного розв’язання 

еколого-економічної проблеми на всіх рівнях управління – національному, 

регіональному і локальному. 

Економічний механізм регулювання земельних відносин в України 

потребує серйозного переосмислення та напрацювання нової цілісної 

системи економічних регуляторів, що ефективно вирішуватимуть завдання 

державної земельної політики в умовах розвинених ринкових відносин, адже 

більшість існуючих економіко-правових інструментів базуються на 

застарілій нормативній та методичній базі. Потребують пріоритетної уваги 

науковців та практиків питання розвитку антимонопольного регулювання 

земельних відносин, удосконалення платності за землекористування, 

централізації бюджетування у сфері охорони земель, а також впровадження 

європейського та світового досвіду управління земельними відносинами. 

Мінімум інструментів регулювання має поєднуватись із високою 

ефективністю їх застосування. 
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 Ногами людина повинна врости у рідну землю,  
                                але очі її нехай оглядають всесвіт. 

Джордж Сантаяна 
 

Актуальність проблеми. Розвиток України на сучасному етапі її 

існування визначається у загальному контексті європейської інтеграції з 

орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури. Такі інтеграційні 

процеси охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності нашої країни, в тому 

числі і вищу освіту.  

Сьогодні ми спостерігаємо як Україна, чітко визначивши орієнтир на 

входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію 

освітньої діяльності в контексті європейських вимог та завзято працює над 

практичним приєднанням до Болонського процесу.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Неодноразово у працях 

багатьох українських науковців та дослідників розгортались дискусії з 

приводу ідеї приєднання нашої країни до загальноєвропейського освітнього 

простору. Тенденції розвитку університетської освіти України в контексті 

Європейського простору вищої освіти досліджувались у  працях Кременя 

В.Г., Степка М.Ф., Болюбаша Я. Я., Шинкарука В. Д., Грубінка В. В., 

Бабина І. І. та інших. Сьогодні, у період активних освітніх перетворень дана 

проблема не втрачає своєї актуальності та потребує ретельного вивчення. 

Передбачається, що участь вищої освіти України у Болонських 

перетвореннях спрямовуватиметься на її розвиток і набуття нових якісних 

ознак, а також - на збереження кращих традицій і підвищення вже існуючих 

національних стандартів освіти. Та чи справді здійснюється заплановане 

удосконалення освітніх процесів в нашій державі послідовно із збереженням 

національних здобутків у сфері вищої освіти? Чи можливо це лише сліпе 

намагання наслідувати престиж європейських вузів та "іти в ногу" з 

сучасними світовими тенденціями?  

Мета дослідження – обґрунтування сутності та складових 

євроінтеграційних змін в освіті та опрацювання напрямків вдосконалення 

навчального процесу відповідно до Європейської кредитно-трансферної 

системи очима студентства. 

Виклад основного матеріалу. Болонський процес на рівні держав було 

започатковано 19 червня 1999 року в Болоньї (Італія) підписанням 29 

міністрами освіти від імені своїх урядів документа, який назвали "Болонська 

декларація". Цим актом країни-учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та 

стандарти національних систем вищої освіти і домовилися про створення 

єдиного європейського освітнього та наукового простору до 2010 року. 

Тепер, по закінченню зазначеного терміну, на порозі 2010-2011 років, 

можемо зробити певні висновки щодо реалізації запланованих цілей цієї 

системи та зважити всі "за" і "проти" як на світовому рівні, так і на рівні 

України.  
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Система Болонського процесу передбачає такі основні напрями 

діяльності: 

- розроблення, запровадження та розвиток національної рамки 

кваліфікацій (НРК–NQF); 

- запровадження інноваційної Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС–ECTS) та Додатку до диплома (Diploma Supplement); 

- координація діяльності європейської мережі та європейського реєстру 

забезпечення якості (ЄМЗЯ/ЄРЗЯ – ENQA/EQAR); 

- координація діяльності європейської мережі із визнання періодів і 

термінів навчання (ENIC-NARIC); 

- розроблення процедур визнання попереднього навчання та розвиток 

національної рамки кваліфікацій впродовж життя (LLL NQF – НРК ВПЖ) з 

метою забезпечення індивідуальної траєкторії навчання громадян країн-

підписантів Болонського процесу. 

На нашу думку, Болонський процес проявив себе як нерівномірний, 

суперечливий та  складний. Втім, з урахуванням усіх "за" і "проти" для країн, 

які прагнуть до економічного і суспільного розвитку і, зрештою, вступу до 

Європейського Союзу (що стосується і України),  альтернативи Болонському 

процесові немає. 

Україна приєдналася до Болонського процесу 19 травня 2005 року на 

Конференції міністрів країн Європи (м.Берген, Норвегія). Цій події 

передували: Постанова Кабінету міністрів України від 25 серпня 2004 р.      

№ 1131 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань участі України в 

Болонському процесі" та Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 

жовтня 2004р. № 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу", що мали у правовому полі 

підготувати ґрунт для болонських новацій. 

У 2006 році створено Національну групу промоутерів Болонського 

процесу в Україні (National Team of Bologna Promoters), відомчу робочу 

групу супроводу Болонського процесу у вищій освіті України 
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(розпорядження МОН від 24.05.2006 № 93-р) та міжвідомчу робочу групу з 

впровадження Болонського процесу (наказ МОН від 7.03.2006 № 164). 

16 жовтня 2009 року міністр освіти І. Вакарчук підписав Указ "Про 

запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської 

кредитно-трансферної системи" та її ключових документів, зокрема Додатку 

до диплома європейського зразка.  

Крім того, на сьогодні в Україні діють європейські програми, що 

сприяють студентській та викладацькій мобільності, зокрема Tempus,  

Erasmus Mundus, програма Жана Моне. 

Як бачимо з хронології подій темпи реалізації принципів Болонського 

процесу в Україні взяті значні. Безумовно, це має позитивні результати.  

Перш за все, йдеться про збільшення студентської та викладацької 

мобільності за рахунок стандартизації ступенів вищої освіти. Також до 

переваг болонських новацій можемо віднести і визнання за кордоном 

українських дипломів та періодів навчання.  

Важливою перевагою реформованої системи освіти є і збільшення її 

гнучкості, розвитку міждисциплінарності, оскільки двоциклічна система дає 

можливість студенту стати бакалавром із однієї спеціальності, а магістратуру 

закінчити - з іншої. Також бакалавр будь-якого університету може 

продовжувати навчання на другому циклі іншого університету.  

Проте, взявши курс на впровадження Болонської системи, Україна на 

сучасному етапі має ряд розбіжностей у порівнянні з європейськими 

країнами-учасницями інтеграційного освітнього процесу: 

1. Недосконалість навчально-освітніх програм та, як наслідок, – низька 

питома частка практики в обсязі навчального навантаження студентів – від 3 

до 16%. Для прикладу, структура організації процесу підготовки майбутніх 

економістів в університеті Річмонд (Лондон, Велика Британія) має такий 

розподіл: фахова підготовка – 60%, психолого-педагогічна – 13% і практична 

– 27%.  
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2. Проблема зрозумілої градації дипломів,  ступенів і кваліфікацій. 

Недостатнє визнання у суспільстві рівня "бакалавр" як кваліфікаційного 

рівня, характеризується його незатребуваністю вітчизняною економікою.  

3. Недостатній рівень реальної міжнародної академічної мобільності 

студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи. Найбільш 

вагомим фактором впливу у цьому питанні є низьке фінансове забезпечення 

такої мобільності з боку держави. В Україні, на жаль, ніяким чином не 

налагоджена система соціальних грантів, яка у значній мірі допомагає 

здобувати освіту європейським студентам. Вагомою проблемою в нашій 

державі на шляху до інтеграції в європейський освітній простір залишається 

мовна проблема.  

4. Проблема запровадження європейської кредитно-трансферної 

системи (ЕCTS) - системи, яка створена для забезпечення єдиної 

міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти 

результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.  

Запроваджена в Україні кредитно-модульна система оцінювання знань, 

аналог ЕCTS, вже зарекомендувала себе як позитивне зрушення в 

освітянській сфері: завдяки поточному регулярному контролю у студентів 

з'явилась можливість отримувати зарахування іспиту без процедури його 

складання, обирати певний обсяг запропонованих факультативних (або 

вибіркових) дисциплін із кожного циклу; відбулось удосконалення напрямків 

надходження інформації (інтерактивні методи, дистанційне навчання тощо). 

Проте через низький рівень усвідомлення безпосередньо самим 

студентом важливості і серйозності процесу самопідготовки освітня система 

України не може дозволити собі характерний для європейських ВНЗ гнучкий 

склад студентських груп із повною автономністю у виборі наукових 

дисциплін.  

Іншою і не менш суттєвою проблемою є суперечливість оцінювання у 

кредитно-модульній системі. Різні викладачі притримуються різних шкал 

оцінювання, що дезорганізовує студентів. Адже там, де менше балів, 
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потрібно докладати більше зусиль для їх накопичення, але не завжди такі 

предмети є профільними. Так звана "боротьба за бали" ускладнюється ще 

нестачею часу на семінарських заняттях для можливості виступити усім 

студентам. Саме нестача часу та нерівномірні можливості останніх не дають 

їм виявити свої знання. 

Але незважаючи на ряд проблем, що виникають у вітчизняній системі 

освіти на шляху в європейський освітній простір, необхідність впровадження 

Болонської системи є очевидною. Безперечно, це рух вперед. Можливо, не 

всі українці, не всі викладачі та студенти готові до цього руху через його 

"високу швидкість". Тому політика щодо Болонського процесу має бути 

виваженою, прозорою та виразною. 

На нашу думку, вже на сучасному етапі результативними можуть бути 

такі шляхи поглиблення європейської інтеграції освіти в Україні: 

- оптимізація навчальних програм (шляхом зменшення циклу 

гуманітарної підготовки та можливого збільшення за рахунок цього 

практичних занять; 

- зміна методів викладання (заміна авторитарних методів навчання, з 

домінуванням викладача, особистісноорієнтованими, що носять дискусійний, 

комунікативно-креативний характер); 

- надання можливості часткового вибору дисциплін (впровадження 

факультативних дисциплін для поглиблення знань зі спеціальності за 

рахунок позабюджетних коштів університету); 

- розробка урядом розгалуженої сітки соціальних грантів (для 

підвищення рівня закордонної мобільності вітчизняних студентів); 

- мовна підготовча практика, що дозволить студентам набувати 

професійну та функціональну комунікативну компетенцію у користуванні 

англійською мовою. 

Як бачимо, є досвід, існують і проблеми. У будь-якому разі, орієнтація 

на Болонський процес не повинна призводити до надмірної перебудови 
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вітчизняної системи освіти. Натомість потрібно досягати гармонійного 

поєднання європейських нововведень і кращих вітчизняних традицій.  

Висновки. Накреслені заходи євроінтеграційного освітнього процесу в 

Україні передбачають значний обсяг роботи, оскільки існує чимало перешкод 

і труднощів, що чекають нашу державу на цьому шляху. Це і внутрішні 

негаразди: незавершеність адаптації національного законодавства до 

європейського права; недостатнє бюджетне фінансування для розвитку сфери 

освіти; несформована національна система кваліфікацій; зниження якості 

освіти (проблема підготовки фaхівця за 3 роки); зменшення доступності ІІ 

рівня освіти (оскільки існує тенденція до переходу магістратур на платну 

основу). Із основних зовнішніх причин можна назвати такі: невизначеність 

перспектив взаємовідносин Україна-ЄС; міграційні перешкоди для громадян 

України, що заважають реалізації принципу мобільності у Болонському 

процесі. 

Ми, студентство, майбутнє нашої нації, майбутнє нашої економіки та 

політики, повинні пам’ятати, що усі документи Болонського процесу та 

пов'язані з ним задачі, в першу чергу, пов'язані із нами. Ми є центром, 

навколо якого вибудовується вся система. І якщо ми самі не зрозуміємо 

необхідності навчатися, а не "виживати" на сесіях, то всі системи та доробки, 

досягнуті на сьогодні,  не допоможуть у зміні та перебудові освіти у бік 

вдосконалення та розвитку.  

Ніхто не може лишатися байдужим. Лише через співпрацю, через 

новаторські ідеї молодого покоління, поєднані з надзвичайно великим 

досвідом і вміннями старшого покоління ми досягнемо дієвих змін… 
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У статті досліджено механізм і приорітети державної підтримки підприємств 
АПК, оскільки аграрний сектор традиційно посідає одне з важливих місць в економіці 
України. 
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політики, Світова організація торгівлі 

 
Актуальність проблеми. В умовах невизначеності державної аграрної 

політики та відсутності чіткої стратегії її розвитку особливого значення 

набуває удосконалення та пошук адекватних механізмів цього розвитку. 

Враховуючи, що сільське господарство є специфічною галуззю 

господарського комплексу, запровадження його раціональної підтримки є 

одним із основних завдань держави. Пріоритетний розвиток сільського 

господарства є важливим завданням державного сектору через актуальність 

питання продовольчої безпеки держави. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Наукові 

дослідження щодо проблем ефективного розвитку сільського господарства та 

форм державної підтримки висвітлені в працях провідних вчених-класиків: 

С.Л.Брю, Дж. М. Кейнса, К.Р.Макконела, П.Самуельсона, А.Сміта, М.Трейсі, 

у працях російських вчених, зокрема І.І.Кузьміна, А.С.Міндріна, 

Ю.С.Сокурова, О.Г.Строкової, Б.А.Чернякова, в роботах відомих українських 

вчених, що досліджують місце та роль держави в забезпеченні сільського 

господарства, таких як М.П.Вітковський, В.П.Галушко, М.Я.Дем’яненко, 
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М.М.Ільчук, М.В.Калінчик, О.М.Карасик, С.М.Кваша, І.В.Кобута, 

П.А.Лайко, Ю.Я.Лузан, І.І.Лукінов, В.М.Малес, М.Й.Малік, О.М.Могильний, 

Л.В.Молдаван, Д.С.Олійник, Б.Й.Пасхавер, І.В.Прокопа, А.В.Фурса, 

О.М.Шпичак, М.Д.Янків та ін. Проте, залишаються недостатньо 

висвітленими і потребують поглибленого опрацювання теоретичних і 

методичних аспектів спрямування важелів механізму державної підтримки 

щодо підвищення конкурентоспроможності сільського господарства. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінка підтримки державою 

сільського господарства та обґрунтування основних складових його розвитку 

за допомогою державного механізму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державна підтримка 

сільського господарства – це комплекс законодавчо та організаційно 

визначених довгострокових бюджетних заходів, що об’єктивно необхідні для 

формування сприятливого конкурентного середовища розвитку галузі як 

запоруки продовольчої безпеки. Ці заходи в сукупності з критеріями та 

умовами їх здійснення формують механізм державної підтримки сільського 

господарства. 

Внутрішня державна підтримка сільського господарства обумовлена 

об’єктивною необхідністю і визначається домовленостями між країнами в 

рамках Світової Організації Торгівлі (СОТ), яка своїми правилами та угодами 

регламентує тенденції скорочення підтримки. Важливого значення набуває 

вплив окремих механізмів і заходів державної підтримки на розвиток 

сільського господарства. Основним завданням раціональної державної 

підтримки є підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції на внутрішньому та на зовнішньому аграрних ринках, а також 

розвиток сільських територій. При цьому регулююча роль держави, 

спрямована на підтримку вітчизняних виробників, має здійснюватися 

заходами та механізмами, що не повинні суперечити принципам СОТ і 

зобов’язанням, які взяла на себе Україна коли вступила до цієї організації, та 

бути дієвою і раціональною для вітчизняних виробників.  
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До факторів об’єктивності державної підтримки АПК відносять: 

відносно низькі доходи сільськогосподарських виробників порівняно з 

іншими галузями економіки; високий ступінь ризиків 

сільськогосподарського виробництва; висока ресурсомісткість та сезонність 

сільського господарства; неспроможність сільськогосподарських 

товаровиробників як операторів ринку протистояти впливу монополій; 

виконання аграрним сектором відмінних від інших секторів економіки, окрім 

товарної функції (виробництво сільськогосподарської продукції) нетоварних 

функцій (забезпечення продовольчої безпеки, облаштування сільської 

території, підтримка природної рівноваги тощо); низький рівень розвитку 

сільської соціальної інфраструктури як складової середовища для 

відтворення робочої сили для сільського господарства і сфери додаткового 

працевлаштування селян. 

Причинами виникнення цих проблем є нееластичність попиту на 

продукцію аграрного сектора, нестійкий характер сільськогосподарського 

виробництва, зумовлений мінливими природно-кліматичними факторами; 

природні й епідеміологічні умови, що впливають на розвиток 

сільськогосподарського виробництва (посуха, вимерзання посівів, градобої, 

урагани, повені, захворювання); застосування значно більшої кількості 

матеріальних активів з розрахунку на одного працівника, порівняно з іншими 

галузями. Сільськогосподарські товаровиробники купують засоби 

виробництва в галузях, які є монополістами на ринку та мають можливість, 

на відміну від селян, контролювати і диктувати ціни. У селян значно більша, 

порівняно з іншими галузями, необхідність в сезонних кредитах, позичках, 

що при високих для сільського господарства процентних ставках і 

підвищених ризиках веде до збитків та банкрутства. Важливою 

характеристикою галузі є вплив на результати виробництва біологічного 

потенціалу порівняно з іншими галузями народного господарства.  

На прикладі наведеної таблиці можна оцінити стан та напрями 

державної політики підтримки агропромислового комплексу України, 
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проаналізувати сучасний стан державної підтримки з попередніми роками, 

що надасть змогу простежити тенденцію її зміни за 6 останніх років.  

 

Таблиця 

Напрями  державної підтримки АПК України, млн. грн. 
 

Програми 
Роки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 до 
2004, % 

Бюджетна 
тваринницька дотація 
та державна підтримка 
виробництва продукції 
рослинництва 

421 689,5 1992,5 2332,5 2871,8 500,0 118,8 

Доплата за ВРХ 
підвищених вагових 
кондицій, свиней, 
курей-бройлерів 

338,0 553,5 745,0 - - - - 

Закладка і догляд за 
молодими садами, 
виноградниками та 
ягідниками 

109,1 175,0 227,7 275,0 370,8 453,6 в 4,2 р. 

Фінансова підтримка 
підприємств АПК через 
механізм здешевлення 
коротко-та 
довгострокових 
кредитів 

141,5 350,0 260,0 667,0 1650,0 300,0 в 2,1 р. 

Фінансова підтримка 
фермерських 
господарств 

1,1 27,3 28,0 38,0 60,0 20,0 у 18р. 

Часткова компенсація 
вартості складної 
техніки вітчизняного 
виробництва 

36,2 270,0 32,0 131,0 100,0 - - 

Розвиток сільських 
територій 

24,3 23,1 24,4 - - - - 

Заходи  боротьби з 
хворобами та 
шкідниками 

9,9 20,0 30,0 44,5 5,0 0,5 5,1 

Здешевлення вартості 
страхових премій 

54,0 - 10,0 50,0 200,0 - - 

Програми селекції: 
- тваринництво 

112,8 124,0 110,0 125,0 125,0 30,0 26,6 

- рослинництво 42,8 103,3 104,7 90,0 90,0 30,0 70,1 
- в рибному 
господарстві 

2,0 7,0 6,8 9,9 13,4 3,0 в 1,5 р. 

Допомога в разі 
стихійного лиха 

67,3 20,0 25,0 - - - - 

Охорона 
навколишнього 
середовища 

61,1 81,8 109,6 - - - - 

Інші програми 1883,4 1881,1 2972,8 4267,1 884,0 862,9 45,8 
Разом  3250,5 4379,6 6678,5 8030,0 6370,0 2200,0 67,7 
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Що стосується фінансової підтримки з державного бюджету 

сільськогосподарських товаровиробників України, то за 2004-2009 роки вона 

здійснювалася за 16 основними бюджетними програмами, які охоплювали усі 

напрями діяльності аграрних підприємств, включаючи надання 

безвідсоткових кредитів фермерським господарствам, здешевлення 

банківських кредитів та страхових премій, надання допомоги в придбанні 

складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Але в 

межах вищезазначеного періоду фінансування ряду бюджетних програм, які 

впливають на забезпечення розширеного відтворення і підвищення 

конкурентоспроможності продукції АПК, припинено. 

Дані таблиці свідчать про те, що по цілому ряду бюджетних програм 

державна підтримка АПК України за період, який аналізується вцілому вона 

знизилась на 32,3 %. Це обумовлено припиненням фінансування ряду 

бюджетних програм. Наприклад, держбюджетом 2009 року не передбачено 

витрати за такими програмами, як часткова компенсація вартості складної 

сільгосптехніки вітчизняного виробництва та здешевлення вартості 

страхових премій, фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку, які мали 

місце в попередніх роках. Таке скорочення державної фінансової підтримки 

сільського господарства країни не може забезпечити розширеного 

відтворення сільськогосподарського виробництва та підвищення 

конкурентоспроможності продукції АПК України взагалі. 

У питаннях реформування АПК найгострішою є проблема прискорення 

земельної реформи. Основний принцип реформування земельних відносин: 

земля повинна належати тим, хто її обробляє, мати власника і господаря. 

Україна пройшла значну частину шляху до утвердження приватної 

власності на землю. Селяни стали власниками земельних паїв, однак 

отримані ними сертифікати не забезпечують реалізацію права володіння, 

користування та розпорядження приватною власністю на землю в повному 

обсязі. Основне завдання аграрної реформи — запровадження дієвого 

мотиваційного механізму докорінної перебудови сільськогосподарського 
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виробництва, підвищення його якісних характеристик та ефективності — 

виявилося нереалізованим. А без цього марно сподіватися на залучення в 

АПК серйозних інвестицій на його технічне і технологічне переоснащення, 

формування на селі реального власника, підвищення добробуту та 

соціального захисту сільських жителів. 

Треба вирішити і питання реструктуризації і погашення державою 

боргових зобов’язань колективних сільськогосподарських підприємств у ході 

їх реформування у приватні підприємства і господарства з орендними 

відносинами. Цей крок також може бути ефективним лише за відповідної 

системи кредитування. 

Таким самим нагальним є інституціональне забезпечення реформ і 

створення на селі сучасної ринкової інфраструктури. 

Потребує суттєвого вдосконалення й заснована раніше (державна за 

своєю суттю) система лізингу сільгосптехніки. Питання залишається 

актуальним через зношення сільськогосподарської техніки на 80 %. 

Заходи державної підтримки здійснюються безсистемно, не прив’язані 

до конкретних трансформаційних перетворень, які необхідно здійснювати в 

аграрному секторі. З поля зору держави виключається формування 

сприятливого ринкового середовища. Відсутність системи взаємопов’язаних 

заходів знецінює і ті з них, які в системі могли б бути ефективними (пільгове 

кредитування, дотації). Тому необхідно впровадити механізм державної 

підтримки який би включав підтримку виробництва, підтримку створення 

ринкової інфраструктури та регулювання доходів товаровиробників у 

взаємозв’язку з підтримкою формування сприятливого життєвого 

середовища на селі. Для реалізації цього розроблена концепція механізму 

державної підтримки сільського господарства України, яка забезпечує 

трансформаційні перетворення комплексного системного характеру галузі та 

в сільському господарстві. 

Отже, враховуючи обмеженість бюджетних коштів, слід обирати 

найприйнятніший варіант державної підтримки доходів 
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сільськогосподарських товаровиробників, який би, з одного боку, 

стимулював їх до здійснення структурних змін і запровадження 

ефективніших технологій, а з іншого – не потребував би великих сум 

бюджетних коштів, особливо для нерентабельних підприємств. 

Висновки. Виходячи з умов розвитку агропромислового виробництва 

країни, вітчизняні економісти-дослідники пропонують у політиці 

ціноутворення в АПК посилити регулюючу дію антимонопольного 

законодавства, переглянути його і зробити більш жорстким щодо визначення 

цінових рівнів. За рахунок цього можна обмежити або зовсім зупинити 

зростання цін на матеріально-технічні ресурси-засоби виробництва, що 

поставляються вітчизняною промисловістю селу. Це дасть можливість 

позитивно вплинути на формування рівня і структури собівартості 

сільськогосподарських продуктів, а також зробити 

конкурентоспроможнішою саму промисловість. 

Пропонується також здійснювати в країні активний вплив на 

формування цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників, щоб 

вони могли здійснювати нормальний відтворювальний процес випуску 

продукції за структурою і якістю, що відповідає попиту споживачів. Для 

цього, за прикладом економічно розвинутих країн ЄС і США, слід ввести 

певні обмеження рівнів цін на основні сільськогосподарські продукти. 

Законодавчо треба передбачити, що будь-який оптовий покупець, незалежно 

від характеру його діяльності, форм власності і посередницької діяльності, не 

має права оплачувати куплену продукцію за ціною нижче ціни підтримки, 

яка дорівнює нормативу собівартості і мінімального прибутку. 

Якщо ринкові ціни не забезпечують рівня відтворювальної 

(еквівалентної) ціни, то різниця доплачується товаровиробнику з бюджету, в 

якому має бути створений відповідний фонд підтримки і стабілізації доходів 

сільськогосподарських товаровиробників, незалежно від форм їх власності та 

господарювання. Саме такий механізм цінового регулювання властивий 

багатьом економічно розвинутим країнам, що дає їм можливість стабільно 
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розвивати аграрне виробництво, повністю забезпечуючи внутрішній 

продовольчий ринок і експортні потреби. 
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Одним з найважливіших чинників розвитку цивілізації, безумовно, являється 
інтеграція. На сьогодні ефективна євроінтеграція України до світового економічного 
простору є нагальним завданням розбудови державності та економіки. Інтеграція до 
європейських структур є стратегічною умовою України. Адже це є найкращим способом 
реалізації національних інтересів побудови економічно розвинутої демократичної  
держави, зміцнення її позицій у світі.  

Ключові слова: СОТ, інтеграція, економічні відносини, позитивні та негативні 
наслідки, міжнародна торгівля, санітарні та фітосанітарні норми. 

 

Актуальність проблеми. Сьогодні стає все більш зрозумілим, що 

неможливо ефективно діяти в системі міжнародної торгівлі, не будучи при 

цьому Членом СОТ. Україна є членом десятків міжнародних організацій. Це 

нормально і природно для великої європейської держави.  Для України як 

незалежної держави, яка сьогодні здійснює глибоку трансформацію 

економіки, важливим завданням є вирішення питання про те, яким чином 
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міжнародна торговельна система може допомогти їй вийти на шлях 

стабільного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останнього часу 

на сторінках періодичних видань все частіше з’являються наукові статті та 

публікації щодо вступу України до СОТ. На даний час це є актуальною 

темою  у нашій державі. Але хтось це приєднання розглядає як проблему для 

України, а хтось, навпаки, бачить у цьому економічне зростання та розглядає 

певні перспективи й переваги для майбутнього розвитку. Вагомий внесок у 

дослідження преваг та недоліків входження України в СОТ зробили такі 

вчені – економісти: І. Бураковський, К. Морозов, С.Корсунський, С. Чмир,  

В. Полонський та інші.  

Метою наукової роботи є розгляд економічних наслідків вступу 

України до СОТ, обґрунтування переваг та недоліків, які виникли після 

входження  до організації. Перспективи подальшого розвитку України у 

СОТ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Багатосторонню 

торговельну систему, в центрі якої знаходиться Світова організація торгівлі, 

можна визначити в широкому сенсі як набір міжнародних правил, виконання 

яких вимагається від країн при здійсненні торговельних відносин між собою. 

Головною метою цих правил є сприяння відкритій і ліберальній торговельній 

політиці. СОТ – єдина міжнародна організація , що опікується глобальними 

правилами торгівлі між країнами. СОТ, по суті, стала послідовницею 

Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГААТ). 

Основними цілями СОТ є: підвищення рівня життя та зростання 

реального доходу в країнах – Членах, забезпечення повної зайнятості, 

розширення виробництва та торгівлі, оптимальне використання світових 

ресурсів. Головна функція організації – забезпечувати, щоб торговельні 

відносини між країнами та торговельні обміни відбувалися якомога простіше 

та легше.  
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Світова організація торгівлі – це міжнародна економічна організація, 

членами якої є вже 153 країни, на які припадає 95 % світового торговельного 

обороту. Після приєднання більшості країн, СОТ здійснює майже весь 

світовий торговельний оборот товарів та послуг. Членство у СОТ стало 

практично обов’язковою умовою для будь – якої країни, що прагне 

інтегруватися у світове господарство. 

Вступ України до СОТ залишався одним з головних пріоритетів 

зовнішньоекономічної політики Президента та Уряду впродовж останніх 

чотирнадцяти років і в цьому випадку він розглядався як головний фактор 

розвитку національної економіки.  І вже, 5 лютого 2008 року відбулося 

засідання Генеральної Ради СОТ, на якому Президентом України та 

Генеральним директором СОТ був підписаний Протокол про вступ України 

до СОТ. 16 травня 2008 року Україна стала офіційним членом СОТ [1, с. 52]. 

З цього моменту для України відкриваються нові можливості у торгівлі, 

з’являються нові країни – колеги. Це означає подальшу лібералізацію 

зовнішньої торгівлі, зростання реального валового внутрішнього продукту за 

рахунок додаткового збільшення експорту української продукції в обсязі 

щонайменше 1,5 – 2 млрд. дол. США, що буде пов’язано зі зменшенням 

втрат від антидемпінгових розслідувань і послабленням тарифних і 

нетарифних бар’єрів для експорту вітчизняної продукції на зовнішні ринки 

[2, с.30]. Також, за досвідом європейських країн, які недавно стали членами 

СОТ, прогнозується, що вступ до СОТ стимулюватиме додаткове залучення 

прямих іноземних інвестицій в економіку держави щонайменше 500 млн. 

дол. США щорічно. Ми вважаємо, що входження України в СОТ є кроком 

уперед, адже інакше довелося б укладати сотні нових двосторонніх угод, а це 

були б витрати коштів, яких країні і так катастрофічно не вистачає. Існують 

думки, що вступ нашої країни до СОТ  потрібний, щоб мати можливість 

користуватися перевагами багатосторонньої торговельної системи. Ставши 

членом СОТ, Україна може презентувати себе на світовій арені як надійний 

торговий партнер і привабливий об’єкт для інвестицій.  
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Міжнародний досвід свідчить, що країни – Члени СОТ отримують 

значні переваги. Найсуттєвішими перевагами вступу України в СОТ для 

виробників товарів є такі: 

- полегшення доступу до світових ринків українських товарів; 

- зниження вартості, а відповідно і підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів; 

- можливість застосування механізмів врегулювання торговельних 

суперечок; 

- одержання українськими товарами режиму найбільшого сприяння, а 

також національного режиму щодо внутрішнього оподаткування та 

регулювання у торговельному просторі всіх країн – Членів СОТ; 

- зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу українських 

товарів майже на всі найважливіші товарні ринки, та отримання 

максимального доходу від експорту. 

За розрахунками, здійсненими міжнародним консорціумом, на 

замовлення Міністерства економіки України, сукупне зростання добробуту 

від вступу України до СОТ становитиме 10,2 % обсягу споживання України, 

а зростання ВВП – 4,8 % у довгостроковій перспективі. Можна очікувати, що 

відбудеться зростання експорту товарів та послуг на 9,2 % та імпорту – на 

11,8 % (рис. 1). 

Слід відмітити, що переваги та недоліки євроінтеграції через вступ до 

СОТ пов’язані із реальними можливостями товаровиробників вільно 

виходити на зовнішні ринки збуту. 

Для окремих галузей, в тому числі для сільського господарства, 

хімічної промисловості, будівництва активна співпраця з СОТ принесла 

більше проблем, ніж можливостей в реалізації сукупного потенціалу та 

отримання фінансових результатів. 
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Рис. 1. Приріст основних макроекономічних показників в період з 

початку активної співпраці України з СОТ, % 

 

На думку І. Бураковського, наслідки вступу України до СОТ матимуть 

специфічну форму для окремих секторів, що визначатиметься структурою 

виробництва в секторі, а також вихідним рівнем його захищеності [3, с. 15]. 

Виграш отримають експортно – орієнтовані галузі (хімічне виробництво та 

металургія) завдяки кращому доступу на зовнішні ринки та зменшенню 

імпортних тарифів. Але ми вважаємо, що Україна сама будує нові плани та 

можливості щодо секторів економіки, і тільки від її економічного становища 

залежить майбутній експорт товарів, відповідно до умов СОТ. 

У 2008 році, коли Україна вже стала членом організації, порівняно з 

2007 роком, значно зріс експорт до країн – Членів ЄС (на 72 %), США (на 85 

%), досягнуто найвищих показників у торгівлі з країнами Африки, існує 

позитивна динаміка з державами Азіатсько – Тихоокеанського регіону.  

Для виробників потенційні вигоди будуть пов’язані з отриманням 

полегшеного доступу до світових ринків товарів, послуг, капіталів, 

міжнародно визнаних прав для захисту національних економічних інтересів 

на цих ринках. Відбудеться зниження комерційних ризиків — внаслідок 

встановлення більш стабільного режиму торгівлі, а також зменшення 

0

2

4

6

8

10

12

14

обсяг
споживання

зростання 
  ВВП 

зростання
експорту 

зростання
імпорту 

% 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 283 

транспортних витрат — внаслідок гарантування свободи транзиту товарів 

територією країн-Членів СОТ. Усе це загалом сприятиме зниженню 

собівартості української продукції і, відповідно, підвищенню 

конкурентоспроможності українських компаній.  

Входження до Світової Організації Торгівлі надасть можливості 

впроваджувати нові технології та посилити стимули для інновацій завдяки 

поліпшенню захисту інтелектуальної власності, полегшити доступ до 

світових ринків нашого товару не лише автоматично, завдяки статуту члена 

СОТ, а й в наслідок застосування загальновизнаних міжнародних стандартів, 

санітарних та фітосанітарних норм [4, с. 26]. 

На сьогодні ми не можемо розкрити всі переваги вступу України до 

СОТ, так як минуло лише 2 роки, а це дуже короткий період для того, щоб 

говорити про всі позитивні сторони. Україна ще буде «розвиватися» та 

«удосконалюватись» відносно СОТ, щоб розкрити всі свої можливості та 

піднятися на належний рівень, завдяки такій міжнародній організації. 

Вступаючи до Світової організації торгівлі, Україна сподівалася 

здійснити прорив на міжнародні ринки зі своєю продукцією. На жаль, не так 

сталося, як гадалося. Україна маючи ряд переваг від вступу, паралельно має і 

ряд недоліків, які на нашу думку переважають позитивні сторони.  

Україна, як і Киргизія, вступаючи до СОТ, узяла на себе зависокі (на 

рівні розвинених держав) зобов’язання, приєднавшись при цьому майже до 

всіх секторних ініціатив і необов’язкових угод, що різко обмежило 

можливості захисту національного ринку. СОТ обмежує державну підтримку 

виробництва несільськогосподарських товарів. Виходить, Україна мусить 

припинити субсидування окремих галузей, які до цього часу вважалися 

пріоритетними. Конкурентоспроможність вітчизняних іще тривалий час 

стримуватиметься через технологічне відставання (проблема відповідності 

міжнародним стандартам і проходження сертифікації), фінансову 

неспроможність (можливість надавати споживачам кредити для придбання 

продукції) тощо. На нашу думку, Український уряд, вступаючи в СОТ, 
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мабуть не врахував те, що СОТ потребує високоякісну продукцію. При 

цьому, вступивши в СОТ, Україна не змінила вітчизняну технологію 

виробництва тої чи іншої продукції, тому що для цього потрібні фінансові 

ресурси,  яких країна звісно ж не має. А те що зараз на продуктах стали 

писати «без ГМО», то це ще не значить, що продукція стала високоякісною.  

Разом з цим можна виділити ризики, які існують при вступі України до 

організації: 

- витіснення українських товарів дешевим імпортом; 

- скорочення прямої підтримки з боку держави загрожує дотаційним 

галузям скороченням виробництва і банкрутством окремих підприємств; 

- загострення конкурентної боротьби між національними та 

іноземними виробниками; 

- можливе звуження внутрішнього ринку збуту для національних 

товаровиробників. 

Входження України до СОТ ще не означає підвищення національного 

ринку товарів, вихід на більш потужні зовнішні ринки, також заборона на 

ввезення недоброякісних продуктів харчування. Неякісні та небезпечні 

продукти харчування і до цього часу потрапляють на споживчий ринок, не 

зважаючи навіть на те, що Україна є членом СОТ 

Одним з найістотніших негативних чинників, дія якого активізується 

при вступі до СОТ є те, що окремі вітчизняні виробники можуть виявитися 

не готовими до жорсткої міжнародної конкуренції. Україна має сьогодні 

невисокий, за міжнародними критеріями, потенціал 

конкурентоспроможності.  Так, за індексом конкурентоспроможності, 

Україна за рейтингом конкурентоспроможності зростання посіла серед 75 

країн лише 69-те місце.  

Можливість нарощування обсягів продажу українських товарів і послуг 

на зарубіжних ринках може стримуватися несумісністю сучасної товарної 

структури експорту України зі структурою світової торгівлі. Також треба 

буде відмовитись товаровиробникам від багатьох положень, закріплених в 
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існуючих галузевих програмах (здебільшого до законів про підтримку 

вітчизняного гірничо – металургійного комплексу, суднобудування, 

автомобілебудування), які не відповідають нормам СОТ. Дослідження 

показують, що вплив вступу на галузі економіки буде неоднозначним.  

Висновки. Отже, підводячи підсумки вищенаведеного можемо зробити 

наступні висновки. Світова організація торгівлі – сама значна економічна 

організація. Вплив СОТ на світову економіку настільки великий, що будь – 

яка країна яка вважає себе розвинутою, або є членом СОТ, або прагне ним 

бути. Членство у СОТ – необхідна умова повноправної участі держави у 

світовій торгівлі та національній економіці. 

Процес вступу України до СОТ був складним, довгим та клопітким. 

Цей шлях певною мірою залежав від фінансового стану країни та місцем 

України на світовому ринку.  

Членство у СОТ розглядається як системний фактор розвитку 

національної економіки, що відповідає інтересам організації. Приєднання 

України до СОТ є передумовою реалізації торговельного режиму між 

Україною та ЄС та започаткування переговорів щодо гарантованого доступу 

українських товарів до ринку ЄС. Це забезпечує застосування «сотівських» 

процедур під час врегулювання торговельних суперечок, а також посилює 

шанси українських виробників на позитивне вирішення антидемпінгових 

розслідувань. І ще одною  не менш важливою позитивною складовою є те, 

що Україна завдяки вступу до СОТ збільшує свої шанси на вступ до ЄС, що 

на даний час є високим критерієм розвитку країни. Також за допомогою 

СОТ, країна може більше експортувати продукції на зовнішні ринки, 

нарощувати свій торговельний баланс та тим самим поповнювати Державний 

бюджет для подальшого розвитку.  

Попри суперечливість умов приєднання до СОТ, загальний баланс 

позитивів і негативів залежатиме від ефективності політики, що 

здійснюватиметься урядом. Україна має посісти гідне місце в глобальній 
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системі торгівлі, виробивши дійові заходи протидії викликам, котрі 

випливають із членства в СОТ.  

Взагалі, виділяючи позитивні та негативні наслідки вступу України до 

СОТ, ми не можемо точно сказати чи існують вони взагалі. Адже Україна 

тільки другий рік в СОТ, і зараз важко робити якісь висновки та виділяти 

плюси та мінуси для країни. Оскільки, СОТ – це тільки інструмент, а його 

використання залежить від уряду, і від кожного підприємця окремо. Але 

будемо сподіватися, що надалі будуть тільки позитивні сторони від вступу 

України до СОТ.  
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УДК 658.14 

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

І.С. Цибко, студентка  
Науковий керівник: к.е.н., доцент Вишневська О.М. 

У статті розглянуто суть організації праці, висвітлено риси її раціоналізації. 
Проаналізовано зв’язок між поділом праці та її кооперацією. 

Ключові слова: організація праці, заходи раціональної організації, поділ праці, 
кооперація праці. 

 

Актуальність проблеми. В умовах ринкової конкуренції 

ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку, 

але й іміджу підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які 

впливають на результативність виробництва. Одним із найсуттєвіших 

факторів ефективності є науково обґрунтована організація праці. В зв'язку з 

цим організація праці на підприємствах ось уже більше 100 років є 

предметом дослідження науки і практики. 

Оцінюючи трудовий потенціал підприємств сільських територій, слід 

враховувати таку важливу складову в оновленні кадрів як досвід. Особливо 

це стосується робітничих професій, так як молодь досить довгий час не 

зацікавлена у праці на землі, перейняти досвід попередніх поколінь стає все 

важче. І все почнеться із спроб та помилок, а це також ризики. Є і інша 

сторона народонаселення. 

Інвестиційний характер виробництва, його висока наукоємність, 

пріоритет якісних параметрів економічного зростання призвів до зміни вимог 

до робітника, надаючи значення творчому відношенню до праці та високого 

рівня професіоналізму. А саме зараз, за умов ринкової трансформації, гарно 

підібраний колектив є основним завданням керівника. За недостатності 

кадрового потенціалу підприємств сільських територій, слід відмітити і 

майже повну відсутність спеціалістів окремих напрямків, а саме: 

юрисконсультів, маркетологів, фінансовий аналітиків, у діяльності яких є 
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гостра потреба в умовах загострення конкуренції. Це свідчить про те, що із-за 

недостатності або відсутності окремих груп спеціалістів не в повній мірі 

здійснюються управлінські функції по різним напрямкам діяльності, що має 

негативний вплив на фінансові результати окремих суб'єктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорії організації праці 

в своєму розвитку пройшли шлях від тейлоризму до сучасних концепцій 

"збагачення змісту праці", "гуманізації праці", "наукової організації праці" 

тощо. Разом з тим конкретне соціально-економічне завдання оптимізації 

організації праці є предметом щоденної практичної діяльності керівників і 

спеціалістів підприємств і організацій всіх форм власності та сфер діяльності. 

Дослідженням питання займались і продовжують займатись такі відомі вчені 

як Д.Богиня, О.Бугуцький, В.Горкавий, А.Мазур, К.Якуба. 

Постановка завдання. Проаналізувати теоретичні основи 

організації праці, її форми та напрями та вимоги до умов праці. Відповідно 

до мети визначено такі завдання, а саме: визначити поняття, зміст і завдання 

організації праці на підприємстві; дати оцінку формам та напрямам 

організації праці на підприємствах; розкрити поняття поділу і кооперації 

праці. 

Виклад основного матеріалу. Використання робочої сили на 

підприємстві значною мірою залежить від організації праці, яка має 

забезпечувати раціональне поєднання всіх складових виробництва для 

досягнення ефективнішого використання землі, засобів виробництва, 

трудових ресурсів з урахуванням новітніх досягнень науки, кращого досвіду, 

прогресивних технологій, раціональних методів застосування нових 

технічних засобів інвестиційно-інноваційного розвитку. Організація праці 

здійснюється відповідно до об'єктивних економічних законів. Вона є 

економічною категорією, що виражає певну взаємодію елементів системи 

виробництва, зумовленої єдністю мети, часу, місця. 

Під організацією праці розуміють систему заходів щодо 

раціонального використання робочої сили, в т.ч. відповідну розстановку 
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людей у процесі виробництва, розподіл і кооперацію, методи нормування, 

форми і мотивацію праці, організацію робочих місць, їх обслуговування і 

необхідні умови праці.  

Головне завдання організації праці є систематичнє поліпшення 

використання живої праці, що передбачає:  

- розроблення і впровадження раціональних форм розподілу і кооперації 

праці, організацію виробничих підрозділів, трудових колективів; 

- удосконалення організації трудових процесів, робочих місць, методів і 

прийомів праці; 

- удосконалення нормування праці; 

- застосування найбільш ефективних систем матеріального стимулювання 

праці; 

- підготовку кадрів і систематичне підвищення їхньої кваліфікації; 

- зміцнення трудової дисципліни та сприяння піднесенню творчої 

активності працівників; 

-  поліпшення санітарно-гігієнічних, психо-фізіологічних і естетичних умов 

праці; 

-  забезпечення раціональних режимів праці і відпочинку. 

Розроблені заходи раціональної організації мають відзначатись 

науковістю, комплексністю, оптимальністю, економічною ефективністю та 

гуманністю. Науковість заходів означає, що вони глибоко проаналізовані, 

всебічно обгрунтовані і підкріплені проведеними дослідженнями та 

необхідними розрахунками. Комплексність передбачає розроблення 

організаційних заходів за всіма розглянутими напрямками одночасно, а не 

фрагментарно. Оптимальність передбачає розроблення і обгрунтування 

певних заходів у варіантах з наступним вибором найбільш доцільного в 

конкретних умовах. Економічна ефективність має бути основним аргументом 

доцільності впровадження запропонованих розробок, спрямованих на 

раціоналізацію трудових процесів. Гуманність заходів означає, що вони 

повинні бути спрямовані не тільки на підвищення продуктивності праці, а й 
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на збереження життя і здоров'я працівників, зниження шкідливого впливу 

праці на людину та навколишнє природне середовище. 

Низький рівень оплати праці значно скоротив доходи населення, 

відповідно і споживчі витрати домогосподарств. Досвід показує, що 

заробітна плата у сільському господарстві є найменшою, при цьому існує 

реальна недостатність уваги та недооцінки соціальних факторів підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів, які б мали позитивний вплив 

на підвищення рівня трудової активності, матеріальної зацікавленості 

робітників та вдосконаленню особистих якісних характеристик. 

Отже, умови сьогодення потребують змін у таких напрямах: 

- покращення умов та організації праці; 

- забезпечення   моральної  та   матеріальної  зацікавленості   кожного 

робітника в кінцевих результатах праці; 

- розробки програм хоча б мінімального задоволення життєвих та 

соціально-культурних потреб населення сільських територій; 

- на базі темпів економічного розвитку, нарощування виробничих 

потужностей, забезпечити зростання рівня кваліфікації робітників всіх рівнів, 

в тому числі за галузевою приналежністю; 

- забезпечити гідне медичне обслуговування; 

- створити сприятливий психологічний клімат та розвиток культури 

відпочинку сільського населення, тощо. 

У цілому, слід відмітити, що в основу подальшої стратегії розвитку 

сільськогосподарських підприємств через покращення кадрового потенціалу, 

повинно бути покладено ініціативу власника або керівника та раціональність 

використання фінансових ресурсів на розвиток виробничої та соціальної 

інфраструктури сільських територій. 

Важливим залишається питання залучення робітників до праці в галузях 

тваринництва, особливо для вдосконалення робіт пов'язаних із утриманням 

тварин та підтримкою їх фізіологічно нормального стану, а саме 

зооінженери, ветеринарні лікарі, санітари, селекціонери, генетики, оператори 
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машинного доїння, свинарки, тощо. Молодь відмовляється, у своїй 

більшості, виконувати важку фізичну працю, а населення середнього віку має 

інші причини, у тому числі стан здоров'я, який не дозволяє працювати у 

галузі. Особливо тих, де рівень автоматизації недостатній і значний обсяг 

робіт здійснюється через вкладання живої праці у процес виробництва. 

Організація праці грунтується на її поділі та кооперації, які 

сприяють розвиткові й удосконаленню способів виробництва. Праці 

притаманні різні види і форми поділу. За масштабом прояву розрізняють три 

взаємопов'язаних види поділу праці — загальний, частковий та одиничний. 

Під загальним поділом праці слід розуміти поділ її у суспільстві, частковим 

— усередині галузі, одиничним — усередині окремого підприємства. 

Поділ праці на підприємстві відбувається: між його окремими 

підрозділами і між працівниками всередині підрозділу. Поділ праці між 

підрозділами виражається у спеціалізації робіт і засобів праці. Відповідно до 

цього підрозділи господарства відрізняються один від одного за видами 

вироблювальної продукції (буряківнича бригада, молочна ферма та ін.) і за 

родом занять (загін по внесенню добрив, ремонтна майстерня тощо). 

Технологічний поділ праці всередині господарських підрозділів 

виявляється у спеціалізації працівників (тракторист, комбайнер, доярка). 

Рівень такого поділу залежить від технічного озброєння праці, відособленості 

окремих видів робіт у трудовому колективі та його виробничого напрямку. 

На підприємстві поділ праці, як розмежування людей в процесі 

спільної роботи, виявляється в технологічній, функціональній і 

кваліфікаційній формах. 

Поділ праці являє собою розчленування єдиного виробничого 

процесу на окремі операції (наприклад, процес виробництва зерна 

складається з оранки, сівби, догляду за посівами, збирання врожаю та інших 

операцій). З ним пов'язаний поділ праці по галузях підприємства, стадіях 

розвитку рослин і тварин, по видах робіт. Ним визначаються спеціалізація 

працівників, їхній професійний та кваліфікаційний склад. Спеціалізація 
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працівників,  залежно від кількості виконуваних технологічних операцій, 

може бути поопераційною (виконання однієї операції, певної стадії робіт) і 

комплексною (виконання всіх операцій процесу). 

Функціональний поділ праці полягає у поділі працівників на групи  

відповідно до функцій, які вони виконують. Відповідно до цього працівники 

на підприємстві поділяються на інженерно-технічний персонал (ІТП), 

службовців, робітників, молодший обслуговуючий персонал (МОП). Залежно 

від значущості виконуваних робіт розрізняють робітників основних і 

допоміжних. 

Кваліфікаційний поділ праці враховує рівень професійної 

підготовки працівників, їх знання, вміння, навички. Залежно від цього 

формується кваліфікаційний склад працівників господарства та його 

підрозділів. 

Зворотною стороною поділу праці є її кооперація, як сумісна участь 

людей в одному або різних, однак пов'язаних між собою процесах праці. 

Розрізняють дві основні форми кооперації: проста і складна. За простої 

кооперації група працівників сумісно зайнята на виконанні однорідних 

операцій. Ця форма кооперації переважає при виконанні кінно-ручних робіт. 

При складній кооперації працівники виконують неоднорідні операції одного 

процесу. Вона застосовується при виконанні робіт із використанням 

технічних засобів. 

Між поділом і кооперацією праці існує тісний зв'язок. Розвиток 

поділу праці зумовлює його подальшу кооперацію. Кооперування, в свою 

чергу, спонукає до подальшого поділу праці. Ці категорії завжди лежать в 

основі організації праці на будь-якому підприємстві. 

Обов'язковими вимогами до організації трудового процесу є:  

- додержання пропорційності при розстановці людей і механізмів;  

- підпорядкування всіх операцій єдиному ритму процесу і 

забезпечення його безперервності;  
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- стандартизація матеріальних умов праці і типізація трудових 

процесів та забезпечення синхронності їх протікання;  

- першочергове посилення "вузьких місць" (найбільш вразливих 

ділянок процесу). 

Організація праці на будь-якому підприємстві має здійснюватись 

відповідно до об'єктивних економічних законів, які виявляють свою дію 

через певні принципи, тобто систему вимог, норм, які служать керівництвом 

для вирішення на практиці організаційних питань. 

Раціональна організація праці передбачає врахування всіх умов, за 

яких вона здійснюється, створення нормальних умов для діяльності і 

відпочинку, правильну організацію робочих місць, забезпечення необхідної 

трудової і виконавчої дисципліни. Процес праці значною мірою залежить від 

діяльності самого трудового колективу, його згуртованості, свідомості, 

розуміння всіх ситуацій, професійного вміння, мікроклімату, 

відповідальності за доручену справу. В цілому суть організаційних питань 

полягає в тому, щоб кожний, маючи необхідні права і несучи в їх межах 

відповідальність, займався своєю конкретною справою. Ця вимога 

однаковою мірою стосується як керівництва і спеціалістів, так і рядових 

працівників підприємства будь-якої форми власності. 

Висновки. Рівень організації праці на підприємстві залежить від 

багатьох чинників, які, зумовлюючи один одного, виявляють свою дію 

залежно від конкретних умов виробництва і характеристик виконавців праці. 

Тому готових рецептів якнайкращої організації праці немає і бути не може. 

Мова може йти лише про тенденції, загальні напрямки. При розробленні 

заходів щодо удосконалення організації праці треба в кожному випадку 

зважати на умови конкретного підприємства, які під дією науково-технічного 

прогресу постійно змінюються, а отже, процес цей є постійним і безкінечним. 
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ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Ю.І. Сайко, магістр 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Костаневич Н.І. 
Миколаївський державний аграрний університет 

В сьогоднішніх умовах є досить актуальним питання визначення формування та 
ефективного використання трудових ресурсів як одного з найважливіших виробничих 
ресурсів економіки. В роботі розглянуто сучасний стан, тенденції та основні чинники 
підвищення рівня використання трудових ресурсів у сільському господарстві. 

Ключові слова: трудові ресурси, сільське господарство, зайнятість, безробіття, 
ринок праці, оплата праці, продуктивність праці.  

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вітчизняного 

аграрного сектору економіки постають принципово нові вимоги до 

формування і забезпеченості трудовими ресурсами сільського господарства. 

Потреба в удосконаленні підходів щодо економічно обґрунтованого 

використання трудових ресурсів зумовлена несприятливою демографічною 

ситуацією, погіршенням показників соціального розвитку, некваліфікованим 

менеджментом у більшості агроформувань. Це призводить до відтоку з 

аграрного виробництва найбільш працездатних, досвідчених і перспективних 

трудових ресурсів, що негативно позначається на економіці села й 

продовольчій безпеці України [1]. 

Проте питання формування трудових ресурсів сільського господарства 

у сучасних умовах розвитку економіки вивчені недостатньо. Це стосується, 

насамперед, висвітлення соціально-економічної сутності та складових 
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категорії "трудові ресурси", збереження існуючих і створення нових робочих 

місць та їх зіставлення з кількістю зайнятих у сільськогосподарському 

виробництві, особливостей їх формування. Тому дослідження процесів, 

пов'язаних із формуванням трудових ресурсів, які б відповідали вимогам 

ведення сучасного сільськогосподарського виробництва, та розробка 

пропозицій щодо ефективного використання праці є актуальним і необхідним 

завданням розвитку галузі сільського господарства [3]. 

Місце і роль управління використанням трудових ресурсів сільського 

господарства визначаються зростанням значимості людського фактора у 

виробництві, посиленням залежності результатів діяльності 

сільськогосподарських підприємств від якості, мотивації та характеру 

використання робочої сили. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі вивчення умов, 

особливостей, основних чинників та напрямів ефективного формування і 

використання трудових ресурсів, дослідження трудового потенціалу села, 

питань мотиваційного механізму приділяли і приділяють увагу такі 

вітчизняні вчені-економісти, як: Д.П. Богиня, О.А. Бугуцький, М.І. Долішній, 

С.І.Дорогунцов, Т.А. Заяць, С.М. Злупко, Є.П. Качан, М.А. Козоріз, 

Г.І.Купалова, Е.М. Лібанова, В.В. Онікієнко, І.Л. Петрова, М.І. Пітюлич, 

С.М.Писаренко, П.Т. Саблук, У.Я.Садова, Л.К. Семів, Н.М. Суліма, 

В.К.Терещенко, С.Ю. Трубич, М.В. Шаленко, Л.О. Шепотько, К.І. Якуба та 

інші. В їх працях викладені важливі аспекти проблем ринкового механізму, 

формування, розподілу, обміну та використання трудових ресурсів, 

функціонування ринку праці, управління трудовими ресурсами, соціального 

захисту громадян. Дослідженню проблем використання трудових ресурсів, 

ринку праці і зайнятості присвячені також наукові роботи зарубіжних 

вчених, зокрема: Р.П. Колосової, І.С. Маслової, А. Маршалла, А.А. 

Никифорової, П. Самуельсона, А. Сміта, Л.С. Чижової, І. Фішера та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення інформації щодо 

особливостей формування та тенденцій використання трудових ресурсів в 
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сільському господарстві. Теоретичною і методологічною основою роботи є 

діалектичний метод пізнання, системний підхід і аналіз, фундаментальні 

положення економічної теорії, а також соціально-економічних явищ на ринку 

трудових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження 

особливостей формування трудових ресурсів та їх функціонування в Україні 

і визначає перспективи їх використання. Природною основою формування 

трудових ресурсів аграрної сфери є сільське населення. За рахунок молодого 

покоління (осіб, що досягли працездатного віку) воно, в основному, 

наповнює трудовий потенціал сільського господарства. Крім сільського 

населення, джерелом формування трудових ресурсів виступають 

кваліфіковані робітничі кадри і спеціалісти сільського господарства. 

Трудові ресурси сільськогосподарського виробництва є 

багаточисельними. Ця обставина, з одного боку є умовою його розвитку, а з 

іншого спричиняє складні проблеми, пов'язані з використанням та 

результативністю праці, зайнятістю, соціальним захистом тощо [5]. Протягом 

десятиріч відбувався відтік трудових ресурсів з сільської місцевості, який 

частково компенсувався зростанням продуктивності праці. Останніми 

роками питома вага міграційного сільського населення стабілізувалася 

внаслідок збільшення безробіття та зниження рівня життя міського 

населення. 

Аналіз стану ринку праці в аграрному виробництві свідчить, що поряд 

з відкритим безробіттям в області зростає "приховане" безробіття. Утримання 

в сільськогосподарських підприємствах "зайвих" трудових ресурсів та 

скорочення попиту на робочу силу певною мірою пояснюється втраченою 

галузевою структурою сільськогосподарського виробництва, недостатнім 

розвитком трудомістких галузей, допоміжних і підсобних підприємств, 

низькою ціною робочої сили [2]. Для того, щоб у нових ринкових умовах 

перетворити живий виробничий потенціал суспільства в міцну творчу силу і 

направити її на вирішення економічних і соціальних завдань, необхідно 
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посилити взаємодію та ступінь впливу якості трудових ресурсів і ринку 

праці. Якість трудових ресурсів характеризується такими основними 

показниками: фізичним здоров'ям працівників, середньою тривалістю їх 

життя, статево-віковою структурою, загальноосвітнім та професійно-

кваліфікаційним рівнями, міграційною та соціальною мобільністю та ін. 

Кожний з цих показників вимірюється відповідними величинами. Важливою 

якісною характеристикою трудових ресурсів аграрного сектора також є 

рівень освіти і кваліфікації. 

Формування трудових ресурсів сільського господарства в сучасних 

умовах відбувається під впливом багатьох важливих чинників, до яких слід 

віднести докорінну організаційно-структурну трансформацію аграрного 

сектора, що пов'язано з його переходом до ринкових умов господарювання. 

Несприятлива демографічна ситуація, істотні відмінності між рівнем життя в 

місті і на селі, лібералізація трудової міграції, Чорнобильська катастрофа та 

інші фактори техногенного впливу зумовили зменшення їх чисельності. 

Незадовільні умови трудової діяльності на робочих місцях, символічна 

оплата праці, перетворили працівників аграрного сектора на безоплатних 

годувальників всього суспільства, а зниження життєвого рівня селян 

призвело до поглиблення кризових явищ у відтворенні сільського населення 

– природної основи трудових ресурсів села і аграрної сфери АПК. 

Формування регіонального ринку трудових ресурсів сільської місцевості, 

його прогнозування, є невід'ємною частиною становлення загального 

регіонального ринку трудових ресурсів та економіки в цілому. Основними 

напрямками його регулювання мають стати: боротьба із подальшим спадом 

виробництва; недопущення масового безробіття; уживання заходів щодо 

підвищення доходів населення тощо. 

В результаті реформування аграрної галузі виникли нові види аграрних 

підприємств, набули розвитку фермерські та особисті господарства. Важливу 

роль в пошуку шляхів ефективного використання трудових ресурсів 

відіграло започаткування власної справи і розширення самозайнятості на 
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селі. Використання трудових ресурсів у сільському господарстві має певні 

особливості, які визначаються специфікою аграрної сфери. Насамперед вони 

пов`язані з технологією і умовами виробництва, рівнем технічної 

оснащеності та економічною необхідністю ведення особистого селянського 

господарства працівниками сільськогосподарських підприємств. Ці 

особливості мають різне походження і полягають у модифікуючому впливі 

на характер зайнятості в сільськогосподарському виробництві, визначають 

його потребу в трудових ресурсах. Покращення умов праці і відпочинку 

селян, стимулювання розвитку на селі підприємств зі зберігання і переробки 

сільськогосподарської продукції, виробництва промислових товарів, 

соціальної інфраструктури, підвищення рівня кваліфікації незайнятого 

населення та перепідготовка вивільнених працівників, організація 

громадських робіт з поліпшення житлово-комунальних умов, соціально-

культурного і побутового обслуговування жителів села сприятимуть 

вирішенню проблеми зайнятості та поліпшенню зайнятості трудових 

ресурсів села [2]. 

Спостерігаються наступні тенденції використання трудових ресурсів у 

сільському господарстві: скорочення в структурі посівних площ 

сільськогосподарських підприємств частки трудомістких культур поглиблює 

сезонність і погіршує використання аграрної праці; збільшення поголів’я 

худоби в індивідуальному секторі спричинило зростання площ посіву під 

високоприбутковими малотрудомісткими і кормовими культурами; слабка 

матеріально-технічна база індивідуального сектору зумовила зростання його 

частки у структурі виробництва трудомістких видів продукції та збільшення 

кількості зайнятих в цьому секторі; подрібнення сільськогосподарських 

підприємств, скорочення їх виробництва, відсутність належного 

мотиваційного механізму призвели до скорочення чисельності працівників і 

росту рівня безробіття [3]. 

Одним з факторів покращення використання трудових ресурсів у 

сільському господарстві є розвиток агропромислової форми виробництва 
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шляхом формування кооперативного ведення господарства. Дослідженнями 

науковців встановлено, що в сільськогосподарських підприємствах, де 

діяльність здійснюється за схемою: виробництво – переробка – зберігання – 

торгівля – послуги – підсобні промисли, навіть за умов неврегульованості 

цінових паритетів для сільськогосподарського виробника, вона є 

прибутковою. 

Висновки. Використання трудових ресурсів у сільському господарстві 

має певні особливості, які визначаються специфікою аграрної сфери. 

Насамперед вони пов`язані з технологією і умовами виробництва, рівнем 

технічної оснащеності та економічною необхідністю ведення особистого 

селянського господарства працівниками сільськогосподарських підприємств. 

Ці особливості мають різне походження і полягають у модифікуючому 

впливі на характер зайнятості в сільськогосподарському виробництві, 

визначають його потребу в трудових ресурсах. 

Таким чином, у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації вважаю, 

що необхідно для покращення процесу формування трудових ресурсів в 

сільському господарстві виконати ряд завдань спрямованих на вирішення 

даної проблеми, а саме: виконування програми охорони здоров'я населення; 

зниження рівня захворюваності; забезпечення надання високо 

спеціалізованої медичної допомоги хворим у науково-дослідних інститутах 

Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук; забезпечення 

матеріальної підтримки сімей з дітьми; збільшення суми наданих кредитів на 

придбання (будівництво) житла для молодих сімей, у тому числі в сільській 

місцевості. 

Для одержання загального результату від управління використанням 

трудових ресурсів його треба відслідковувати разом з іншими трудовими 

характеристиками – продуктивністю праці і оплатою праці. Основними 

чинниками підвищення рівня використання та ефективності праці трудових 

ресурсів у сільському господарстві є: достатність і своєчасність виплати 

заробітної плати та стимулюючих виплат за результати роботи, допомога 
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підприємства у вирішенні побутових проблем своїх працівників, соціальна 

облаштованість та безпечні умови праці. Водночас на рівень продуктивності 

праці позитивно впливає й становлення власника і господаря на селі, тобто 

через єдність власності і праці досягається найвищий мотиваційний ефект. 

Зміни в галузевій структурі сільськогосподарських підприємств спричинили 

обмеження трудової зайнятості. 
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ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ  
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ  

К.Л. Лаптєва, магістрант 
Миколаївський державний аграрний університет 

В даній статті розглядається методика оцінки платоспроможності  
( ліквідності). Дається оцінка нормативних значень основних показників.  
Ключові слова ліквідність, платоспроможність, баланс, активи, пасиви. 
 
Постановка проблеми полягає в дослідженні проблеми визначення 

платоспроможності і ліквідності підприємства. Основна проблема полягає в 

тому, що досить часте ототожнення цих понять нерідко супроводжується 

різноманітним порядком розрахунку показників платоспроможності, або ж 

коефіцієнти платоспроможності і ліквідності за однакових методів 

розрахунку мають різну назву, також не враховуються рекомендовані 

значення цих показників з урахуванням галузевих особливостей. 

За умов розбудови в Україні ринкових відносин своєчасна та 

об’єктивна оцінка платоспроможності та ліквідності набула особливого 

значення, оскільки жодне підприємство у цих умовах не гарантоване від 

банкрутства, тому потрібно постійно аналізувати показники 

платоспроможність та ліквідність, адже вони є зручним засобом 

узагальнення величезного обсягу фінансових даних та є інструментом 

порівняльного аналізу діяльності підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії і практики 

оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств розглядались в працях 

зарубіжних і вітчизняних науковців та практиків, зокрема: А. Гропеллі, В. 

Ковальова, А. Шеремета, І. Бланка, Г. Савицької, В. Івахненко, Л. 

Лахтіонової та ін. 

Постановка завдання. Оцінка та систематизація основних показників 

платоспроможності та ліквідності підприємств, а також обґрунтування їх 

рекомендованих значень. 
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Виклад  основного  матеріалу дослідження.  Для визначення стану 

платоспроможності підприємства проводять аналіз ліквідності 

господарюючого суб’єкта. Прийнято вважати підприємство ліквідним, якщо 

його поточні активи перевищують поточні зобов’язання, але саме по собі це 

перевищення не дає повної характеристики ліквідності. Для оцінки 

ліквідності використовується система показників, в основі яких лежить 

зіставлення і співвідношення поточних активів у цілому і, в тому числі, за 

окремими групами з поточними пасивами. 

Аналіз ліквідності доповнюється аналізом платоспроможності, яка 

характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати 

свої платіжні зобов'язання, які випливають із кредитних та інших операцій 

грошового характеру, що мають певні терміни сплати.  

Єдиної думки дотримуються майже всі вітчизняні та зарубіжні фахівці, 

які займаються дослідженням проблем оцінки платоспроможності та 

ліквідності підприємств стосовно віднесення коефіцієнтів поточної та 

швидкої (термінової) ліквідності до складу показників ліквідності. Але 

американські економісти відносять до складу показників цієї групи також 

показник чистого робочого капіталу.  

При аналізі ліквідності підприємства використовують такі основні 

показники: 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал). Визначається відношенням 

найбільш ліквідних активів до поточної заборгованості підприємства . 

Згідно з П(С)Бо 2 в чисельнику знаходяться суми грошових коштів та 

їх еквівалентів, а також поточних фінансових інвестицій, у знаменнику - 

поточні зобов’язання. За світовим досвідом, в чисельнику відображаються 

лише грошові кошти. Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм 

платоспроможності і ліквідності підприємства і показує, яку частину 

короткострокової заборгованості воно може погасити в поточний момент або 

найближчим часом. Теоретично достатнім вважається, якщо Кал вище 0,2 - 

0,35. Це означає, що на 20-35 % підприємство може в поточний момент 
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погасити свої короткострокові борги і платоспроможність вважається 

нормальною. 

Положенням НБУ визначено критичний рівень показника на рівні 0,2 - 

0,25 [3]. Методичними рекомендаціями Державної податкової адміністрації 

України (ДПАУ) визначено, що цей коефіцієнт має бути в рамках 0,25< Кал 

<0,3 [4].  

На практиці фактичні середні значення коефіцієнтів ліквідності 

бувають значно нижчими, але це ще не дає підстави робити висновки про 

неможливість підприємства негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, 

щоб усі кредитори підприємства одночасно пред’явили йому свої боргові 

вимоги. 

Нам імпонує думка О.Г. Мендрула який теж унеможливлює 

використання критичного значення 0,2 для оцінки показника абсолютної 

ліквідності вітчизняних підприємств тим, що вони демонструють 

«відсутність грошей для податкової адміністрації, а інвестиції здійснюють 

поза балансом» в той час, як закордонні фірми показують «кредиторам і 

власникам наявність грошових коштів для задоволення їхніх вимог і активно 

здійснюють зовнішні інвестиції» [2], унаслідок чого для зарубіжних 

підприємств значення 0,2 - 0,25 є прийнятним. Слід звернути увагу також на 

те, що показник абсолютної ліквідності є одномоментним, статичним і не 

віддзеркалює стану активів протягом певного періоду.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності, який також має назви проміжної, 

суворої, термінової ліквідності, або коефіцієнт кислотного тесту (Кшл). Цей 

показник враховує якість активів, тобто при його розрахунку 

використовуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не 

враховуються). У вітчизняній аналітичній практиці при обчисленні цього 

показника відносять векселі, дебіторську заборгованість, грошові кошти до 

поточних пасивів. 

 Він допомагає оцінити можливість погашення підприємством 

короткострокових зобов’язань у випадку його критичного стану. Теоретичне 
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найнижче значення цього показника 1, найвище 2 [2]. Але необхідно 

зазначити, що оцінка коефіцієнта швидкої ліквідності лише шляхом 

порівняння з нормативним значенням носить досить умовний  характер, 

оскільки  його зростання може відбуватися за рахунок збільшення розмірів 

дебіторської заборгованості, а це навряд чи характеризуватиме діяльність 

підприємства позитивно. Тому, аналізуючи динаміку цього коефіцієнта, слід 

звертати увагу на чинники, що обумовили його зміну, провести ретельний 

аналіз динаміки складу і структури дебіторської заборгованості 

підприємства.  

Узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт покриття (Кп): 

який має назву загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт поточної 

ліквідності. Він розраховується відношенням всіх поточних активів  до 

поточних зобов’язань. 

Він вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні  

зобов’язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових 

одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних 

зобов’язань Теоретичне значення цього показника 1,5 - 2,5. Коефіцієнт 

покриття більший за 2, свідчить про сприятливий стан ліквідності активів 

підприємства. Методичними рекомендаціями, затвердженими ДПАУ та НБУ, 

нормативні значення показника встановлено на рівні 2,0 - 2,5 [3, 4]. Проте 

значення коефіцієнта 2 - 2,5 не характерні для українських підприємств [2]. 

Воно розраховано на основі закордонної статистики. В Україні ж прийняття 

цього нормативного значення пояснюється практикою що склалася, згідно 

якої при ліквідації активів їх продажна ціна на аукціоні становить приблизно 

половину ринкової вартості.  

Висновки.  На  сьогоднішній  день   відсутня   повноцінна   науково 

обґрунтована системна упорядкованість набору відносних показників. Для 

практика складнощі викликає велика кількість показників, багато яких 

повторюють один одного. При цьому, маючи різну назву або ж через 

особливості перекладу, одні і ті ж показники в різних країнах мають різну 
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назву, що унеможливлює використання закордонних методик на практиці. 

Вище описані коефіцієнти не вичерпують всіх можливих комбінацій в 

дослідженні структурних співвідношень бухгалтерського балансу, що з 

різних точок зору характеризують платоспроможність та ліквідність 

підприємства. Але мова йде про обґрунтування доцільності вибору основних 

коефіцієнтів та їх нормативних значень, про систематизацію в чітку і логічну 

схему оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств. 
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Миколаївський державний аграрний університет 

У статті досліджено ефективність функціонування галузі рослинництва та 
визначено шляхи її підвищення у сільськогосподарських підприємствах. 
 Ключові слова: рослинництво, ефективність, виробництво, сільськогосподарські 
підприємства. 

 

Постановка проблеми. На всіх етапах розвитку сільського 

господарства одним із основних напрямів є виробництво продукції 

рослинництва, а обґрунтування заходів щодо його стабілізації і підвищення 

ефективності – загальнодержавним завданням. 

Актуальність проблеми ефективності сільськогосподарського 

виробництва, зокрема галузі рослинництва, за сучасних умов виходить на 
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перше місце серед інших важливих проблем. Вирішення та реалізація 

проблеми – це формування реального добробуту населення країни, 

підвищення її продовольчої безпеки [1]. 

Виробництво рослинницької продукції є постійною задачею всіх 

господарюючих суб’єктів аграрного сектору та спрямоване на формування 

ринку продовольства. Ефективність розвитку рослинництва формується під 

впливом багатьох чинників. Зокрема ґрунтово-кліматичних, технологічних, 

біологічних та інших, що ускладнює пошук додаткових можливостей для її 

підвищення.           Аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Дослідженню проблем підвищення ефективності 

виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах 

в умовах ринкових перетворень присвячені наукові праці   М. П. Кононенко, 

І.В. Коновалова, М.Г. Лобасова,  П.М. Макаренко, О.М. Онищенко,  Л. М. 

Пархоменко, А.О. Погорілого  та багатьох інших учених.  

Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення 

сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, 

підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-

технічних і трудових  ресурсів, ціноутворення, формування й 

функціонування ринків збуту [3]. Однак дана проблема з огляду на 

трансформації, які відбуваються в аграрній сфері, потребує подальшого 

наукового обґрунтування і практичного вирішення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Кривоозерський район 

є сільськогосподарським районом. В економіці району провідну роль 

посідає агропромисловий комплекс, основу якого складає сільське 

господарство.  В районі діє 23 крупно товарних сільськогосподарських 

підприємств, 147 фермерських господарств. Сільське господарство 

району спеціалізується на виробництві зерна, соняшнику, цукрових 

буряків, овочів, фруктів. 
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Ефективність виробництва є категорією загальноекономічною, що 

являє собою якісну характеристику рівня господарювання в різних 

галузях сільського господарства, у тому числі й рослинницьких.  

Одним із найважливіших показників сільськогосподарського 

виробництва вважається виробництво валової продукції, що характеризує 

досягнуті параметри тієї чи іншої галузі (табл.1). 

Дані таблиці 1 свідчать, що в Кривоозерському районі домінуючими 

сільськогосподарськими культурами є зернові та зернобобові культури, 

виробництво яких в розрахунку на одне підприємство у 2009 році 

становило 56742,7 ц. Найбільші обсяги зернових були зібрані в ТОВ 

(125612,9 ц в розрахунку на одне товариство). Друге місце за обсягами 

виробництва в районі займає соняшник – 13009,6 ц ( в розрахунку на одне 

підприємство в т.ч. по ТОВ – 32106,3 ц). Що стосується ріпаку, то на цю 

культуру в останні роки спостерігається підвищений попит, у тому числі  

і за кордоном. В районі ріпак займає незначне місце і становить 301,9 ц в 

розрахунку на одне підприємство. 

Основними напрямами збільшення обсягів виробництва продукції 

галузі рослинництва є насамперед підвищення ефективності 

використання землі, удосконалення структури посівних площ та ріст 

урожайності. 

Таблиця 1 

Виробництво продукції рослинництва за 2009 рік в розрізі окремих 

типів підприємств Кривоозерського району, ц 

 
Види продукції 

В середньому на одне підприємство 

по ПСП по ТОВ по ФГ по району 
Зернові та 
зернобобові 
культури, всього 

 
34859 

 
125612,9 

 
25421,8 

 
56742,7 

Соняшник 29163 32106,3 4091,2 13009,6 

Ріпак 627 - 286,5 301,9 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 308 

 

Визначальним фактором розвитку виробництва продукції рослинництва має 

бути інтенсифікація галузі на основі досягнень науково-технічного прогресу 

та розвитку ринкових відносин [2].  

Невід’ємною частиною показників ефективності галузі рослинництва 

виступає урожайність сільськогосподарських культур, яка формує валовий 

збір, а також собівартість і прибуток, що впливають на рівень рентабельності 

( табл. 2). 

 Наведені дані таблиці 2 свідчать, що найбільша урожайність зернових 

культур спостерігається по ТОВ – 38,5 ц/га, а на другому місці ПСП – 27,6 

ц/га. Що стосується ріпаку то найбільша урожайність спостерігається в  ПСП 

– 13,2 ц/га, а найменша по ТОВ – 10,0 ц/га. Собівартість 1ц зернових 

найбільша в ФГ ( 70,62 грн), соняшнику (119,71 грн), а ріпаку – в ТОВ 

(228,37 грн).  

 

Таблиця 2 

Показники ефективності виробництва продукції рослинництва в розрізі 

окремих типів підприємств Кривоозерського району за 2009 рік 

 
 
Типи 

підприємст
в і види 
продукції 

Показники ефективності 
Урожай- 
ність, 
ц/га 

Ціна 1 
ц, грн 

Собівартість 
1 ц 

реалізованої 
продукції, 
грн 

Прибуток(+), 
збиток (-) в 
розрахунку 

Рівень 
рентабель-
ності, % 

на 1 ц, 
грн 

на 1 га, 
грн 

ТОВ: 
- зернові 
- соняшник 
- ріпак 

 
38,5 
24,1 
10,0 

 
80,24 

211,28 
179,4 

 
55,0 

117,99 
228,37 

 
25,24 
93,29 
48,37 

 
746,29 
1680,4 
-489,7 

 
45,89 
79,1 

-21,44 
ПСП: 

- зернові 
- соняшник 
- ріпак 

 
27,6 
19,8 
13,2 

 
71,98 
176,6 
218,6 

 
66,89 
89,28 
180,94 

 
5,09 

87,32 
37,66 

 
128,4 

1364,13 
483,6 

 
7,61 
97,8 
20,81 
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ФГ: 
- зернові 
- соняшник 
- ріпак 

 
22,9 
18,5 
10,1 

 

 
66,66 

188,44 
212,38 

 
70,62 
119,71 
169,49 

 
- 3,96 
68,73 
42,89 

 
- 91,32 
1255,10 
565,74 

 
- 5,61 
57,41 
25,30 

В 
середньому 
по району: 

- зернові  
- соняшник 
- ріпак 

 
 
 

32,1 
22,4 
11,7 

 
 
 

75,53 
201,85 
214,57 

 
 
 

61,45 
113,66 
177,0 

 
 
 

14,08 
88,19 
37,57 

 
 
 

381,89 
1553,5 
501,86 

 
 
 

22,91 
77,59 
21,22 

 

Щодо прибутковості, то у 2009 році всі культури були прибутковими, 

окрім ріпаку по ТОВ (збиток - 489,7 грн з 1 га) та зернових по ФГ ( збиток – 

91,32 грн з 1 га).  Найвища продуктивність зернових в ТОВ ( 45,89 %), 

соняшнику в ПСП ( 97,8 %), ріпаку в ФГ (рівень рентабельності 25,30 %). 

Підсумковим показником ефективності господарювання як галузі 

рослинництва, так і аграрної сфери взагалі є рентабельність виробництва. 

Основними шляхами підвищення рівня рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції є зниження її собівартості та підвищення 

реалізаційних цін [4]. 

Значну увагу слід приділити поліпшенню насінництва, зменшенню 

витрат урожаю при збиранні, зберіганні та переробці продукції 

рослинництва, впровадженню нових організаційних форм господарювання, 

посиленню матеріальної зацікавленості працівників. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити 

висновок про те, що в цілому ситуація в галузі рослинництва 

Кривоозерського району видається задовільною.  

Основними напрямами підвищення ефективності виробництва 

продукції рослинництва є: зниження собівартості продукції, чого можна 

досягти за рахунок підвищення врожайності культур і продуктивності худоби 

через впровадження нових прогресивних ресурсозберігаючих технологій, 

оптимізація використання техніки, збільшення обсягів внесення мінеральних 

і органічних добрив. 
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У статті визначено сутність та необхідність планування грошових потоків підприємств, 
виділено основні напрямки їх оптимізації  та вплив на результати діяльності. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі становлення ринкового 

середовища в Україні та в умовах формування конкурентної фінансово – 

господарської діяльності перед вітчизняними підприємствами гостро постала 

проблема забезпечення фінансової стійкості та підвищення основних 

показників економічної ефективності. Передумовою безперервного та 

стабільного функціонування підприємств є процес формування грошових 

потоків. Ефективне управління грошовими потоками дає змогу підприємству  

реалізувати стратегічні цілі його діяльності, забезпечити високий рівень 

оборотності капіталу, ритмічність діяльності, підвищити ступінь фінансової 

рівноваги та отримати додатковий прибуток, а також сприяє формуванню 

додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій. 

Одним із важливих елементів у системі управління грошових потоків 

підприємств є процес їх планування. В сучасних умовах господарювання 

планування грошових потоків суб’єктів господарювання пов’язане із 

стратегічним плануванням фінансово – господарської діяльності 

підприємств.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблема планування 

грошових потоків підприємств ще не достатньо відображена як у вітчизняній, 

так і в зарубіжній літературі з питань фінансового менеджменту. Деякі 

аспекти планування грошових потоків підприємств відображені у працях 
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зарубіжних вчених, а саме: І.Т.Балабанова, В.Г.Білолипецького, Б.Коласса, 

М.А.Поукока, А.Х.Тейлора, Т.Є.Унковської. Проблеми планування 

висвітлені також і у роботах вітчизняних науковців, серед яких можна 

виділити І.О.Бланка, Г.О.Крамаренко, С.Я.Салигу,  О.Є.Чорну, 

Л.С.Яструбецьку.  

Варто зазначити, що у дослідженнях цих науковців практично 

відсутня методика планування грошових потоків суб’єктів господарювання. 

З огляду на вище зазначене, ми вважаємо за доцільне у ході нашої роботи 

визначити основні теоретичні аспекти планування грошових потоків 

підприємств та методику організації цього процесу. 

Мета статті - дослідити сутність і структуру грошових потоків, а також 

їх напрямки оптимізації, визначити необхідність планування управління 

грошовими потоками та його вплив на результати діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Будь – яка господарська діяльність 

підприємства передбачає рух коштів у формі їх надходження або вибуття. 

Такий рух коштів функціонуючого підприємства в часі являє собою 

безупинний процес і визначається поняттям «грошовий потік». 

Грошовий потік - це фактичні чисті готівкові кошти, які надходять на 

підприємство, чи витрачаються ним, протягом деякого визначеного періоду.  

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у 

часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською 

діяльністю. 

Напрямками діяльності процесу управління грошовими потоками є: 

 1) аналіз стану грошового обороту; 

 2) планування грошового обороту та грошових потоків підприємства, 

визначення їх обсягів, термінів погашення; 

 3) контроль за збалансованістю надходження та витрачання грошових 

коштів на окремі види діяльності; 

 4) коригування термінів платежів;  
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 5) пошук резервів прискорення швидкості грошового обороту, термінів 

зарахування та перерахування грошей. 

Висока роль ефективного управління грошовими потоками 

підприємства визначається наступними основними положеннями: 

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності 

підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна 

представити як систему «фінансового кровообігу» господарського організму 

підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є 

найважливішим симптомом його «фінансового здоров´я», передумовою 

досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в 

цілому. 

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова 

рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього 

розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються 

тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по 

обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне 

прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства. 

  3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню 

ритмічності здійснення операційного процесу підприємства. Будь – який збій 

у здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих 

запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової 

продукції і т.п. У той же час ефективно організовані грошові потоки 

підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, 

забезпечують збільшення обсягу виробництва і реалізації його продукції. 

   4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити 

потреби підприємства в позиковому капіталі. Активно керуючи грошовими 

потоками можна забезпечити більш раціональне й ощадливе використання 

власних фінансових ресурсів, що формуються із внутрішніх джерел, знизити 

залежність темпів розвитку підприємства від залучених кредитів. Особливу 

актуальність цей аспект управління грошовими потоками має для 
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підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого життєвого циклу, 

доступ яких до зовнішніх джерел фінансування досить обмежений. 

   5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем 

забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє 

скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів, що досягається в 

процесі результативного управління грошовими потоками, а також зниження 

потреби в капіталі, що обслуговує господарську діяльність підприємства. 

Прискорюючи за рахунок ефективного управління грошовими потоками 

оборот капіталу, підприємство забезпечує зростання суми генерованого у 

часі прибутку. 

   6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження 

ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть у підприємств, що 

успішно здійснюють господарську діяльність і прибутку, що генерується 

достатньо, неплатоспроможність може виникати як наслідок 

незбалансованості різних видів грошових потоків у часі.  

   7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють 

підприємству мати додатковий прибуток.  

Висновок.  Отже, досліджуючи проблему планування процесу 

управління грошовими потоками, ми визначили його суттєву необхідність та 

значимість в господарській діяльності. Оскільки, ефективне управління 

грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі 

його стратегічного розвитку, виникає необхідність їх оптимізації. Процес 

оптимізації грошових коштів дає змогу більш раціонально використовувати 

власні фінансові кошти, знизити залежність підприємства від залучених 

кредитів, прискорити оборот капіталу, а це в свою чергу позитивно впливає 

на фінансові результати суб’єкта господарської діяльності. 
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ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ТА ОЦІНКА  ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент  Кравчук Л.С. 
Миколаївський державний аграрний університет 

Установлено основні показники фінансових планів за видами фінансового планування. 
Розглянуто можливі підходи до аналізу ефективності фінансового планування акціонерного 
товариства в сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова:фінансове планування,фінансове управління, методика аналізу,фінансова 
звітність, акціонерне товариство. 

 

Актуальність проблеми. Посилення ролі фінансового управління в 

умовах розвитку ринкової економіки потребує чіткого визначення складу 

показників і форми фінансового плану, а також розробки методики аналізу 

показників фінансового–господарської діяльності акціонерного товариства 

для визначення його економічного потенціалу та оцінки перспективи 

розвитку. Існуюча на сьогодні методологія фінансового аналізу не дозволяє 

повно та об’єктивно оцінити його фінансовий стан, що негативно впливає на 

досягнення цілей і задач системою менеджменту акціонерного товариства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведення попередніх 

досліджень у даному напрямку дозволило зробити висновок щодо практики 

застосування існуючих методик оцінки фінансового потенціалу акціонерних 

товариств. Існуючі методики базуються на аналізі фінансових коефіцієнтів, а 

також моделей прогнозування ймовірності банкрутства. Суттєвим недоліком 

цих методів є те,  що більшість з них були розроблені та впроваджені в 

західній практиці фінансового управління і недостатньо адаптовані до умов 

трансформаційної економіки України. Застосування цих методик 
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обмежується існуванням достатньо різних трактувань окремих фінансових 

показників, що пов’язано з існуючими розбіжностями у фінансовому і 

бухгалтерському обліках й обумовлює необхідність їх адаптації  до 

особливостей української фінансової звітності. Тому існування різних 

методик, а також відсутність системного підходу при їх використанні не дає 

можливості акціонерним товариствам в повній мірі здійснювати реальну 

оцінку фінансово-економічного потенціалу та ефективного процесу 

фінансового планування діяльності. 

Метою дослідження є розгляд існуючих планових показників 

фінансових планів і методик оцінки фінансово-економічного потенціалу 

акціонерного товариства та обґрунтування можливих шляхів їх застосування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державні підприємства 

самостійно складають річний фінансовий план. Підприємства інших форм 

власності розробляють і затверджують фінансові плани у порядку та строки, 

визначені їхнім власником(власниками). Щодо державних підприємств 

існують законодавчі документи, які чітко визначають форму фінансового 

плану та склад його показників. 

Для підприємств інших, недержавних форм власності ситуація є більш 

складною, оскільки розмаїття форм фінансових планів, яке наведено в 

сучасній літературі, та груп показників, що входять до їх складу, не може 

орієнтувати управлінців на організацію ефективного фінансового 

планування. 

Так, О.О. Орлов вважає, що форма фінансового плану  включає три 

планових документи[2]: план прибутків і збитків, план( прогноз) руху 

грошових коштів, балансовий план.  

І.О. Бланк розширює форму фінансового плану підприємства та склад 

його показників[3]. Так, вчений виділяє форму довгострокового фінансового 

плану за найважливішими напрямками фінансової діяльності підприємства. 

План включає показники: суми активів; структуру капіталу( співвідношення 

власного та позичкового його видів); обсяг реального інвестування; сума 
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чистого прибутку; рентабельність власного капіталу; суму амортизаційного 

потоку; співвідношення розподілу чистого прибутку; чистий грошовий потік; 

ринкову вартість підприємства. На базі розробленого довгострокового 

фінансового плану І.О.Бланк розглядає форми фінансового плану поточного 

планування та визначає показники, які входять до цих планів. 

Ефективність фінансового планування повинна вимірюватися 

системою базових показників чи критеріїв. Відповідний набір фінансово-

економічних показників свідчить про адекватність усіх напрямів фінансово-

господарської діяльності акціонерного товариства цілям і задачам його 

фінансового розвитку та нарощенню конкурентоспроможності. Тому для 

створення методики оцінки ефективності процесу фінансового планування 

акціонерного товариства необхідно сформувати ключові фінансові 

показники, дотримання яких буде свідчити про стабільне фінансове 

становище, і які будуть враховуватися при розробці та реалізації фінансових 

планів як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. Зважаючи 

на це, Д. Леонов та Б. Стеценко[4] виділяють вісім рівнів основних 

показників, які характеризують вплив суб’єктів корпоративного управляння 

на результати діяльності акціонерних товариств, і  пропонують їх 

використання для порівняльної оцінки розвитку вітчизняних корпорацій. Для 

застосування даної методики для оцінки ефективності дій менеджерів 

акціонерного товариства у сфері фінансового планування слід більш 

детально обґрунтувати вибір показників. Зокрема, існуючий перелік повинен 

бути доповнений показниками чистого грошового потоку від операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності, що є свідчення ефективного 

фінансового управління окремими видами діяльності. Для оцінки впливу 

ефективності корпоративного управління на результати діяльності 

акціонерного товариства необхідно використовувати показник прибутковості 

звичайних акцій у сукупності з іншими показниками. Застосування даної 

методики дозволяє здійснити експрес-аналіз впливу рівня фінансового 
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планування на діяльність акціонерного товариства та загальні результати 

його фінансово-господарської діяльності. 

В.Г. Маргасовою та А.В. Роговим була запропонована методика в 

основу якої покладено підхід, згідно з яким процес планування поділяється 

на три базові рівні: поточний, тактичний і стратегічний.[5] Кожному рівню 

відповідає певна кількість ключових фінансових показників: 

 поточний – надходження готівки(від реалізації продукції, непотрібних 

товарно-матеріальних цінностей);витрати готівки(на оплату праці, службові 

відрядження, фонд оплати праці);суму кредиту, суму відсотків за кредитом; 

тактичний – виручка від реалізації; змінні витрати; постійні витрати; 

маржинальний дохід; валовий прибуток; чистий прибуток; обсяг продажу; 

стратегічний – ринкова вартість підприємства; чистий грошовий потік; 

рентабельність власного капіталу; сума амортизаційного потоку[6]. 

Дана методика базується на використання стандартних підходів до 

аналізу фінансового стану та фінансово-господарської діяльності. Відповідно 

до запропонованої методики оцінки ефективності фінансового планування, 

кожний з напрямів фінансової політики може бути виражений через декілька 

ключових фінансових показників, які є найбільш точними індикаторами його 

ефективності. Методика оцінки ефективності фінансового планування 

акціонерного товариства наведено в таблиці 1. 
Методика оцінки ефективності фінансового планування акціонерного товариства 

Рі
в

ен
ь 
пл
ан
у-

 
ва
н  

Напрямки 
фінансової 
політики 

 
Об’єкти фінансового 

планування 

 
Методика розрахунку 

Критерії оцінки 

Припустим
е значення 

Неприпустим
е значення 

С
тр
ат
ег
іч
ни
й 
рі
ве
нь

 

Управління 
капіталом 

ВК(власний капітал) 
Кавт.(коефіцієнт 
автономії) 

ВК- ф №1ряд.380 
Кавт. =ВК/А 

Зростання 
ВК, Кавт. 

Кавт<0,5 
ВК< ПК 

Управління 
інвестиціями 

Ос.К(розмір 
основного капіталу) 
Об.К(розмір 

оборотного капіталу) 
Пінш.д.(прибуток від 
іншої діяльності) 

Ос.К=ф.№1ряд080 
 

Об.К=ф.№1 ряд260+ряд270 
Пінш.д.=ф.№2 ряд170(175)-

ряд100(105) 

Зростання 
Ос.К, Об.К, 
Пінш.д. 

Пінш.д.≤ 0 

Антикризове 
управління 

Ка.л.(коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності) 

Кпр.л.(коефіцієнт 
проміжної 
ліквідності) 

Ка.л.= ГК/ПЗ 
Кпр.л.=(ГК+ПФВ+ДЗ)/ПЗ 

Кп. = Об.К/ПЗ 

Зростання 
Ка.л., 
Кпр.л., Кп. 

Ка.л. < 0,25 
Кпр.л. < 1,0 
Кп < 2,0 
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Кп.(коефіцієнт 
покриття) 

Управління 
виплатою 
дивідендів 

ДВ(розмір 
виплачених 
дивідендів) 
АК(розмір 
акціонерного 
капіталу) 

ДВ= ф.№3 ряд 350 
 

АК=ф.№1 ряд 380 

Зростання 
ДВ, АК 

ДВ ≤ 0 
Та
кт
ич
ни
й 
рі
ве
нь

 

Управління 
грошовими 
потоками 

ГПо.д.(грошовий 
потік від операційної 

діяльності) 
ГПф.д.(грошовий 
потік від фінансової 

діяльності) 
ГПі.д.(грошовий 
потік від 

інвестиційної 
діяльності) 

 

ГПо.д.= ф.№3 ряд 170 
ГПф.д.= ф.№3 ряд 390 
ГПі.д.= ф.№3 ряд300 

 

Зростання 
ГПо.д., 
ГПф.д., ГП 
і.д. 

ГПо.д. ≤ 0 
ГПф.д. ≤ 0 
ГПі.д. ≤ 0 

Управління 
активами 

Рос.к.(рентабельність 
основного капіталу) 
Роб.к.(рентабельніст
ь оборотного 
капіталу) 

А(П)(вартість 
активів(пасивів) АТ 

 

Рос.к.= Пд.оп/Ос.К 
Роб.к.= Пд.оп./Об.К 
А= ф.№ 1 ряд 280(640) 

Зростання 
Рос.к., 
Роб.к., А 

Рос.к. ≤ 0 
Роб.к. ≤ 0 

Управління 
фінансовими 
ризиками 

ВОК(власний 
оборотний капітал) 

ВОК = ВК –Ос.К Зростання 
ВОК 

ВОК ≤ 0 

П
от
оч
ни
й 

рі
ве
нь

 

Управління 
фінансуванн
я основної 
діяльності 

Рп(рентабельність 
продукції) 

Рп= По.д./Рв*100% 
Рв=ф.№2 (ряд 
040+ряд070+ряд080+ряд090
) 

Зростання 
Рп 
Зниження 
Рв 

Рп ≤ 0 

Управління 
прибутком 

По.д.(прибуток від 
основної діяльності) 
Пд.оп.(прибуток до 
оподаткування) 

По.д.=ф.№2 ряд 100(105) 
Пд.оп. = ф.№2 ряд 170(175) 

Зростання 
По.д., 
Пд.оп. 

По.д. ≤ 0 
Пд.оп. ≤ 0 

Перевагою даної методики є використання тільки фінансової звітності 

акціонерного товариства, яка є публічною. В подальшому за умови 

відповідної модифікації даний підхід може бути використаний для інших 

організаційно – правових форм, а також  підприємств інших видів і типів. 

Висновки. Таким чином ступінь деталізації показників кожного з видів 

фінансового плану доцільно визначити підприємством самостійно з 

урахуванням специфіки його діяльності, а також практики організації 

фінансового планування на підприємстві. Застосування запропонованої 

методики для оцінки ефективності фінансового планування дозволяє більш 

чітко визначити існуючі пріоритети розвитку акціонерного товариства та 

зосередити фінансовий потенціал для реалізації найактуальніших задач на 

певному етапі розвитку чи стадії життєвого циклу. 
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УДК 004.67:336.717.061 
 

РОЗВИТОК РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ 
Ю.В.Чоп, студентка  
Науковий керівник: к. е. н., ст. викладач  М.І.Кареба  
Миколаївський державний аграрний університет 

Розглянуто розвиток  розрахунків за допомогою пластикових карток в Україні і 
напрями їх  покращення. 

Ключові слова: платіжні картки, безготівкові розрахунки, їх структура, напрями 
покращення. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Минулий рік став 

найвищим серед показників безготівкових розрахунків з використанням 

платіжних карток. Для банків стає актуальним положення про ефективне 

використання системи ти фінансових інструментів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробкою тематики 

пластикових карток займались: В. Міщенко, В. Кетечков, О.  Роїна, В. 

Марченко, В. Лук’янов. 

Мета дослідження. Проаналізувати основні тенденції розвитку і 

фактори впливу  на ринок платіжних карток  України. 

 Виклад основного матеріалу. Головною тенденцію розвитку ринку 

платіжних карток в Україні став перехід від екстенсивного способу розвитку 

карткового ринку до  інтенсивного. Кількість банків, які емітують пластикові 

картки постійно зростає (рис.1). В середньому щорічне зростання починаючи 

з 2001 по 2009  складає 9 банків. Тому і надалі можна спрогнозувати 

розширення емісії. 
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Рис. 1. Динаміка зростання кількості банків, які емітують 

пластикові картки 
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Міжнародні платіжні системи в рамках боротьби із шахраями 

остаточно ухвалили рішення про перехід із традиційних магнітних карток на 

чіпові, якими успішно користуються західноєвропейські банки. З погляду 

безпеки та функціональності, чіпові картки однозначно прогресивніші. Однак  

вони не набули поки  широкого поширення, оскільки необхідна масштабна 

заміни обладнання(банкоматів, карткових терміналів), яка потребує великих 

затрат грошових коштів. 

Структура емітованих карток за видами носіїв інформації наведена на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Структура емітованих карток у 2010 році 

 

В 2010 році порівняно з 2009 емісія платіжних карток  зменшилась на 

25 %, оскільки банки завершили свою діяльність на даному ринку із-за 

погіршення фінансового стану банків та ініціювання Національним банком 

України процедури їх ліквідації, а також унаслідок припинення емісії 

платіжних карток із кредитною функцією. 

Одним із факторів зменшення кількості платіжних карток була 

заборона валютного кредитування фізичних осіб, передбачена Законом «Про 

внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних 

наслідків фінансової кризи» (№ 15533- VI). Ця законодавча норма набрала 

чинності з 24 листопада 2009 року, змусивши банки припинити кредитування 

в іноземній валюті за раніше емітованими кредитними картками та видавати 

клієнтам  нові (ця заборона діятиме до кінця 2010 року). 
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 Протягом 2009 - 2010 року частка активних платіжних карток, за 

якими протягом року була здійснена хоча б одна  операція становить,  65,4 %  

від загальної кількості. 

 Вагому питому вагу займають платіжні системи MasterCard, VISA 

(більше 80 %), а одноемітентні  (тобто картки обслуговують лише в 

конкретному банку) дорівнює майже 7% (рис 3). Картки Національної 

системи масових електронних платежів (НСМЕП) та Укркарт не 

користуються популярністю її карти приймають тільки 25 невеличких банків, 

найбільші з яких-Експрес-банк і одеський Імексбанк. Досі залишається 

проблема нерозвиненості мережі приймання карток НСМЕП. Сьогодні дедалі 

більше великих торговельних точок приймають картки однієї або кількох 

міжнародних платіжних систем, а для приймання НСМЕП на цих терміналах 

потрібна їхня модернізація, що коштує грошей.  
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Рис. 3. Структура емітованих карток у розрізі платіжних систем у    

2010 році 

Для популяризації безготівкових розрахунків Кабінет Міністрів 

України і Національний банк України спільною постановою від 26.03.2006 р. 

№ 753 затвердили Концепцію поширення безготівкових розрахунків з 

використанням спеціальних платіжних засобів. В результаті запровадження 

постанови  та її реалізації протягом 2006-2008 років збільшилась частка 

розрахунків з використанням платіжних карток шляхом поширення 

карткових розрахунків у сфері торгівлі та послуг. 
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В середньому щорічно починаючи з 2001 кількість банкоматів зростає 

на 2619 одиниць. А на кінець 2009 року в Україні функціонувало 28938 

банкоматів, з яких 88,4 % займала видача готівки (рис.4). 
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Рис. 4. Структура банкоматів України у 2009 році 

 

 В Україні протягом останніх двох років спостерігається тенденція 

насиченості банкоматними послугами за  умов зменшення активних 

платіжних карток та зростання кількості банкоматів. У 2009 році порівняно з 

попереднім зменшилась на 7 %  кількість операцій з використанням 

платіжних карток. 

Перед банками постала необхідність оптимізації витрат, пов’язаних із  

наданням ними послуг, які є не притаманними фінансовим установам. 

Рішенням даної проблеми може бути створення еквайрингових установ або 

передача таких функцій уже діючим компаніям. Прикладом реалізації в 

Україні технічного аутсорсингу може слугувати створення та експлуатація 

незалежної мережі банкоматів компанії «Євронет». 

Висновки. Карткова мережа в Україні розвивається швидкими 

темпами і для ефективного її функціонування необхідно прийняти комплекс 

заходів не тільки економічного, але й законодавчого характеру: 

стимулювання безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, 

прийняття законодавчих актів, спрямовані на розвиток інфраструктури 

приймання карток. Дуже важливо, щоб ці заходи були системними і 

відповідали світовим тенденціям. 
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УДК 339.732.2 
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК - КРЕДИТОР  
ДЛЯ УКРАЇНИ 

К.В. Бондаренко, студентка  
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Кареба М.І. 
Миколаївський державний аграрний університет 

У статті досліджено діяльність Європейського інвестиційного банку, умови 
отримання від нього ресурсів, розглянуто допомогу Банку різним країнам, а також 
перспективи співробітництва Європейського інвестиційного банку з Україною. 

Ключові слова: Європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний 
фонд, фінансово – кредитна установа, Римський договір. 

 
Актуальність теми. На сьогодні фінансову допомогу потребують 

майже всі країни світу. Завдяки таким установам, як Європейський 

інвестиційний банк, який надає кредити для реалізації проектів у дію, вони 

можуть з впевненістю будувати майбутнє держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання залучення 

іноземного капіталу в Україну та допомога зі сторони різних фінансових 

установ розкрито у роботах таких  науковців: Колосової В., Біловола О., 

Пересади А., Морозова В.  та ін. 

Метою є дослідження перспективи співробітництва України з 

Європейським інвестиційним банком, у тому числі у розробці проектів, які 

знаходяться на стадіях розвитку. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Європейський 

інвестиційний банк (далі - ЄІБ) було засновано в 1958 році як одну з установ 

Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) згідно зі ст. 130 

Римського договору про створення ЄЕС від 25 березня 1957 року, 

підписаного в Римі країнами – засновниками (Бельгією, Данією, ФРН, 

Грецією, Іспанією, Францією, Ірландією, Італією, Люксембургом, 

Нідерландами, Португалією, Великобританією та Північною Ірландією). 

Головною метою цієї фінансово – кредитної установи є сприяння розвиткові 

країн – членів Європейського Союзу (ЄС) шляхом надання кредитів або 

банківських гарантій, а найважливіше завдання полягає в посиленні процесів 

економічної та соціальної інтеграції держав ЄС. 

У складі (ЄІБ) діє Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), який був 

створений у 1994 році. Він надає довгострокові гарантії для фінансування 

транс європейських транспортних і комунікаційних мереж, а також 

енергомереж для розвитку малого і середнього бізнесу. 

Акціонерами ЄІБ є 27 країн – членів ЄС. Частка в статутному капіталі 

кожної з країн визначається відповідно до її економічної ваги в ЄС, 

вираженої у ВВП [1, с.16]. У зв’язку з розширенням ЄС відбулося збільшення 

статутного капіталу ЄІБ з 163,7 млрд. до 164,8 млрд. євро (табл.1). 

Запропонований країною на розгляд ЄІБ інвестиційний проект має 

належати до однієї з його пріоритетних сфер діяльності та збігатися із 

загальними пріоритетами і завданнями ЄС, до яких належать: 

- розвиток середнього і малого бізнесу (фінансується через 

глобальні кредити, що надаються банкам – посередникам); 

- будівництво чи модернізація транспортної інфраструктури; 

- розвиток енергетики і телекомунікацій; 

- запровадження екологічних схем у містах і проектів щодо захисту 

природи; 

- промислові проекти. 
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Таблиця 1      

Частка країн у статутному капіталі Європейського інвестиційного банку 

Країни 

Частка у 

статутному капіталі Країна 

Частка у 

статутному капіталі 

тис. євро % тис. євро % 

Великобританія 26 649 532,50 16,17 Португалія 1 291 287,00 0,78 

Італія 26 649 532,50 16,17 Чехія 1 258 785,50 0,77 

Німеччина 26 649 532,50 16,17 Угорщина 1 190 868,50 0,72 

Франція 26 649 532,50 16,17 Ірландія 935 070,00 0,57 

Іспанія 15 989 719,50 9,70 Румунія 863 514,50 0,53 

Бельгія 7 387 065,00 4,48 Словаччина 428 490,50 0,26 

Нідерланди 7 387 065,00 4,48 Словенія 397 815,00 0,24 

Швеція 4 900 585,50 2,97 Болгарія 290 917,50 0,18 

Данія 3 740 283,00 2,27 Литва 249 617,50 0,15 

Австрія 3 666 973,50 2,23 Люксембург 187 015,50 0,11 

Польща 3 411 263,50 2,07 Кіпр 183 382,00 0,11 

Фінляндія 2 106 816,00 1,28 Латвія 152 335,00 0,09 

Греція 2 003 725,50 1,22 Естонія 117 640,00 0,07 

   Мальта 69 804,00 0,04 

Усього – 164 808 169,00 

 

Реалізація даних проектів має сприяти економічному піднесенню 

найменш розвинутих регіонів, створювати нові робочі місця і види 

діяльності, підвищувати конкурентоспроможність європейської 

промисловості. 

Залежно від специфіки проекту ЄІБ встановлює термін його реалізації 

та визначає розмір плати за користування кредитними ресурсами. Для 

проектів у галузі промисловості цей строк становить 7 – 12 років для 

проектів з розвитку інфраструктури – до 20 років, з пільговим періодом від 2 

до 6 років. 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 328 

Загальна кількість країн – партнерів ЄІБ становить приблизно 120 

країн, проте 80 % від загального обсягу його фінансування припадають на 

країни Європейського Союзу. Починаючи з 1990 року Європейський 

інвестиційний банк надав державам Центральної та Східної Європи позики 

на загальну суму 26 млрд. євро. 

Питання про необхідність співробітництва Європейського 

інвестиційного банку з Україною порушувалось українським урядом 

протягом кількох років на різних рівнях. Але до цього спроби були 

невдалими, так як ЄІБ не мав відповідного мандату.  

А вже 25 листопада 2003 року було ухвалене рішення про розширення 

мандату ЄІБ в контексті ініціатив «Ширшої Європи». Згідно з цим проектом, 

планувалося додаткове кредитування  проектів у Росії, Україні, Білорусі, 

Молдови в тих галузях, де є переваги та існує незадовільний попит на 

кредити. Обсяг фінансування для цих країн встановлювався в розмірі 500 

млн. євро (при цьому Україні виділялось приблизно 50 % від загальної суми).  

Вже 14 червня 2005 року у Люксембурзі була підписана угода між 

Україною та Європейським інвестиційним банком. Серед пріоритетних сфер 

співробітництва було визначено такі сектори, як транспорт, телекомунікації, 

енергетична інфраструктура і захист навколишнього середовища. Але на 

даний час активізовано лише контакти з українською стороною для реалізації 

проектів у транспортній та енергетичній галузях. Але це тільки початок. 

Україна буде продовжувати укладати нові угоди та запроваджувати проекти 

для подальшого співробітництва з Європейським інвестиційним банком, 

адже це є вигідним як для України, тому що вона має інвестора, так і для ЄІБ, 

який інвестує вигідні проекти та вкладає кошти для подальшого отримання 

прибутку. 

Відповідно до мандату ЄІБ на 2007 – 2013 роки для Росії та країн 

Східної Європи (Україна, Молдова, Білорусь), а також країн Закавказзя 

(Вірменія, Азербайджан, Грузія), ЄІБ виділив 3,7 млрд. євро для 

фінансування проектів у транспортній, енергетичній, телекомунікаційній та 
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природоохоронній сфері [2, с. 7]. На даний момент в Україні спільно з ЄІБ 

розробляються два проекти – «Ремонт автомобільної дороги Київ – Чоп» і 

«Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська ГЕС» . 

Мета першого проекту заключається в приведенні до європейського 

рівня транспортноексплуатаційного стану автомобільної дороги. 

Фінансування передбачається здійснювати за рахунок коштів, отриманих у 

вигляді позики ЄІБ в розмірі 200 млн. євро, позики Європейського банку 

реконструкції та розвитку – 200 млн. євро і внеску «Укравтодору» - 280 млн. 

євро. 

Метою другого проекту є скасування існуючого обмеження на видачу 

потужності Рівненської та Хмельницької АЕС, а також підвищення 

надійності електропостачання споживачам центральної частини України. 

Загальна вартість проекту становить 364 млн. євро,  у тому числі 

позика ЄІБ – 150 млн., Європейського банку реконструкції та розвитку – 150 

млн. євро, а внесок державного підприємства «НЕК «Укренерго» - 64 млн. 

євро. 

На стадії ініціювання перебуває також проект «Розвиток системи 

водопостачання і водовідведення в Миколаєві». Його мета – забезпечення 

європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності 

національним нормам з очищення стоків та їх скидання до водних об’єктів, 

приведення системи очищення і постачання питної води споживачам до 

європейських стандартів. Загальна вартість проекту становитиме приблизно 

31,08 млн. євро. Термін кредиту складає 15 років, ставка – 1,5% річних.  

Один з українських мобільних операторів повідомив керівництво ЄІБ 

про свою зацікавленість у залучення кредитів. Крім того, висловлюється 

готовність до обговорення можливих спільних проектів з «Укрпоштою». 

Висновки. Економічний розвиток України потребує ще значних 

удосконалень,  тому треба здійснювати залучення додаткових кредитних 

ресурсів, вживати необхідних заходів щодо зміцнення фінансового 

становища держави, створювати умови для збільшення обсягів інвестицій у 
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пріоритетні галузі держави за допомогою співробітництва з новими 

міжнародними фінансовими установами. Треба удосконалювати та 

розширювати можливості подальшого співробітництва України з 

Європейським інвестиційним банком – одним з найбільших міжнародних 

фінансових установ і головною фінансовою установою Європейського 

Союзу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ КОРОТКОСТРОКОВОГО БАНКІВСЬКОГО 
КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В.А. Тарасюк, магістр  
Науковий керівник: к.е.н., старший  викладач Кареба  М.І. 
Миколаївський державний аграрний університет 

Метою статті є визначення напрямів удосконалення та  розвитку 
короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств, що 
будуть базуватись на врахуванні особливостей сільськогосподарської галузі й 
сприятимуть вирішенню банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: кредитної системи, ринкової економіки, кредитування 
аграрних підприємств. 

 
Актуальність проблеми. Пріоритетним напрямом державної політики 

України є розвиток сільськогосподарського виробництва в умовах 

поглиблення ринкової трансформації і структурної перебудови аграрного 

сектора економіки. Безперебійне функціонування фінансово - кредитної 

системи є основною складовою такого розвитку. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідженню 

питань короткострокового кредитування сільськогосподарських 
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товаровиробників присвячені праці В. Алексійчука, А Берлач, О. Ґудзь, М. 

Дем'яненка, М. Маліка, А Сомик, О. Фещенко , О. Непочатенко, О. Яковенко 

та інші. Між тим банківське кредитування все ще не відіграє належної ролі у 

забезпеченні ресурсами аграрного виробництва, тому актуальними 

залишаються дослідження проблем його розвитку. 

Постановка завдання. З’ясовано, що найбільш економічно 

обґрунтовано кредит характеризується , як відносини, пов’язані із наданням 

ресурсів у тимчасове користування на умовах повернення із погашенням 

зобов’язань, які при цьому виникають. Дане визначення охоплює практично 

всі види кредитних відносин, як частини економічних відносин, включаючи 

не лише відносини, пов’язані з рухом позичкового капіталу, а й ті, які 

виникають при реалізації товарів з відстрочкою платежу, попередньою 

оплатою, операціями із вкладами населення тощо. Кредитні відносини за 

умов ринкової економіки пов’язані зі створенням відповідної мережі 

спеціальних кредитних установ, які здійснюють кредитні операції. З’ясовано, 

що банківські механізми кредитування підприємств передбачають 

організацію взаємовідносин банків з іншими учасниками кредитного процесу 

і є елементом системи кредитування, охоплюючи кредитні відносини, одним 

із учасників яких є банк. 

Виклад основного матеріалу. Банківський механізм кредитування 

аграрних підприємств визначений як елемент системи банківського 

кредитування, що охоплює кредитну інфраструктуру, спрямовану на 

обслуговування сільськогосподарських підприємств, систему кредитних 

відносин банків із виробниками сільськогосподарської продукції, механізм 

банківського кредитування. Він має такі складові: суб’єкти кредитування, 

нормативно-правове забезпечення кредитування, механізм кредитування та 

його інформаційне забезпечення. Взаємодія банків і підприємств – це процес 

взаємного впливу один на одного, що відбувається в часі, в межах існуючого 

механізму взаємодії, супроводжується обміном ресурсів і породжує 

взаємообумовленість та взаємозв’язок між його учасниками. Це система 
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взаємовідносин з метою підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

взаємодії, що являє собою їх єдність і визначає взаємні права й обов’язки, 

процедури взаємодії та її вектор, характер численних зв’язків між ними, їх 

організаційну структуру. 

За час незалежності України комерційні банки набули певного досвіду 

в організації короткострокового кредитування сільськогосподарських 

підприємств, який на даний час вивчається дослідниками в широкому спектрі 

прикладного характеру. В центрі уваги постійно фігурують практичні 

проблеми кредитних ризиків, оцінки кредитоспроможності позичальників, 

умови кредитування, процес моніторингу та повернення кредитів. 

Специфічні причини кредитних відносин в аграрній сфері економіки 

пояснюються сезонністю виробництва, тобто розбіжністю у часі між 

виробництвом та реалізацією продукції, між вкладенням коштів та їх 

поверненням [1]. 

У сучасних умовах основним видом кредитного обслуговування 

аграрних підприємств є банківські кредити короткострокового та 

середньострокового характеру. Попит сільськогосподарських 

товаровиробників на кредитні ресурси не задовольняється повною мірою. 

Якщо за короткостроковими кредитами потреба покривається приблизно на 

50%, то за довгостроковими - лише на 2% [3]. Основна причина - відсутність 

у сільськогосподарських товаровиробників належної застави, а також висока 

плата за кредитні ресурси.  

Банки переважно надають довгострокові кредити на закупівлю 

сільськогосподарської техніки, найменше кредити надаються на оплату 

клієнтами платежів за лізинговими контрактами і здійснення капітальних 

затрат, пов’язаних з будівництвом. Дана ситуація пояснюється тим, що, 

оплачуючи техніку, банки краще контролюють цільове використання 

кредиту і можуть оформити у якості застави об’єкт кредитування. В інших 

випадках позичальнику необхідно надати додаткове забезпечення кредиту, 

що для багатьох агроформувань є проблематичним. 
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Незважаючи на відносно високий рівень повернення позик, банки 

продовжують вважати кредитування сільського господарства високо 

ризиковим. Важливим чинником у цій справі, звичайно, має стати земля, 

оскільки її використання як заставного капіталу, на нашу думку, може 

забезпечити підприємствам аграрного сектора доступність до кредитних 

ресурсів. 

 Для стабільного функціонування виробничого процесу 

сільськогосподарським підприємствам слід мати певні запаси матеріальних і 

фінансових ресурсів. Закономірним явищем для підприємств галузі є 

формування ресурсів, в першу чергу, за рахунок власних джерел. Однак 

через різноманітні обставини як загальні, так і специфічні для кожного 

сільськогосподарського підприємства, потреба в додаткових фінансових 

ресурсах може раптово і стрімко зростати, що й зумовлює необхідність 

одержання кредиту . 

Господарства більшість кредитів беруть терміном використання від 6 

до 9 місяців - 52%, на термін більше 9 місяців - 42 %, а строком до 3 місяців - 

лише 1 %, від 3 до 6 місяців - 5 % кредитів, що наведено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Надання кредитів комерційними банками України підприємствам 

агропромислового комплексу у 2009 році за терміном використання 

Сільськогосподарські підприємства, головним чином, використовували 

кредити передусім на закупівлю пального та мастил (77%), закупівлю засобів 

захисту рослин (48%), придбання посівного матеріалу (36%) та інші цілі, 

пов’язані з поточною сільськогосподарською діяльністю. Водночас лише 
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13% господарств спрямували отримані кредити на технологічне оновлення 

виробництва та 6 % - на його розширення [3]. 

З поглибленням фінансової кризи кредитування підприємств аграрного 

сектору економіки майже призупинено. За десять місяців 2009 року і два 

місяці 2010 року підприємства галузі прокредитовані в розмірі 5,5 млрд. грн. 

або 30 % від потреби в кредитних ресурсах. 

Досвід банківського кредитування підприємств аграрної галузі 

свідчить, що збитковість галузі, відсутність ліквідної застави, висока 

ймовірність неповернення кредитів та недосконалість законодавчих 

механізмів робили їх не привабливими для банків. Значний ризик 

неповернення кредитів змушує банки встановлювати високу процентну 

ставку за цими кредитами. 
 

 
Рис. 2 Кредити, надані підприємствам сільського господарства за місяць 

2009-2010 рр. 

Як видно з рис. 2, темп приросту кредитів у сільське господарство за 

лютий 2010 року становить -12 % у річному обчисленні, що на 1,2 % більше, 

ніж у січні цього ж року . 

Тенденції кредитного ринку вказують на зниження вартості кредитних 

продуктів для сільськогосподарських товаровиробників: і внаслідок 

конкуренції серед самих банків, і через запровадження пільгових засад 

надання кредитів, і на підставі запровадження спеціальних програм 
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підтримки підприємств галузі. В останні роки великий вплив на кредитний 

ринок мало суттєве зниження облікової ставки Національним банком 

України . 

На рівень кредитних ставок впливають інші фактори, в основному 

ринкового характеру: відсоткова політика і фінансові можливості банку, 

попит на кредити, вартість сформованої ресурсної бази тощо. Незважаючи на 

певні коливання рівня вартості кредитних вкладень банків у 

сільськогосподарську галузь економіки, найвищі і найнижчі значення 

відсоткових ставок зустрічаються досить рідко. Складається певне, чітко 

виражене домінування одного рівня всіма працюючими банками з 

товаровиробниками галузі, причому питома вага позик, наданих за 

середньою вартістю, з року в рік зростає і становить близько 80%. Цей факт 

черговий раз свідчить про те, що при кредитуванні банківськими установами 

сільськогосподарських товаровиробників недостатньо уваги приділяється 

розробці спеціальних технологій оцінки їх кредитоспроможності, відсутній 

диференційований підхід до такої оцінки. 

Основними факторами, що обмежують привабливість аграрної сфери 

для кредитного забезпечення, є низький рівень кредитоспроможності 

сільськогосподарських товаровиробників і відсутність у них прийнятного 

кредитного забезпечення. Високий рівень зносу основних засобів (70-80%) та 

моральна застарілість свідчить про неможливість їх бути високоліквідним 

об'єктом застави. 

Обов’язковими умовами для активізації позитивних змін слід 

визначити удосконалення системи гарантій банківського кредитування, що 

передбачає: подальше вдосконалення законодавчої бази щодо механізму 

захисту прав кредиторів; формування систем реєстрацій та оцінки об’єктів 

застави, а також централізованих інформаційних систем; застосування 

економічних стимулів до кредитних установ, які кредитують реальний сектор 

економіки, обмежуючи при цьому спекулятивні операції і сприяючи розвитку 

спеціалізованих кредитних інститутів; спрощення процедури реалізації 
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заставленого майна, дозволивши її здійснення безпосередньо банкам; 

розробку банками внутрішніх нормативних документів, що регламентують 

кредитний процес та враховують особливості кредитування аграрних 

позичальників; застосування нових форм гарантування банківського 

кредитування; подальший розвиток страхування майна, фінансових та 

підприємницьких ризиків в аграрному секторі; створення гнучкої системи 

гарантій виконання зобов’язань за кредитними угодами 

сільськогосподарських позичальників як за участю держави, так і 

громадських організацій (товариств взаємного гарантування, інших 

гарантійних структур); запровадження загальнодержавного ринку застав 

(торгів) на базі єдиної електронної бази даних про наявні види заставленого 

майна, яке реалізуються з метою звернення стягнення для виконання 

зобов’язань за кредитними угодами; запровадження корпоративної 

інформаційної довідкової системи і підсистеми інтернет-банку; розширення 

сфери діяльності шляхом створення умов і стимулювання участі банків у 

фінансових, фінансово-промислових, банківських об’єднаннях, статутних 

капіталах підприємств аграрного сектора економіки; консолідація 

банківського сектора, кооперація його з іншими фінансовими інститутами; 

розробку та впровадження в практичну діяльність банку методик аналізу 

кредитоспроможності з урахуванням галузевої особливості позичальників. 

Активізації просування банківських послуг та нарощування їх обсягів в 

рамках взаємовідносин з сільськогосподарськими товаровиробниками 

суттєво перешкоджають такі чинники: з одного боку, - відсутність 

напрацьованих механізмів кредитування, слабкий розвиток компонентів 

системи захисту прав позичальників та кредиторів, відсутність ринкових 

механізмів реалізації прав на заставлене майно, слабка економічна 

зацікавленість у кредитно-інвестиційному обслуговуванні саме 

товаровиробників сільськогосподарської продукції; з іншого, - нестабільний 

стан і низькі фінансові результати діяльності, відсутність у аграріїв 

відповідного високоліквідного забезпечення, високий рівень ризику та 
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трудоємкість кредитного моніторингу позичальників галузі. У зв'язку з цим 

кредитування взагалі, а особливо банківське, було витіснено із спектра 

базових зовнішніх джерел реальної фінансової підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Для аграрного сектора має велике значення запровадження вексельних 

розрахунків за участю банків. За допомогою векселів позику можуть 

отримати сільськогосподарські підприємства навіть з нестабільним 

фінансовим станом, як результат, вони можуть бути звільнені від кредитного 

тягаря, переклавши відносини з банками на покупця сільськогосподарської 

продукції. 

Як засвідчують історія розвитку фінансових систем і світовий досвід, 

переваги здійснення розрахунків із використанням векселів є очевидними для 

всіх суб'єктів господарювання: 

- продавці та виробники продукції, приймаючи вексель, набувають 

документ, який можна легко перетворити в кошти; 

- покупці використовують вексель як форму комерційного кредиту; 

- вексельні розрахунки забезпечують їх оперативність, ліквідацію 

взаємних боргів, прискорення оборотності коштів, зменшують 

потребу в банківському кредиті, що, зменшує грошову масу і сприяє 

гальмуванню інфляційних процесів [4]. 

Висновки. Для більш стабільного та безперебійного забезпечення 
аграрних підприємств короткостроковими банківськими кредитами слід 
вжити заходів, які стосуються як фінансових установ, так і товаровиробників, 
а саме: зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств, 
належне обґрунтування обсягів банківських кредитів, бізнес-планування 
виробничої та фінансової діяльності, дотримання термінів повернення 
кредитів. Шляхом поліпшення забезпечення аграрних товаровиробників 
кредитними ресурсами може бути також широке запровадження в практику 
вексельних позик. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

М. М. Білоус, магістр 
Науковий керівник: к. е. н., доцент Бурковська А. В. 
Миколаївський державний аграрний університет 

У статті розглянуто економічну сутність, визначення, класифікації витрат і 
доходів на сільськогосподарських підприємствах. Досліджено порядок відображення в 
системі бухгалтерського обліку витрат і доходів на сільськогосподарських 
підприємствах, звітності та при проведенні аудиту. Описано введення у бухгалтерський 
облік рахунків з відображення продукції сільськогосподарського виробництва та 
вдосконалення журналів – ордерів з обліку доходів і витрат. 

Ключові слова: Сільськогосподарське підприємство, витрати, доходи діяльності, 
класифікація, оцінка, облік витрат та доходів. 

 
Актуальність теми. З доходами будь-якого підприємства пов’язане 

рішення важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем 

суспільства як на мікро- так і на макрорівні. 

Зокрема, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) виступають 

основним джерелом прибутку, який повинен забезпечити розвиток 

підприємства, перебороти наслідки економічних ризиків. 

Для сільськогосподарських підприємств окрім життєво важливої 

виробничої сфери не меншого значення в сучасних умовах набула і сфера 

збуту, зокрема - реалізація продукції. 
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В умовах економічної і соціальної нестабільності, політичної 

невизначеності більшості господарствам значно складніше отримати 

заплановану величину прибутку. Це спонукає підприємства до пошуку нових 

моделей управління доходами, в основі яких є удосконалення їх обліку від 

реалізації продукції (робіт, послуг). Таким чином, в сучасних умовах 

господарювання бухгалтерський облік, без знання якого неможливо 

ефективно управляти діяльністю підприємства незалежно від його форм 

власності, відіграє досить важливу роль. Також велике значення має 

вивчення того, як обліковуються витрати і доходи на сільськогосподарських 

підприємствах та документальне оформлення їх обліку, а також визначення 

витрат, доходів у цілому та вдосконалення обліку витрат, доходів на 

підприємстві. 

Мета статті полягає у аналізі сучасного стану і удосконаленні обліку  

витрат і доходів сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації обліку 

присвячено багато наукових праць, серед яких найбільш відомими є 

розробки М.Д. Білика, О.О. Баранка, А.М. Кабацької, М.Г. Михайлова, В.Я. 

Плаксієнко, Л.Г. Панченко, М.Ф. Огійчука та інших учених. 

Виклад основного матеріалу. Методичні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та їх розкриття 

у фінансовій звітності викладені в П(С)БО 16 “Витрати”, хоча визначення 

витрат наведено також в П(С)БО 1 “Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi”, 

згідно з яким витрати – це зменшення економічних вигод у виглядi вибуття 

активiв або збільшення зобов’язань, якi призводять до зменшення власного 

капiталу (за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або 

розподiлу власниками). 

Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи вiд 

звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фiнансовiй звітності 

визначає П(С)БО 15 “Дохiд”. Дохiд визнається пiд час збільшення активу або 

зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капiталу (за 
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винятком зростання капiталу за рахунок внесків учасникiв підприємства) за 

умов, що оцiнка доходу може бути достовірно визначена.  У процесі 

розвитку економіки з часів класиків і до сьогодні відбувалося своє 

трактування визначення витрат, яке доповнювалося відповідними 

визначеннями, такими як “витрати – це зменшення економічних вигод у 

вигляді витрачання коштів на придбання сировини, матеріалів тощо”, але 

вказаний перший термін є найбільш прийнятим і вживаним у наш час. 

Залежно вiд видiв дiяльностi всi витрати розподiляють на двi великi 

групи: витрати, шо виникають у процесi звичайної дiяльностi, та витрати, що 

виникають у процесi надзвичайної дiяльностi. У свою черту, витрати, що 

виникають у процесi звичайної дiяльностi, розподiляють на витрати вiд 

операційної (основної та іншої), інвестиційної та фінансової дiльностi, згідно 

з П(С)БО 16 “Витрати” [1]. 

У сучасних умовах найважливішими стають контрольна й управлінська 

функції бухгалтерського обліку. Методи обліку витрат, що широко 

використовуються у промисловості, будівництві та інших галузях в Україні 

не можна механічно перенести в сільське господарство, бо воно має свої 

специфічні особливості функціонування. Сезонний характер виробництва 

продукції рослинництва диктує свої вимоги до обліку. 

Головним засобом виробництва продукції рослинництва є земля, яка 

потребує відповідного обліку. При купівлі землі не відбувається вибуття 

активів і не збільшуються зобов’язання. Кошти на придбання землі не є 

витратами рослинництва. Виручка від продажу землі не є доходом від 

рослинництва. Отже, купівля-продаж землі не повинні враховуватися у 

собівартості продукції рослинництва. Різниця між ціною купівлі і продажу 

землі, зумовлена кон’юнктурою ринку, має відображатися в складі 

результатів від фінансової, а не операційної діяльності. За використання 

землі сплачується окремий податок або орендна плата. Це платіж за 

особливий вид засобів. Він має включатися у собівартість продукції 

рослинництва [3]. 
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Більшість адміністративних витрат пов’язана з процесом виробництва, 

тому в сільському господарстві такі витрати логічно відносити на 

собівартість продукції. Недоцільно централізовано встановлювати перелік 

статей витрат. У регістрах аналітичного обліку виробництва продукції 

рослинництва потрібно зазначати коди кореспондуючих рахунків 

(субрахунків), а не статті витрат.  При списанні виробничих запасів, 

використаних для виробництва продукції рослинництва, найбільш 

прийнятним є метод оцінювання їх за середньозваженою собівартістю. Немає 

потреби складати спеціальні акти для підтвердження фактів висіву насіння та 

внесення добрив під сільськогосподарські культури. Для обліку ручних робіт 

достатньо мати одну форму облікового листа замість діючих на сьогодні 

чотирьох форм. 

Аналітичний облік виробництва продукції рослинництва зручно вести 

в окремій книзі.  У дрібному селянському господарстві витрати і доходи 

пропонуємо обліковувати в книзі без використання бухгалтерських рахунків. 

Середні та великі селянські господарства ведуть облік за подвійною 

спрощеною системою в журналі реєстрації господарських операцій, побудова 

якого регулюється переліком рахунків, що використовуються для обліку. 

При використанні комп’ютерів схема обліку витрат залишається 

аналогічною, тобто відображення витрат відбувається згідно з 

кореспондуючими рахунками (субрахунками). 

При використанні на сільськогосподарських підприємствах журнально-

ордерної системи обліку бухгалтера стикаються з відповідними труднощами 

у відображенні доходів і витрат у журналах-ордерах  № 10.3 с.-г. –витрати, № 

11 с.-г. - доходи, а потім занесенні отриманої інформації до фінансової 

звітності. На сьогодні при відображенні витрат та доходів необхідно 

заповнювати ряд підкласів журналів-ордерів і відомість, а лише після цього 

формувати загальну інформацію в журналі-ордері [4]. 

У зв’язку з прийняттям рішення про відображення у квартальних та 

річних формах звітності інформації про три види діяльності підприємства: 
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основну, інвестиційну і фінансову. Тому виникає необхідність 

підпорядкувати первинний облік на рівні журналів-ордерів у 

сільськогосподарських підприємствах для більш точного відображення у 

звітності інформації про доходи і витрати з розмежуванням видів діяльності. 

Таким чином, нововведенням є впровадження нових журналів-ордерів, у 

яких буде узагальнена інформація щодо раніше існуючих журналів-ордерів, 

але з більшим опором на розподіл усіх витрат і доходів за видами діяльності 

підприємств. 

Висновки. В сучасних умовах господарювання сільськогосподарських 

підприємств бухгалтерський облік є важливою ланкою успішної їх роботи. 

Принципи відносин між господарствами, а також між ними і 

контролюючими органами потребують системних змін і доповнень в обліку 

доходів, відображення їх у відповідних операціях. З метою зменшення 

недоліків в обліку доходів та усунення існуючих проблем залишається 

постійною необхідністю їх подальших досліджень. 

Аналіз сучасної практики обліку доходів засвідчив, що сьогoднi 

підприємства не можуть із дoстатнім ступенем достовірності оцінити 

реальний отриманий дохід за звітний період. Таким чином, інформація, що 

надається з цього приводу користувачам фінансової звітності, може містити 

суттєві помилки, а відтак призводити до прийняття неправильних 

економічних рішень. 
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БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 
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В статті проведено аналіз ефективності впрливу бюждетного фінансування на 
розвиток соціальної сфери країни. Визначено головні проблеми соціально орієнтованої 
економіки держави та запропоновано шляхи покращення реальної ситуації соціально-
економічної сфери України. 

Ключові слова: соціальний сектор, соціальні видатки, соціальна політика, 
соціальний бюджет, соціальні гарантії, соціальний захист. 

 
    Актуальність проблеми. Впродовж останніх років питання про 

соціальну орієнтацію бюджетної політики в Україні є надзвичайно 

поширеним серед урядовців. На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах 

демократичних країн мають видатки на соціальні потреби, що свідчить про 

виняткову роль соціальної функції держави. Соціальний сектор як збірне 

поняття включає в себе політику та програми в таких сферах, як зайнятість і 

безробіття, підтримання достатнього життєвого рівня населення, охорона 

здоров'я, освіта й навчання. Соціальні видатки посідають чільне місце в 

структурі видатків держави.  

     Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування 

соціально орієнтованої економіки впродовж тривалого часу привертають 

увагу вітчизняних науковців. В цьому контексті особливо слід відмітити 

праці З.Галушка, Ю.Скулиш, Л.Черенько тощо. Проте спроби оцінки 

соціальної спрямованості бюджетної політки мають досить фрагментарний 

характер і не існує загальноприйнятої методики та цілісної системи оцінки 

ефективності бюджетного забезпечення соціальної сфери. Тому метою даної 

статті є аналіз ефективності соціального бюджету, тобто впливу соціальних 

видатків держави на покращання реальної ситуації в соціально-економічній 

сфері.  
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    Постановка завдання. Номінальні обсяги асигнувань, що 

спрямовуються на розвиток соціально-культурної сфери, з кожним роком 

зростають. Водночас структурні показники, що характеризують окремі 

соціальні видатки, не засвідчують однозначно позитивної динаміки. Більш 

того, оцінка фактичних показників соціально-економічного розвитку в країні 

викликає занепокоєння.  

    Існуючі проблеми у бюджетному фінансуванні соціальної сфери в 

Україні, викликані як об’єктивними макроекономічними диспропорціями, 

успадкованими від минулої системи господарювання та нагромадженими за 

роки непослідовних реформ, так і значними вадами у реалізації самої 

соціальної політики держави. Основними проблемами у бюджетному 

фінансуванні соціальної сфери є: недостатні розміри в фінансуванні 

соціальної сфери, непослідовність та фрагментарність фінансування, 

неефективна його структура (основна вага витрат припадає на заробітну 

плату, що веде до занепаду матеріальної інфраструктури), відсутність 

стимулів для переходу до децентралізованого фінансування частини 

соціальних витрат. 

Викладення основного матеріалу. В цілому можна стверджувати, що 

фінансування соціальної сфери впродовж останніх років залишалось 

основним пріоритетом державних витрат. Проте, необхідно зважати, що 

важливу роль в цьому відігравали численні виборчі компанії, які фактично 

безперервно відбувались з 2004 року, використовуючи розширення 

соціальних гарантій як основний засіб боротьби за електоральні симпатії. 

Бюджети 2007—2008 років не стали виключеннями, оскільки їх соціальна 

спрямованість також здебільшого визначалась політико-соціальними цілями, 

тоді як вирішення структурних питань і реформування соціальної сфери в 

черговий раз відкладалось на майбутнє. Головною метою соціальної політики 

в Україні на сучасному етапі є призупинення спаду життєвого рівня 

населення та зменшення тягаря кризи для найменш захищених верств 

населення. 
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Видатки на соціальний захист постійно зростають і становлять значну 

частину видатків бюджетів країн - членів ЄС. У 1999 році загальні витрати 

становили понад 27,5% ВВП ЄС, тобто в середньому 5800 євро на одну 

особу. Порівняння з Україною не на її користь. В Україні частка видатків 

зведеного бюджету України на соціальний захист і соціальне забезпечення 

становили  максимум 9% ВВП у 2005 році, а у 2007 році їх частка 

скоротилася до 6,8% ВВП [ 1, с. 9 ]. 

Очевидним є те, що зростання обсягів бюджетного фінансування 

програм соціального захисту мало б здійснювати позитивний вплив на рівень 

життя населення, зокрема становище бідних верств (рис 1.). 

Аналіз статистичних даних свідчить, що рівень бідності за 9 місяців 

2009 року порівняно з відповідним періодом 2008 року знизився на 1,1 в.п. і 

становив 26,6 %. Глибина бідності за цей період  зменшилась на 1,4 в.п. і 

становила 22,7 %.  

Негативні наслідки впливу світової фінансової кризи на українські 

підприємства призвели до зменшення обсягів виробництва, що в свою чергу 

позначилось на рівні заробітної плати за своєчасністю її виплати. 

Під тиском кризових явищ важливим було не тільки збереження 

досягнутих рівнів соціальних стандартів та державних гарантій, а й  

поступове їх збільшення. 

27,70%

26,60%

26,00%

26,50%

27,00%

27,50%

28,00%

9 місяців 2008 р. 9 місяців 2009 р.

Рівень бідності

 
Рис. 1. Рівень бідності за 9 місяців 2008-2009 років (За даними 

Державного комітету статистики) 
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Протягом минулого року мінімальна заробітна плата підвищувалась 4 

рази і зросла на 139 грн (23%) (рис. 2). З 1 листопада 2009 року мінімальна 

заробітна плата досягла рівня прожиткового мінімуму для працездатної 

особи – 744 грн.  
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Рис. 2. Розмір мінімальної заробітної плати у 2009 році (грн) (за даними 

Міністерства фінансів України) 

 

Основним інструментом державної підтримки нужденного населення в 

Україні є адресна допомога з малозабезпеченості, оскільки цей тип виплат 

безпосередньо спрямований на підтримку доходів найбідніших верств [ 2, с. 

22 ]. Так, за оперативною інформацією регіональних органів праці та 

соціального захисту населення державну соціальну допомогу у грудні 2009 

року отримувало 89,1 тис малозабезпечених сімей. У 2009 році таку 

допомогу нараховано на суму 705.4 млн грн. 

Позитивною тенденцією посилення заходів соціального захисту 

бідного населення є надання соціальних пільг і субсидій. За статистичними 

даними, житлові субсидії станом на 01.01.2010 отримувало 868,9 тис сімей, 

або 4,1% загальної кількості сімей України. 
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Організаціям - надавачам житлово-комунальних послуг з початку року 

за надані населенню субсидії нараховано 836,1 млн грн. перераховано – 

97,0% нарахованих сум (811,3 млн грн). 

Динаміка витрат на освіту в Україні за останні шість років позитивна. 

Вони збільшились з 12269 млн грн у 2002 році до 44333,6 млн грн у 2007 

році, тобто в 3,5 рази. 

На сьогоднішній день значні кошти держава виділяє на фінансування 

наукових і науково–технічних робіт. Фінансування цих витрат в Україні 

здійснюється за рахунок як бюджетних, так і позабюджетних коштів. 

Питома вага обсягу фінансування науки за рахунок коштів державного 

бюджету у ВВП становила: у 1996 році - 0,47%, у 1997 - 0,5 %, у 1998 - 

0,38%, у 1999 - 0,34%, у 2002 - 0,32%, у 2003 - 0,40%, у 2004 році - 0,42%, 

у 2005–0,42%, у 2006- 0,43%, у 2007- 0,44%,у 2008 - 0,47%, у 2009 – 0,47%. 

Тому слід кардинально поліпшити фінансування науки, збільшити 

бюджетні видатки від ВВП; поліпшити залучення позабюджетних асигнувань 

через застосування системи стимулювання, зокрема через податкові 

преференції, а також механізмів регіональної підтримки науково-технічної 

діяльності. 

Наразі також багато уваги приділяється питанням тиску соціальних 

видатків на інфляцію. Безперечно, суттєві соціальні видатки декількох 

останніх років мали негативний вплив на рівень інфляції в Україні. Хоча 

безпрецедентно високий рівень інфляції в 2008 році є наслідком і зовнішніх 

чинників (зокрема, підвищення цін на світовому ринку енергоресурсів, 

коливань валютних курсів тощо), немає сумнівів, що підвищення рівня 

соціальних виплат та соціальні ініціативи уряду здійснили внесок у 

формування чергового етапу інфляційного процесу. Ця залежність 

визначається тим, що високі темпи зростання доходів населення, зумовлені 

тією частиною доходів, які безпосередньо не пов'язані з трудовою 

діяльністю, а отримані за рахунок перерозподілу, за рахунок підвищення 
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мінімальних життєвих стандартів. При цьому частка доходів, яка була 

перерозподіленою, набагато перевищує рівень економічного розвитку країни. 

Тому нагальною є необхідність зваженого аналізу наслідків зростання 

соціальних виплат та ретельне їх обґрунтування з огляду на реальні 

демографічні та економічні передумови. При цьому необхідно пам'ятати, що 

зниження реальних видатків на ті галузі соціальної сфери, що є 

визначальними для формування людського капіталу, можуть призвести до 

падіння соціальних стандартів в державі. 

Хоча Україна і приділяє багато уваги бюджетному фінансуванню 

соціальної сфери, все одно залишається багато питань, які потребують 

нагального вирішення. 

Насамперед, це необхідністю переходу від політики простого 

нарощування обсягів соціальних видатків до структурних реформ в 

соціальній сфері, пріоритетним напрямом яких має стати трансформація 

політики доходів, тобто перенесення акцентів з підтримки нужденного 

населення на створення передумов для розширення продуктивної зайнятості 

та забезпечення гідних умов праці. Це дозволить не лише підвищити рівень 

життя, але й сприятиме зменшенню майнового розшарування населення, 

створення численного середнього класу. 

Не менш важливим пріоритетом соціальної політики є подальше 

реформування чинної системи соціального захисту, що передбачає 

впорядкування системи пільг та їх подальшу монетизацію, подальше 

налагодження єдиної системи обліку громадян, які мають право на пільги, 

поглиблення адресності державної соціальної допомоги. Це передбачатиме, 

зокрема: 

- подальшу реалізацію пенсійної реформи із впровадженням другого 

загальнообов'язкового та третього (добровільного) рівнів пенсійного 

страхування; 

- запровадження обов'язкового медичного страхування із 

збереженням та поліпшенням безкоштовної системи базової 
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медичної допомоги та утворенням механізмів перерозподілу 

частини коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері 

охорони здоров'я, на фінансування потреб невідкладної медичної 

допомоги; 

- розширення кредитно-страхових засад фінансування видатків на 

отримання освіти; 

- диверсифікацію постачальників соціальних послуг з впровадженням 

відповідних механізмів дотримання соціальних стандартів та 

нормативів. 

Висновки. Соціальні видатки держави мають розглядатись не як 

видатки на "утримання" галузей соціальної сфери або вразливих категорій 

населення, а як соціальні інвестиції в людський розвиток, які матимуть 

очевидний соціально-економічний ефект в майбутньому. Державні соціальні 

видатки спрямовуються на посилення соціальної орієнтації економічної 

системи в цілому: стимулювання економічного зростання, справедливий 

розподіл суспільних благ, забезпечення високого рівня життя населення, 

забезпечення гарантованого мінімуму освіти та медичних послуг, 

соціального захисту та розвитку ринку праці, досягнення соціальної 

стабільності та екологічної безпеки. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Галушка З. І. Нова роль держави в сучасній економіці / З. І.Галушка // 

Економіка та держава. – 2009. - №1. – С. 9 – 10. 
2. Скулиш Ю. І. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні: 

оцінка ефективності та підходи до обгрунтування / Ю.І. Скулиш// Економіка та 
держава. – 2009. – №1. – С. 21 – 24. 

3. Черенько Л.М. Рівень життя населення України / Л. М. Черенько — К.: 
Консультант, 2009. — С. 428. 
 

 

 

 

 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 350 

УДК 336.14:336.275 
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Розглянуто показники боргового фінансування дефіциту державного бюджету 
України. Здійснено порівняння узгодженості показників дефіциту державного бюджету 
України з міжнародними стандартами та оцінено відповідність його економічній 
сутності. Визначено підходи щодо вдосконалення статистичної оцінки боргового 
фінансування дефіциту державного бюджету. 

Ключові слова: державний бюджет, державний борг, дефіцит державного 
бюджету, державні запозичення, боргове навантаження. 

 
Постановка проблеми. Дефіцит державного бюджету та великі 

державні запозичення для його покриття призвели до формування і стрімкого 

зростання державного боргу в перші роки незалежності України. Значні 

обсяги державного боргу, а отже й чималі витрати на його погашення та 

обслуговування, часто є проблемою для макроекономічної стабільності, що й 

зумовлює необхідність удосконалення механізму управління ним. Стан 

державних фінансів країни є об’єктом аналізу не тільки громадськості та 

керівних органів держави, а й міжнародних фінансових організацій та 

приватних інвесторів. Державний борг і державний дефіцит є одними з 

ключових показників фінансової стійкості економіки країни.  

Вивченню проблеми державного боргу, його впливу на економічну 

систему країни, боргової безпеки присвячені роботи вітчизняних дослідників, 

серед яких:О. Д. Василик, Н. В. Зражевська, Я.В. Онищук,. Проте 

неузгодженість з міжнародними стандартами підходів щодо оцінки боргових 

зобов’язань держави, отже, і показників державних запозичень та погашення 

боргу, ускладнює аналіз дефіциту державного бюджету та його порівняння з 

показниками інших країн [4]. 

Метою статті є вивчення підходів щодо статистичної оцінки 

показників дефіциту державного бюджету України в системі статистики 

державних фінансів. 
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Бюджетний дефіцит є наслідком дискреційної бюджетно-податкової 

політики, адже уряд не може точно визначити розмір майбутніх бюджетних 

надходжень і необхідних витрат. Він лише затверджує загальні положення, 

що регулюють податкові ставки, форми та обсяги трансфертних виплат, а 

також визначає пріоритети в структурі державних замовлень і закупівель. 

Однак навіть при налагодженій процедурі прийняття зазначених рішень 

реальні обсяги надходжень до бюджету та розміри державних витрат 

значною мірою залежать від стадії розвитку економіки. Інакше кажучи, 

бюджетний дефіцит зростає в періоди спаду, оскільки державні доходи від 

податкових надходжень зменшуються, а обсяги трансфертних виплат 

зростають, і скорочується під час підйому економіки, оскільки податкові 

надходження збільшуються, а обсяги трансфетних виплат відповідно 

зменшуються. 

Відомо, що існує позитивний взаємозв’язок між розмірами бюджетного 

дефіциту і державного боргу. Збільшення державного боргу відбувається в 

основному через додаткові запозичення, які за обсягом переважають 

погашення, внаслідок чого виникає бюджетний дефіцит. Основні причини 

утворення державного боргу такі: дефіцит державного бюджету; 

незбалансованість торговельного балансу; формування золотовалютних 

резервів держави і підтримка курсу грошової одиниці країни; прийняття 

державою фінансових зобов’язань підприємств державної та комунальної 

форм власності; невиконання позичальниками зобов’язань перед 

кредиторами за кредитами під державні гарантії; відсутність виваженої 

боргової політики держави; надмірні соціальні виплати з бюджету; політична 

нестабільність.  

Таким чином, бюджетний дефіцит є одним з основних факторів 

виникнення державного боргу, зростання якого, у свою чергу, відіграє 

визначальну роль у збільшенні бюджетного дефіциту через необхідність 

погашення наявних боргів. 
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Для забезпечення керованості боргових процесів в Україні слід 

дотримуватися економічно безпечного дефіциту бюджету та обмежити 

зростання умовних зобов'язань держави. З метою забезпечення стабільності 

державних фінансів України у середньостроковій перспективі та запобігання 

різкому зростанню боргових зобов'язань Уряду в період економічного спаду 

необхідно запровадити моніторинг і оперативний облік усіх видів фінансових 

зобов'язань держави, які потенційно можуть впливати на розмір державного 

боргу України, а також систему заходів, спрямованих на зменшення обсягу 

позикового фінансування ризикових і потенційно небезпечних форм [3]. 

Нагальною є потреба в розрахункових показниках, які б відображали 

внесок державного боргу в покриття дефіциту державного бюджету. 

Величину фінансування бюджетного дефіциту за рахунок державних 

запозичень, скориговану на обсяг погашення боргу, демонструє показник 

«Чисте боргове фінансування», з допомогою якого можна оцінити фактичний 

розмір коштів, спрямованих на покриття дефіциту за рахунок державного 

боргу. Цей показник відображає, на скільки зріс обсяг прямого державного 

боргу за рахунок державних запозичень. Проте його величина зростає і за 

рахунок інших чинників, таких як виконання державних гарантій, зміна 

валютних курсів, в яких виражені боргові зобов’язання [2].  

Незважаючи на те, що у 2003 – 2008 роках державний бюджет 

формувався без профіциту, чисте боргове фінансування набувало від’ємних 

значень у 2003 і 2005 роках (таблиця 1). Тобто у ці роки обсяги погашення 

державного боргу переважали обсяги державних запозичень, а дефіцит 

бюджету фінансувався за рахунок надходжень від приватизації та операцій з 

коштами бюджету. 

Оцінити поточний напрям динаміки чистого боргового фінансування 

можна з допомогою відносного показника – коефіцієнта прискорення 

боргового фінансування, тобто співвідношення коефіцієнтів покриття 

запозичень за звітний та базові роки. Це відносна величина динаміки, яка 

відображається співвідношенням обсягів запозичень і погашення у різні 
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моменти часу. Тому цей показник набуває значень, більше за 1 (або більше 

100%), за умови, коли коефіцієнт покриття запозичень у звітному періоді 

перевищує відповідний базовий показник, тобто відбувається збільшення 

чистого боргового фінансування або прискорюються темпи фінансування 

бюджету за рахунок державного боргу. 

Кожен із показників слід розглядати в розрізі внутрішніх і зовнішніх 

запозичень, оскільки зміна кон’юнктури міжнародних фінансових ринків, 

політика державних запозичень та їх графік впливають на обсяги погашення. 

 

Таблиця 1 

Динаміка абсолютних і відносних змін обсягів боргового фінансування 

дефіциту державного бюджету України у 2003 – 2009 роках 

Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Обсяг запозичень, 
млн. грн., з них: 

7135,6 10316,1 13422,2 11860,4 10447,6 33316,5 88877,4 

- внутрішні 5919,8 6186,3 6896,6 1581,9 3573,0 27118,56 70069,51 

- зовнішні 1215,9 4129,9 6525,6 10278,5 6874,63 6197,98 18807,87 

Обсяг погашення 
запозичень, млн. грн., 
з них: 

7356,6 9205,6 14289,1 9842,8 6470,6 6028,2 27447,7 

- внутрішні 2019,1 3659,2 8341,1 4157,3 2366,8 3659,71 14518,04 

- зовнішні 5337,6 5546,4 5948,0 5685,5 4103,7 2368,44 12929,7 

Чисте боргове 
фінансування 
запозичень, млн. грн., 
у т. ч.: 

-221,0 1110,5 -867,0 2017,6 3977,0 27288,4 61429,6 

- внутрішні 3900,7 2527,1 -1444,5 -2575,3 1206,1 23458,8 55551,5 

- зовнішні -4121,7 -1416,5 577,6 4593,0 2770,9 3829,5 5878,2 

Коефіцієнт покриття 
запозичень,% 

97,0 112,1 93,9 120,5 161,5 552,7 323,8 

- внутрішні 293,2 169,1 82,7 38,1 151,0 741,0 482,6 

- зовнішні 22,8 74,5 109,7 180,8 167,5 261,7 145,5 

Коефіцієнт 
прискорення 
боргового 
фінансування 
запозичень, %, у т. ч.: 

14,3 15,1 -18,1 26,6 41,0 391,2 -228,9 

- внутрішні 233,1 -124,1 -86,4 -44,6 112,9 590,0 -258,4 
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- зовнішні -86,4 51,7 35,3 71,1 -13,3 94,2 -116,2 

Чисте боргове 
фінансування, % до 
ВВП 

-0,1 0,3 -0,2 0,4 0,6 2,9 5,9 

Дефіцит бюджету, % 
до ВВП 

0,4 3,0 1,8 0,7 1,4 1,3 3,0 

 

Доцільність використання вище наведених показників підтверджує 

також порівняння обсягу чистого боргового фінансування з обсягом дефіциту 

державного бюджету. Так, якщо у 2003 році чисте боргове фінансування 

становило -0,1%, коли дефіцит складав 0,4% ВВП, то у 2008 – 2009 роках – 

навпаки, чисте боргове фінансування становило 2,9 – 5,9%, а дефіцит -1,3 – 

3,0% ВВП. Отже, фактичні дані підтверджують гіпотезу про те, що між 

динамікою державного боргу і обсягом дефіциту (профіциту) бюджету може 

бути як прямий, так і зворотний взаємозв’язок. На особливу увагу заслуговує 

ситуація, коли обсяги чистого боргового фінансування набагато 

перевищують дефіцит бюджету. Це означає, що у такі роки показник 

дефіциту неповною мірою відображає потреби у фінансуванні бюджету 

держави [5]. 

Висновки.  Отже, аналіз обсягів запозичень порівняно з обсягами 

погашення боргу дозволяє оцінити дійсний внесок позичкових коштів у 

фінансування дефіциту бюджету з допомогою показників чистого боргового 

фінансування та коефіцієнта покриття запозичень. Про тенденції розвитку 

цих показників у часі можна судити за коефіцієнтом прискорення боргового 

фінансування. 
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В статті розглянуто сутність бюджетування в Україні та основні проблеми 
цього процесу. Проаналізовано ефективність бюджетної політики в Україні на 
сучасному етапі, підкреслено необхідність її підвищення та визначено заходи з 
удосконалення бюджетної системи, що сприятимуть підвищенню ефективності 
бюджетної політики країни. 

Ключові слова: бюджетування, бюджетна політика, ефективність, економічне 
зростання. 

 
Постановка проблеми.  В умовах обмеженості фінансових ресурсів, 

які держава здатна спрямувати на економічне зростання, особливої 

актуальності набувають питання вдосконалення процесу бюджетування та 

програмно-цільового методу формування бюджету щодо посилення важелів 

бюджетної політики як інструмента підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів. 

Аналіз останніх досліджень. Проблематикою даного питання 

займались І. Запатріна, В. Піхоцький, Л. Радул, Л. Рожкова. 

Викладення основного матеріалу. Бюджетування —це специфічна 

форма бюджетного менеджменту, його важлива складова, пов'язана з 

розробкою та аналізом бюджетів, окремих кошторисів і державних програм 

на основі альтернативних варіантів. 

 В Україні сучасні технології бюджетування використовуються слабко, 

хоча деякі їх елементи було запроваджено ще з 2001-го, у рік прийняття 

Бюджетного кодексу України. Використання елементів бюджетування в 

Україні було спрямовано здебільшого на поліпшення якості бюджетної 

інформації на стадії підготовки проекту бюджету й підвищення загальної 

прозорості бюджетного процесу. Значну роль у цьому процесі також 
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відіграла технічна допомога від міжнародних організацій (Міжнародного 

валютного фонду, Світового банку та ін.), експертів (у рамках міжнародної 

технічної допомоги, наприклад від USAID), програм обміну досвідом між 

різними країнами (зокрема, Францією, Польщею, Кореєю, Німеччиною), які 

реалізуються в Україні з 90-х років минулого століття. Треба наголосити: без 

таких перших кроків, власного досвіду, навряд чи вдалося б навіть зрушити з 

місця неефективну систему бюджетного планування, яка існувала в Україні 

до нововведень. 

На особливу увагу заслуговує існуючий механізм державних цільових 

програм, кількість яких в Україні щороку зростає. У цілому, цільові програми 

є непоганим інструментом координування діяльності центральних і 

регіональних органів влади, відповідальних за їх виконання. Але в Україні 

реалізація таких програм пов'язана з низкою проблем: по-перше, оцінка 

фіскального впливу нових цільових програм не проводиться належним чином 

через недостатній рівень відповідних навичок і зацікавленості їх розробників; 

по-друге, немає єдиного загальнодержавного стратегічного документа, що 

призвело фактично до відсутності чітко встановлених довгострокових 

пріоритетів державної політики, на реалізацію яких мають бути спрямовані 

цільові програми; по-третє, цільові програми не узгоджуються з бюджетними 

ресурсами; по-четверте, нерозвиненість середньострокового бюджетування 

не дає змоги врахувати поступову реалізацію цільових програм протягом 

кількох років, що в ряді випадків веде до часткового їх фінансування (а часто 

й цілковитої його відсутності). 

Така ситуація є наслідком неефективного управління у сфері 

загальноекономічного планування розвитку держави в цілому й управління 

бюджетом зокрема, яке, власне, є одним із найдієвіших інструментів 

регулювання соціально-економічних процесів у країні. Затверджується 

багато програм, які відповідають індивідуальним або груповим інтересам, без 

прив'язки до загальнодержавної (національної) стратегії [2,с. 160]. 
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Таким чином, можна виділити головні перешкоди на шляху 

повноцінного запровадження технологій бюджетування в Україні : 

− відсутність загальнодержавних і регіональних стратегічних 

орієнтирів розвитку, а також якісного та зрозумілого стратегічного 

планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів; 

− нереформованість більшості галузей економіки, що ускладнює 

застосування прогресивних технологій бюджетування; 

− недостатня обізнаність фахівців провідних державних установ та 

органів місцевого самоврядування з надбанням світової фінансової теорії і 

практики, української фінансової науки; 

− недосконалість управління державним і місцевими бюджетами, 

форм та методів бюджетного менеджменту, відсутність реального 

планування і прогнозування бюджету на середню- й довгостроковий періоди 

на основі новітніх світових бюджетних технологій, які досить успішно 

застосовуються в Західній Європі [4,с. 49]. 

Зазначені проблеми  потребують негайного розв’язання. Проте, 

необхідно враховувати й інші, не менш важливі проблеми, що накопичилися 

за останні роки, такі, як порівняно низький рівень економічного розвитку 

країни й конкурентоспроможності вітчизняних підприємств; нераціональна 

структура господарського комплексу; значне навантаження на бюджет і 

державні цільові фонди із забезпеченням фінансування соціальних програм; 

незбалансованість і неадекватність ринковим умовам системи пенсійного 

забезпечення; хронічне недофінансування місцевих бюджетів; зростання 

тіньової економіки й ухилення від сплати податків, а також участі держави в 

економічному розвитку (перерозподіл ВВП через державні фонди, розвиток 

державного сектору економіки); недосконалість механізмів оподаткування й 

бюджетного регулювання, податкового адміністрування. 

Для того щоб бюджетна політика держави була ефективною, потрібно: 

- оптимізувати функціонування системи управління державними 

фінансами; 
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- чітко регламентувати законодавчо процес акумуляції й руху фінансових 

потоків, забезпечення їх прозорості для суспільства; 

- забезпечити високі темпи зростання національної економіки як основного 

чинника зниження фінансових ризиків під час розробки показників 

державного бюджету; 

- досягти надійного прогнозу основних макроекономічних показників, на 

основі яких формуються дохідна й видаткова частини державного бюджету, - 

обсягів і темпів зростання ВВП, темпів інфляції, валютного курсу; 

- дотримуватися об’єктивності під час формування дохідної частини 

бюджету; 

- мінімізувати фінансові втрати держави під час використання державної 

власності; 

- оптимізувати бюджетні витрати, що сприятиме фінансовому 

забезпеченню реалізації державних функцій; 

- забезпечити послідовність розвитку бюджетного процесу, достатність 

фінансових ресурсів для виконання бюджетних зобов’язань на кожному рівні 

на основі законодавчо-затверджених мінімальних державних соціальних 

стандартів обґрунтованих нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості; 

- створити систему управління державним боргом, яка дала б змогу 

оптимізувати співвідношення фінансування процентних і непроцентних 

витрат; освоїти сучасні методи оцінки раціональності бюджетних 

асигнувань; впровадити індикатори результативності витрат державних 

коштів, а також сучасні методи бюджетного планування, що орієнтовані на 

досягнення позитивного кінцевого результату та стимулюватимуть органи 

влади різних рівнів і бюджетні організації до економічного використання 

бюджетних коштів. 

Крім того, підвищення ефективності бюджетної політики держави, 

вдосконалення її інструментарію передбачає створення принципово нової 

системи державного фінансового контролю – одного з найважливіших 
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інструментів забезпечення поступального соціально-економічного розвитку й  

розбудови громадянського суспільства. 

Для підвищення результативності бюджетної політики в Україні 

пропонується посилити використання непрямих важелів бюджетного 

регулювання, а саме: забезпечення структурної перебудови господарського 

комплексу; створення відповідної матеріальної бази як у державному, так і у 

приватному секторах економіки; створення адекватної розвиткові ринкової 

економіки інфраструктури. 

Висновки. Останніми роками бюджетна політика в Україні не 

відзначалася послідовністю та орієнтувалася переважно на розв’язання 

соціальних проблем шляхом підвищення номінальних доходів населення. 

Було досягнуто зростання платоспроможного попиту громадян, який, утім, 

не перетворився на потужний стимул інвестиційної діяльності й розвитку 

вітчизняного виробництва. Отже, бюджетна політика потребує переорієнтації 

на забезпечення економічного зростання, яке має стати основою істотного 

підвищення рівня життя народу України. 

Усі запропоновані заходи треба здійснювати поступово, з урахуванням 

зарубіжного досвіду реформування державного управління, важливою 

складовою того є запровадження сучасних технологій бюджетування. Аналіз 

світового досвіду допоможе не тільки оцінити переваги та недоліки різних 

методів бюджетування, а й обрати та поступово впровадити оптимальний для 

України варіант. 
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Досліджено основні напрями реформування пенсійної системи України. 
Розглянуто проблеми, завдання, шляхи реалізації та очікувані результати реформи 
другого рівня пенсійної системи та виявлено основні проблеми реалізації пенсійної 
реформи у сучасних умовах. 

Ключові слова: реформа, пенсійна система, накопичувальна система, недержавні 
пенсійні фонди, солідарна пенсійна система тощо. 

 
Необхідність докорінних змін у забезпеченні якісних характеристик 

життя людей є одним із найголовніших завдань соціальної політики молодої 

незалежної держави. Невід’ємною складовою соціальної політики є пенсійне 

забезпечення. Пенсійна система України працює в умовах максимального 

фінансового напруження, не забезпечуючи при цьому достатнього 

задоволення потреб пенсіонерів, які з виходом на пенсію втрачають 

половину свого заробітку.  

Актуальність проблеми. В Україні на законодавчому рівні визначено 

основи запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, але 

ще не запроваджено перерахування до неї страхових внесків та не створено її 

організаційну інфраструктуру. Поряд із цим ще не вдалося реалізувати всі 

можливості системи недержавного пенсійного забезпечення.  

При цьому на поточному етапі важливим напрямком подальшого 

реформування пенсійної системи має стати значне посилення ролі 

накопичувальних складових, як фактору диверсифікації джерел доходів, 

забезпечення належного рівня заміщення заробітної плати пенсією та 

мобілізації довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для 

модернізації вітчизняної економіки і, як наслідок, зростання бази сплати 

страхових внесків.  

Аналіз останніх досліджень. Сучасна економічна думка нагромадила 

доволі великий досвід наукового опрацювання реформ пенсійної системи. 
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Основні теоретичні засади реформ викладені в працях таких учених та 

фахівців: М. Вінера, Л. Сичової, М.Рутковський, С. Смирнова, Т. Кір’ян, І. 

Кравченко, О.Макарова, О. Палій, Б.Надточій, І. Сирота, М. Бойко, М. 

Шаповал, В. Яценко та ін., проте реалізація запропонованих ними заходів так 

і не відбулася  в повному обсязі. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування структури і змісту 

накопичувальної системи  пенсійного забезпечення та розробка 

організаційно-економічних і правових механізмів проведення пенсійної 

реформи.  

Виклад основного матеріалу. Українська модель трирівневої 

пенсійної системи розроблялася протягом 1997-2003 років. До реалій 

вітчизняного життя приміряли досвід інших країн, його ретельно вивчали і 

аналізували, внаслідок чого були прийняті два Закони: «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про недержавне 

пенсійне страхування», які законодавчо закріпили українську модель 

пенсійної системи. У Законах містяться норми, що регулюють створення 

єдиного для всієї країни фонду, у який повинні були б зараховуватися кошти 

накопичувального пенсійного страхування, а також норми управління, 

адміністрування і використання коштів цієї установи. 

Суть накопичувальної системи полягатиме у тому, що частина 

обов’язкових внесків до пенсійної системи накопичуватиметься у єдиному 

Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних 

накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі 

внески. Ці кошти інвестуватимуться в економіку країни з метою отримання 

інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів. Управління 

пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами (для 

яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватись), обраними на 

тендерній основі. Безпосереднє зберігання пенсійних активів буде 

здійснювати банківська установа – зберігач, який буде нести відповідальність 

за цільове використання цих активів. Кошти, що обліковуватимуться на 
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індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян будуть 

власністю цих громадян, і вони зможуть скористатись ними при досягненні 

пенсійного віку (або, у випадках передбачених законом, раніше цього 

терміну, наприклад у випадку інвалідності). Виплати з Накопичувального 

фонду будуть здійснюватись додатково до виплат із солідарної системи. 

Реформа торкнеться 41% платників пенсійних внесків, яким в 2012 р. буде 

більше 35 років. Решти працюючих громадян реформа торкнеться у міру їх 

дорослішання. Стартова ставка відрахувань планується на рівні 2% від 

щомісячного доходу з поступовим збільшенням до 7% до 2017 р. На цю ж 

суму знизиться розмір страхового внеску платників в солідарну систему [2]. 

Введення другого рівня пенсійного страхування дозволить: 

- збільшити загальний розмір пенсійних виплат завдяки отриманню 

інвестиційного доходу (сукупний середній розмір пенсійних виплат із 

солідарної та обов’язкової накопичувальних систем очікується на рівні 55-

60% середньої заробітної плати в Україні, а зараз такі виплати складають 

близько 35%); 

- посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи, а 

також посилити зацікавленість громадян та їх роботодавців у сплаті 

пенсійних несків;  

- зменшити “податковий тиск ” на фонд оплати праці роботодавців за 

рахунок перерахування частини обов’язкових пенсійних внесків до 

Накопичувального фонду, що здійснюватиметься із заробітку працівника; 

- успадкувати кошти, обліковані на персональному пенсійному 

накопичувальному рахунку, родичам застрахованої особи; 

- створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання 

національної економіки; 

- розподілити ризики виплати низьких розмірів пенсій між першим та 

другим рівнем пенсійної системи, і таким чином застрахувати майбутніх 

пенсіонерів від негативних демографічних тенденцій та коливань у 

економічному розвитку держави; 
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- підвищити ефективність управління системою пенсійного 

забезпечення за рахунок передачі недержавним компаніям функції 

управління пенсійними активами [4]. 

Впроваджуватись другий рівень повинен лише після формування 

необхідних економічних передумов (цілковите впровадження системи 

персоніфікованого обліку та забезпечення доступу застрахованих осіб до 

інформації на накопичувальному пенсійному рахунку; збалансованість 

бюджету Пенсійного фонду України відповідно до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку; забезпечення фінансування з державного бюджету 

втраченої частини страхових внесків у солідарній системі) та створення 

відлагодженої і ефективної системи державного нагляду та регулювання у 

цій сфері, а також необхідної інфраструктури. Крім того, необхідно 

врегулювати низку питань з оцінки вартості пенсійних активів, управління 

активами, захисту пенсійних накопичень, удосконалити нормативно-правову 

базу щодо діяльності накопичувального фонду, а також забезпечення 

державного захисту прав учасників другого і третього рівнів пенсійної 

системи [1]. 

Потрібно також зазначити важливі кроки Пенсійного фонду України 

(ПФУ) щодо удосконалення інформаційних технологій і порядку подання 

звітності. Заслуговує уваги те, що в усіх регіонах країни в управліннях 

Пенсійного фонду встановлено інформаційні кіоски, за допомогою яких 

застраховані особи можуть отримати необхідну їм інформацію. Пенсійний 

фонд працює над створенням єдиної комп’ютерної бази, яка дозволить 

призначати пенсії централізовано. Запроваджено електронну форму звітності, 

а з 1 січня 2010 року щомісячну звітність страхувальників. Це дуже важливі 

кроки на шляху виконання передумов запровадження другого рівня пенсійної 

системи. 

Враховуючи усі фактори, які впливають на реформування 

накопичувальної системи, розробимо концептуальні засади поетапного її 

впровадження у реальність. Запропонована модель використовує досвід 
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роботи недержавного пенсійного фонду (НПФ) та Пенсійного фонду 

України. Перевагами моделі є малобюджетність другого рівня пенсійної 

системи і зворотність державних видатків (до 40%)[4]. 

Впровадження накопичувального пенсійного страхування буде 

поступовим і поетапним з врахуванням можливостей фінансової системи. 

Протягом 7 років від дня впровадження системи пенсійним страхуванням 

буде охоплено 100% осіб. Збережеться існуюча система сплати страхових 

внесків, тому другий рівень буде адаптований до механізму запровадження в 

майбутньому єдиного соціального внеску роботодавця. 

Одним з головних факторів успішної дії моделі є забезпечення 

максимального контролю з боку ПФУ за станом реєстру застрахованих осіб і 

рухом пенсійних коштів. Модель характеризується максимальним 

спрощенням технологічних процедур, пов’язаних з формуванням реєстру 

застрахованих осіб, первинним обліком страхових внесків, підтриманням 

реєстрів НПФ у актуальному стані, переказом внесків до різних НПФ тощо 

[5]. 

За таких умов охоплення другим рівнем буде здійснюватися 

наступними темпами (табл.1) 

Таблиця 1 

Масштаби охоплення другим рівнем пенсійної системи 

Рі

к 

Вікові групи, років Кількість учасників, 

тис. ос. 

2

012 

39 451 

2

013 

38-39 1342 

2

014 

36-38 2720 

2

017 

24-29 9823 
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2

018 

18-24 10964 

2

019 

до 18 11586 

Крім того відмітимо особливості української моделі накопичувального 

пенсійного забезпечення (НПЗ) (Рис.1 ). 

Запропонована система має бути прозорою, зрозумілою, легкою для 

впровадження із мінімальними ризиками. Впровадження даної 

накопичувальної системи не вимагає великої кількості нормативних актів, не 

ламає існуючої системи сплати страхових внесків, не робить фінансових 

шоків для бюджету і не пригнічує великими коштами фондовий ринок. 

Висновки. Одним із головних завдань Уряду сьогодні є 

збалансованість пенсійної системи, тому подальше проведення пенсійної 

реформи в Україні надасть можливість запровадити дієвий механізм 

зростання пенсій з урахуванням подорожчання споживчих товарів і послуг та 

зростання показника середньомісячної заробітної плати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Концептуальні особливості української моделі НПЗ 
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Впровадження в пенсійній системі накопичувальної складової 

дозволить забезпечити можливість примноження пенсійних внесків громадян 

та передачі накопиченого капіталу у їхню власність із правом його 

успадкування, а також підвищення індивідуальної зацікавленості громадян у 

сплаті страхових пенсійних внесків (кожен накопичує для себе) [3].  

Поряд із цим запровадження другого і розвиток третього рівнів 

вітчизняної пенсійної системи сприятимуть формуванню джерела 

довгострокових інвестиційних ресурсів для національної економіки, 

запобігатимуть зростанню фіскального навантаження на роботодавців щодо 

соціальних нарахувань на фонд оплати праці, а також забезпечуватимуть 

поступовий перерозподіл навантаження за сплатою страхових внесків між 

роботодавцем та працівником.  
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Розглянуто сутність, значення та системне забезпечення фінансового 
менеджменту як основа ефективного управління фінансовою діяльністю. 

Ключові слова: фінансовий менеджмент, механізм фінансового менеджменту, 
фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне і інформаційне забезпечення. 

 

Актуальність проблеми. Ефективна діяльність підприємств у 

довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і 

підвищення конкурентноздатності в умовах переходу до ринкової економіки 

в значній мірі визначаються рівнем їхнього фінансового потенціалу і якістю 

керування їхньою фінансовою діяльністю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючі останні наукові 

дослідження та публікації можна відзначити зацікавленість вивчення та 

встановленням нових способів і підходів до управління економічними 

процесами. Проблему забезпечення фінансового менеджменту досліджують 

як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Серед них Крайник О.П., Клепикова З.В., 

Ремньова Л.М., Коваленко Л. О., Кірейцев Г. Г. та інші. 

Постановка завдання. Розкриття сутності та методів забезпечення 

фінансового менеджменту. 

Виклад основного матеріалу. Зміни в економіці України, що пов'язані 

з переходом до ринкових засад господарювання, потребують нових способів і 

підходів до управління економічними процесами. Завдяки цьому об'єктивно 

зростає роль фінансового менеджменту як комплексу взаємопов'язаних 

управлінських рішень і заходів на різних рівнях управління фінансовими 

ресурсами. 

Фінансовий менеджмент як наука сформувався в середині двадцятого 

століття в країнах з ринковою економікою за наступних передумов: 
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-  були створені основи загальної економічної теорії ринкового 

господарства;  

- рівень організації виробництва досяг високого розвитку у вигляді 

створення індустріального суспільства, в основу якого було покладено 

велике промислове виробництво й колективну форму власності; 

- сформувалася ефективна система правових інститутів і ринкова 

інфраструктура; 

- набула розвитку система національних і міжнародних фондових і 

фінансових посередників. 

Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні 

формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єктів 

господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів. Матеріальною 

основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який 

спричинює зміну форм вартості і супроводжується потоками платежів і 

розрахунків. 

Серед наявних в економічній літературі точок зору на сутність і зміст 

фінансового менеджменту особливу увагу заслуговують ті, автори яких 

визнають активний вплив менеджменту на ефективність господарювання 

економічних суб'єктів.  

Крайник О.П. та Клепикова З.В. дотримуються думки, що основні 

завдання фінансового менеджменту підприємницьких структур вирішуються 

за допомогою раціонального управління потоками їхніх фінансових ресурсів, 

і вважають за доцільне виділити в його структурі три складові: 

- операційний менеджмент (управління поточною діяльністю); 

-інвестиційний менеджмент (управління підготовкою, розробкою та 

реалізацією інвестиційних проектів);   

- власне фінансовий менеджмент (управління джерелами фінансування) 

[1]. 

На погляд Ремньова Л.М., такий класифікаційний підхід ще більше 

звужує сферу застосування фінансового менеджменту. Адже попри те, що на 
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практиці фінансовий менеджмент реалізується через окремі елементи, які є 

відносно самостійними комплексами управлінських завдань, максимальний 

результат від управлінських дій, або так званий синергійний ефект, 

досягається лише за умови комплексного використання і взаємодії усіх 

складових [2]. 

Зміст політики управління окремими аспектами фінансової діяльності 

підприємства значною мірою залежить від обраних пріоритетних цілей і 

завдань фінансового менеджменту. 

Процес управління фінансами базується на використанні механізмів 

фінансового менеджменту, складовою яких є правове і нормативне 

забезпечення управлінських рішень.  

Фінансовий механізм складається з п’яти взаємопов’язаних елементів:  

1) Фінансові методи: планування, прогнозування, інвестування, 

кредитування, самофінансування, оподаткування, система розрахунків, 

матеріальне стимулювання, страхування, залогові, трастові операції, оренда, 

лізинг, факторинг, взаємовідносини з різними суб’єктами та засновниками. 

2) Фінансові важелі: прибуток, доход, амортизація, податки, фінансові 

санкції, ціна, форми розрахунків, дисконт. 

3) Правове забезпечення: закони, постанови ВРУ, укази президента, 

листи міністерств. 

4) Нормативне забезпечення: норми, інструкції, методичні вказівки 

5) Інформаційне забезпечення – інформація різного виду та роду (звітні 

дані підприємства, дані статистичних збірників) 

Правові основи фінансів суб’єктів господарювання перш за все 

базуються на конституційних нормах.  

У систематизованому вигляді чинне правове забезпечення фінансового 

менеджменту вітчизняних підприємств представлено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Правове забезпечення фінансового менеджменту вітчизняних 

підприємств 

Основні напрямки державного 
регулювання фінансової діяльності 

підприємств 

Основні законодавчі акти 

Регулювання фінансових 
аспектів створення підприємства 
різних організаційно-правових форм 

Господарський кодекс України; 
Цивільний кодекс України; Закон 
України «Про господарські 
товариства» 

Регулювання порядку 
формування інформаційної бази 
управління фінансової діяльності 
підприємства 

Закон України «Про державну 
статистику»; 

Закон України «Про 
аудиторську діяльність» 

Податкове регулювання Закон України «Про систему 
оподаткування»; Указ Президента 
України «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва»; 
Закон України «Про ПДВ»; 

Регулювання порядку та норм 
амортизації основних засобів і 
нематеріальних активів 

Закон України «Про 
оподаткування прибутку 
підприємств»; П(С)БО 7 «Основні 
засоби»;П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи» 

Регулювання кредитних 
операцій 

Закон України «Про банки і 
банківську діяльність»; Положення 
НБУ «Про кредитування» 

Регулювання інвестиційних 
операцій 

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»; Закон 
України «Про режим іноземного 
інвестування»; 

Регулювання операцій 
страхування 

Закон України «Про 
страхування» 

Регулювання грошового обігу 
та форм розрахунків 

Закон України «Про порядок 
погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетом та 
державними цільовими фондами»; 
Інструкція НБУ «Про порядок 
відкриття та використання рахунків у 
національній та іноземній валюті»; 
Інструкція НБУ «Про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній 
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валюті» 
Продовж. табл. 1 

Валютне регулювання Закон України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» 

Регулювання ринку цінних 
паперів 

Закон України «Про цінні 
папери і фондову біржу»; Закон 
України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні»; 
Закон України «Про національну 
депозитарну систему та особливості 
електронного обігу паперів в 
Україні»; 

Закон України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» 

Регулювання порядку та форм 
санації, процедур банкрутства і 
ліквідації п/п 

Закон України «Про 
відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його 
банкрутом» 

 

Процес систематизації законодавства про підприємництво має 

здійснюватись на основі глибокого пізнання соціально-економічної сутності 

та закономірностей розвитку підприємництва, а також на засадах єдиного 

розуміння стратегії державної політики розвитку підприємництва в Україні й 

ринкового формування господарського механізму. Саме такий підхід до 

формування законодавчої бази підприємницької діяльності сприятиме 

підвищенню ролі фінансових менеджерів в управлінні фінансовими 

процесами суб’єктів господарювання [3]. 

Ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства 

значною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечення. 

Вичерпна, достовірна, своєчасна і зрозуміла інформація є запорукою 

прийняття оптимальних фінансових рішень, спрямованих на зменшення 

витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку і ринкової вартості 

підприємства. 

Все розмаїття відносин, в яке підприємство вступає з суб'єктами 

зовнішнього середовища, базується на фінансовій інформації про це 
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підприємство, що дозволяє оцінити можливість практичної реалізації своїх 

економічних інтересів у взаємовідносинах з ним.  

Кожне підприємство розпоряджається трьома потоками фінансової 

інформації: нормативною, плановою і фактичною. Однак, зовнішньому 

користувачу доступні лише фактичні дані про фінансовий стан підприємства. 

Ця обставина ускладнює задачу користувача з розрахунку рівня ризиків, 

оскільки найбільш надійний спосіб оцінки рівня ризику, ніж дистанції між 

плановими і фактичними даними, зовнішньому користувачу недоступний. 

В умовах ринкової економіки попит на фінансову інформацію дуже 

високий. 

Щоб задовольнити такі різноманітні інформаційні потреби всіх 

зацікавлених сторін, сучасне підприємство мусить конструювати 

упорядковані потоки своєї фінансової інформації, її систематизоване подання 

в залежності від змісту запиту відповідної групи споживачів з точки зору її 

корисності. 

Витоки фінансової інформації визначаються дворівневим характером 

обліку: 

-       виробничого, що відображає рух товарних потоків;  

-       фінансового, що відображає рух фінансових потоків. 

Інтеграція цих потоків інформації, представлена у вигляді форм 

фінансової звітності, є ключем до задоволення найбільш важливих вимог, що 

висуваються до фінансової інформації різними користувачами. 

Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами - це 

сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних та 

придатних для реалізації аналітичних процедур, які забезпечують фінансову 

сторону діяльності підприємства. 

Висока роль фінансової інформації в підготовці і прийнятті ефективних 

управлінських рішень зумовлює високі вимоги до її якості при формуванні 

інформаційної системи фінансового менеджменту, серед яких виділяють 
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вимоги до її значимості, повноти, своєчасності, достовірності, зрозумілості, 

співставимості, ефективності. 

Склад системи інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту, її широта і глибина визначаються галузевими особливостями 

діяльності підприємств, їх організаційно-правовою формою функціонування, 

обсягом та ступенем диверсифікації фінансової діяльності та рядом інших 

умов. 

За аналітичними можливостями джерела інформації поділяють на 2 

групи: 

-    джерела, які  характеризують майновий та фінансовий стан 

підприємства; 

-  джерела, які характеризують зовнішнє середовище, передусім, ринок 

цінних паперів. 

Основу першої групи складає бухгалтерська звітність, основу другої 

групи  статистична та фінансова інформація [4]. 

Висновки. Ефективне управління діяльністю підприємства значною 

мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення фінансового 

менеджменту. Це питання є особливо актуальним сьогодні, коли 

відбуваються докорінні зміни в області фінансових відносин , ускладнення 

ринкової ситуації, постійної зміни зовнішніх і внутрішніх чинників.  

Удосконаленню інформаційного забезпечення системи управління 

фінансами сприяють досягнення в області комп'ютеризації. Персональні 

ЕОМ вже широко застосовуються в інформаційних процесах як на самому 

підприємстві, так і між підприємством та зовнішнім середовищем. 

Комп'ютери значно підвищили обсяг інформації, скоротили час на її 

передачу і підвищили її якість. Сьогодні інформація перетворилась на один з 

основних ресурсів зростання продуктивності праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ ПЕРЕНХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Миколаївський державний аграрний університет 

У статті проаналізовано основні підходи до визначення вартості підприємства,   
та визначено основні переваги і недоліки існуючих методів. 

Ключові слова: вартість підприємства, управління вартістю, вартість капіталу, 
методи оцінки, модель, змішана економіка. 

 
Постановка проблеми. Характер економічних процесів сьогодення 

засвідчує, що капітал перестає бути основою оцінки вартості підприємства. В 

сучасних умовах імідж підприємства, його конкурентоспроможність та 

фінансовий стан все частіше можуть виступати в основі визначення вартості, 

тобто проблема оцінка вартості підприємств в умовах змішаної економіки 

становить значний науково – практичний та прикладний інтерес. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Викладеним питанням 

присвячено чимало наукових праць. Зміст досліджень з цієї тематики 

свідчить про спроби використання зарубіжного досвіду в практиці 

управління вартістю, але без необхідної його адаптації для вітчизняних умов.  

Управління вартістю як метод стратегічного управління було 

започатковано в роботах зарубіжних вчених, найбільш відомою з яких є 

праця авторів Т.Коупленда, Т.Колера та Д.Мурріна. Окремі аспекти теорії 

управління вартістю розроблялись вітчизняними вченими в межах 

досліджень проблем конкурентоспроможності, реформування власності, 
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корпоративного управління, управління виробничим потенціалом, теорій 

вартості. 

Останніми роками проблемам управління вартістю в цілому було 

присвячено і ряд робіт дослідників країн пострадянського простору. Серед 

російських вчених проблемами управління за факторами вартості займаються 

Білоусова Н., Валдайцев С., Дремова Н., Єгерев І., Івашковська І. 

Найбільший внесок у розвиток основ вартісного управління з урахуванням 

особливостей української економіки зробили Жиленко Н., Карцев В., Панков 

В., Лебідь Н., Мендрул А., Пашков В. та ін. 

Мета дослідження  - визначення основних підходів визначення 

вартості підприємств, визначення їх переваг та недоліків в умовах змішаної 

економіки. 

Основні результати дослідження. Досвід сотень західних компаній 

показує, що в побудові моделі управління вартістю потрібно виділяти п’ять 

складових, або функціональних напрямків змін (рис. 1). 

 
Рис. 1. Складові управління вартістю компанії 

 

 У теорії та практиці оцінки бізнесу, по аналогії з оцінкою 

нерухомості, традиційно існує класифікація підходів до оцінки бізнесу за 

використовуваними початковими даними: ринковий підхід, прибутковий 

підхід, підхід на основі активів [3]. 
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Ринковий підхід –використовується один або більше методів, що 

засновані на порівнянні даного підприємства з аналогічними вже проданими 

капіталовкладеннями. Можуть  використовувати такі методи: відношення 

ціни і прибутку, відношенні ціни і грошового потоку, відношення ціни і 

валового доходу, ціна на одного держателя, відношення ціни і вартості 

активів, минулі угоди з акціями компанії, пропозиції про купівлю компанії. 

Прибутковий підхід – використовується один або більше методів, 

заснованих на перерахунку очікуваних доходів. Може використовувати такі 

методи: дисконтова ний майбутній прибуток, дисконтова ний майбутній 

грошовий потік, капіталізація нормалізованого прибутку. 

Підхід на основі активів – використовується один або більше методів, 

заснованих безпосередньо на обчисленні вартості активів підприємства за 

вирахуванням зобов’язань. Застосовуються такі методи: вартість чистих 

активів, визначення ліквідаційної вартості, методи надлишкових прибутків. 

Коли вибір необхідних методів оцінки відбувся, в хід вступають 

розрахункові процедури. По закінченню процесу розрахунків з’являється 2-3 

цифри (залежно від числа вибраних методів) що відображають вартість 

підприємства. Підсумкова величина вартості підприємства визначається 

одним з двох базових методів: математичним зважуванням і суб’єктивним 

(експертним) зважуванням [1, 5-6]. 

У господарській практиці для оцінки вартості підприємства (бізнесу) 

застосовують і інші методичні підходи. Досить поширена оцінка фінансового 

стану підприємства на основі показників платоспроможності, 

кредитоспроможності, фінансової стійкості, рівня рентабельності активів і 

власного капіталу, інвестиційних ризиків, внутрішніх і зовнішніх джерел 

інноваційного потенціалу. При виборі методів вирішення оцінного завдання 

значну роль грає тип оцінюваного підприємства. 

Вибір методів оцінки здебільшого залежить від характеристик 

оцінюваного підприємства та критеріїв вибору методичного інструментарію. 

Майновий (витратний) підхід при оцінці вартості підприємства є 
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конкурентоспроможним порівняно з іншими підходами при конкретному 

врахуванні всіх ціноутворюючих ринкових параметрів та найбільш 

придатним для прогнозування розвитку підприємства. 

Не секрет, що дотепер в Україні і в країнах пострадянського періоду, 

коли мова заходить про те, скільки коштує та або інша компанія, найбільшу 

довіру у багатьох викликають цифри, знайдені за допомогою розрахунку її 

чистих активів, тобто різниці між загальною вартістю активів і загальною 

сумою зобов’язань.  

Однією з найбільш перспективних сучасних розробок в теорії оцінки 

вартості компанії є Модель Ольсона. Вона дозволяє використовувати 

переваги прибуткового і майнового підходів, якоюсь мірою мінімізуючи їх 

недоліки. Згідно цій моделі, вартість компанії виражається через поточну 

вартість її чистих активів і дисконтований потік “над” - прибутків. Підхід, 

використаний в моделі Ольсона, тісно переплітається з концепцією 

економічної доданої вартості – EVA. Обидві ці концепції ґрунтуються на 

уявленні про “залишковий прибуток” – прибуток компанії за мінусом 

очікуваного рівня прибутковості. Концепція EVA часто використовується 

західними компаніями як інструмент вимірювання ефективності їх 

підрозділів замість звичайного чистого прибутку - адже EVA враховує не 

тільки кінцевий результат (розмір одержаного прибутку), але і те, якою 

ціною він був одержаний. Очевидно, що збільшити економічну додану 

вартість можна трьома шляхами – збільшити прибуток, використовуючи 

колишній об’єм капіталу; зменшити об’єм використовуваного капіталу, 

зберігаючи прибуток на колишньому рівні, і зменшити витрати на залучення 

капіталу.  

Активи товариства з обмеженою відповідальністю «Ковалівка» 

складають 2256,3 тис. грн,  довгострокові та поточні зобов’язання складають 

675,3 тис. грн. Таким чином, чистий грошовий потік складає 1581,0 тис. грн. 

Прибуток у 2009 році склав  1557,3 тис. грн, з урахуванням інфляції, 

відсоткової ставки по кредитах та депозитах, дисконтова ний потік «над» - 
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прибутків буде становити 1581,7тис. грн. Тобто очікувана вартість 

підприємства становитиме 3838,0 тис. грн.   

 Бухгалтерські методи  мають офіційний статус, оскільки регулюються 

постановами та наказами уряду, а виконані за цими методами оцінки вартості 

активів підтверджуються документами бухгалтерського обліку. Проведення 

оцінки за цим методом є обов’язковим, коли йдеться про операції з 

державним майном, але вони не прив’язуються до оцінки економічного 

ефекту, що унеможливлює їх використання в умовах змішаної економіки. Усі 

інші методи дають результати, які можна вважати експертними оцінками, до 

того ж такі методи відповідають ринковій ситуації [2, 14]. 

Висновки. Описані вище методики оцінки вартості підприємства 

використовуються не ізольовано, вони взаємодоповнюють один одного. Для 

оцінки вартості підприємства використовують, як правило, декілька методик 

із різних підходів. Результати, отримані за допомогою різноманітних методик 

співставляють між собою для кінцевої оцінки підприємства. Внаслідок 

того, що кожний з розглянутих показників має свої обмеження і недоліки, а 

також, тому що область вартісних показників є дещо новою галуззю знань, 

деякі автори пропонують комбіноване використання декількох показників 

при оцінці процесу створення вартості. 

Проте, деякі науковці вважають, що такий підхід не буде оптимальним, 

оскільки ефективність системи управління вартістю може бути досягнута при 

підпорядкуванні всіх значущих управлінських рішень єдиній меті, що 

припускає наявність єдиного критерію, на основі якого будується і оцінка 

ефективності, і система мотивації. Тому, у кожному конкретному випадку 

менеджмент підприємства повинен вибрати відповідний вартісній показник 

виходячи з міркувань оперативності, вигод і витрат, пов’язаних з отриманням 

інформації, необхідної для його розрахунку. 
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У статті досліджено необхідність впровадження управління грошовими 
потоками у практику фінансового управління вітчизняних підприємств, розглянуто 
значення ефективного управління грошовими потоками на підприємстві та 
запропоновані пропозиції щодо вдосконалення менеджменту  грошових потоків.  

Ключові слова: грошовий потік, управління грошовими потоками, ефективність 
управління грошовими потоками. 

 
Постановка проблеми. Становлення в національній економіці 

ринкових механізмів господарювання зобов'язує фінансове управління 

відслідковувати не лише результати фінансового аналізу з позиції оцінки 

платоспроможності і ліквідності, прогнозування і планування цих показників 

у перспективі, але й досягати управління процесами руху грошових коштів, 

що безпосередньо впливає на спроможність підприємства вчасно 

розраховуватись за своїми зобов'язання і покривати витрати за рахунок 

коштів, що надійшли. Ритмічність руху грошових коштів за обсягами і в часі 

визначає фінансову стабільність і рівновагу підприємства і вимагає 

впровадження у систему фінансового менеджменту нового напряму 

фінансової політики – управління грошовими потоками підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під грошовим потоком 

науковці і практики розуміють надходження і використання грошових коштів 
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у процесі здійснення всіх видів господарської діяльності. Визначення 

поняття грошових потоків, їх систематизація, аналіз і планування 

висвітлюється у працях провідних вітчизняних та закордонних вчених з 

проблем фінансового менеджменту, а саме: Бланка І.О., Ковалева В.В., 

Кірейцева Г.Г., Поддерьогіна А.М., Брігхема Є., Перара Ж., Стоянової Е. та 

ін. 

Мета дослідження. Метою даної статті є розкриття проблеми 

забезпечення ефективного управління грошовими потоками на підприємстві 

та їх вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність процесу 

досягнення економічних цілей підприємства ґрунтується на раціональному 

управлінні його фінансовими ресурсами. Проблема підтримання динамічної 

рівноважної позиції підприємства на шкалі «ліквідність-доходність», що 

забезпечує максимальне економічне зростання підприємства є однією із 

основних проблем фінансового управління. 

Сучасні методи фінансового управління, базуються на концепції 

управління грошовими потоками, що формують єдину систему грошових 

ресурсів підприємства. Саме тому питання щодо ефективного управління 

грошовими потоками є досить актуальним[1]. 

Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства 

визначається наступним: 

- грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності 

підприємства у всіх її аспектах; 

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову 

рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку; 

- раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню 

ритмічності здійснення операційного процесу управління; 

- ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити 

потреби підприємства в позиковому капіталі; 
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- управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем 

забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства; 

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження 

ризику неплатоспроможності підприємства; 

- активні форми управління грошовими потоками дозволяють 

підприємству отримувати додатковий прибуток, який генерується 

безпосередньо його грошовими активами. 

Ефективне управління грошовими потоками пов'язано з аналізом та 

оцінкою їх величини і напрямів руху, зокрема у попередніх періодах, і з 

плануванням цих процесів на перспективу. 

Оцінка руху грошових потоків вимагає створення на підприємствах 

системи управлінського обліку за даним напрямом, оскільки 

фінансовий облік не формує достатньої інформаційної бази, яка б 

забезпечувала проведення ґрунтовного аналізу і оцінки руху грошових 

коштів підприємства у попередніх періодах[2]. 

Визначення величини грошових потоків може здійснюватися двома 

методами: прямим та опосередкованим. Прямий метод забезпечує 

отримання найбільшого обсягу інформації щодо надходження і використання 

грошових коштів з різних видів діяльності та в необхідні часові періоди. 

Негативом застосування даного методу є його трудомісткість. Відносний 

метод оцінює величину чистого грошового потоку, як різницю між 

надходженням і використанням грошових коштів за даними фінансової 

звітності. Простий алгоритм розрахунків забезпечує його широке 

використання і дозволяє визначити не лише синхронність руху грошових 

коштів, але і його взаємозв'язок з чистим прибутком підприємства. 

Недоліком даного методу є вузькість досліджень та складність 

інтерпретування результатів аналізу стосовно оцінки платоспроможності і 

ліквідності підприємства у певних періодах. 

Вітчизняні практики фінансового менеджменту на сьогодні в 

основному управління грошовими потоками пов'язують з визначенням їх 
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обсягу відносним методом. Це здійснюється у процесі формування річної 

фінансової звітності, яка відповідно до стандартів Національного обліку і 

фінансової звітності, містить звіт про рух грошових коштів, де чистий 

грошовий потік з операційної діяльності визначається відносним методом 

Наприклад, у сільськогосподарському підприємстві ВАТ «Зелений Гай» 

Вознесенського району даний показник становить у 2007 році 3392,1 тис.грн, 

2008 році – 12182 тис. грн, 2009 році – 23262 тис.грн. Отже, чистий рух 

грошових коштів від операційної діяльності на даному підприємстві з 

кожним роком збільшується, а значить що і грошовий потік на ВАТ «Зелений 

Гай» Вознесенського району теж збільшився. 

Незначні обсяги грошових потоків з інвестиційної і фінансової 

діяльності становлять у 2009 році відповідно від чистого руху коштів 

інвестиційної діяльності 19306 тис.грн та 4036 тис.грн від фінансової 

діяльності. Дані показники не вимагають формування спеціальної 

інформаційної бази щодо їх оцінки прямим методом. Таке обмежене 

впровадження даної категорії у систему об'єктів фінансового управління не 

дозволяє підприємствам підвищувати якість фінансового управління. 

Дослідивши ефективність управління грошових потоків на 

підприємстві можна запропонувати зокрема такі пропозицій щодо 

вдосконалення менеджменту грошових потоків: 

1. Підвищення ефективності менеджменту вхідних грошових потоків 

шляхом збільшення обсягу продаж продукції та підвищення виручки за 

рахунок посилення якості продукції та більш гнучкої політики щодо 

поповнення її асортименту. 

У зазначеному відношенні важливе значення має кон’юнктури 

товарного та фондового ринку, активної інвестиційно-інноваційної політики, 

розширення обсягів залучення і запозичення фінансових ресурсів. 

2. Активізувати внутрішні чинники вхідних грошових потоків, а саме: 

- забезпечити оперативне управління життєвого циклу підприємства (в 

частині функціонування основного і оборотного капіталу) та життєвого 
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циклу окремих видів товарної продукції як засобів посилення 

конкурентоспроможності підприємства; 

- активізувати інвестиційно-інноваційний процес за рахунок залучення 

коштів та позик як у довгостроковому періодах, більш рішуче застосувати 

лізинг, прискорену амортизацію, обґрунтований фінансовий ліверидж; 

- прискорити інкасацію дебіторської заборгованості та нормалізувати 

залишки оборотних засобів в запасах; 

- посилити синхронізацію вхідних та вихідних грошових потоків. 

3. Посилити режим економії в частині вихідних грошових потоків. У 

цьому відношенні найбільш важливим є загальне скорочення виробничих 

витрат на основі модернізації виробництва, підвищення прибутковості праці, 

зменшення собівартості продукції[2]. 

Висновки. Отже, грошові потоки обслуговують здійснення 

господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. 

Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова 

рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього 

розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються 

тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по 

обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне 

прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства. 

Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити 

потреби підприємства в позиковому капіталі та забезпечити зниження ризику 

неплатоспроможності підприємства.  

Активні форми управління грошовими потоками дозволяють 

підприємству діставати додатковий прибуток, генеруючи безпосередньо його 

грошовими активами. 
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У роботі подано  визначення  сутності  поняття "антикризове фінансове  
управління  підприємством". Розглянуто основні етапи антикризового фінансового 
управління підприємством. Встановлено, що елементи системи антикризового 
фінансового управління підприємством доцільно впроваджувати як на підприємствах, що 
є порівняно благополучними і функціонують успішно, так і на тих, які опинилися у стані 
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Актуальність проблеми. У  складних  соціально-економічних  умовах  

господарювання  промислових підприємств виникають чинники  

зовнішнього та внутрішнього характеру, які дестабілізують  їхню виробничу 

діяльність. Неефективне фінансове планування та управління активами, 

нерозвинена виробнича  інфраструктура ззовні, високий ступінь морального 

та фізичного зношення виробничих засобів промислових підприємств, 

недосконала законодавча база, непропорційна система оподаткування, що 

зумовлює у потребі в антикризового фінансового управління (далі – АФУ).  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дану проблему 

досліджували  вітчизняні та закордонні  вчені-економісти, роботи яких 

присвячені проблемам антикризового управління та прогнозування 

кризового  стану підприємства,  серед  яких необхідно відзначити  таких 

авторів як Е. Альтман, В. Г. Бівер, А.П. Градов, А.Г. Грязнова, Я. П. Фомін  

та  ін. З переходом України до ринкових  відносин  з'явилися роботи  

вітчизняних авторів, що зробили істотний внесок у розвиток теорії 
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антикризового  управління  підприємством.  Серед  них  потрібно  

виокремити  праці  таких вчених, як О.Ю. Амосов, В.А. Василенко, Ю.Г. 

Лисенко, Л.М. Тарасенко та ін.  

Мета статті. Ігнорування потреби в антикризових заходах може 

призвести до неконтрольованого розвитку фінансової кризи, банкрутства  та,  

в  гіршому  випадку, ліквідації  суб'єкта  господарювання. Практика доводить 

необхідність запровадження на багатьох вітчизняних підприємствах 

елементів АФУ.  Основним  змістом  АФУ  підприємством  є  реалізація  

управлінських  рішень  щодо попередження фінансових криз, їх подолання і 

мінімізації їх негативних наслідків.  

Виклад основного матеріалу.  Антикризове фінансове управління 

підприємством  є новим поняттям для економіки України, поява якого 

продиктована необхідністю забезпечення стійкого та гармонічного зростання 

економіки України. У зв'язку з цим розуміння  сутності цього напряму 

управління, його особливостей,  теоретичного підґрунтя є необхідним у 

сучасних економічних умовах, але ще перебуває на стадії формування.  

Антикризове  фінансове  управління  підприємством –  це  комплекс 

постійно діючих, взаємозумовлених  і взаємопов'язаних складників 

управлінського  процесу,  спрямованих  на  запобігання,  попередження  та  

подолання  фінансових  криз  або  усунення  їх  негативних  наслідків  для  

підприємства за допомогою використання всього потенціалу управління 

фінансовим підрозділом підприємства. Суть антикризового фінансового 

управління підприємством полягає в тому, що заходи щодо запобігання 

кризовій ситуації повинні бути вжиті ще задовго до настання такої ситуації. 

У разі появи тенденції до спаду необхідно коригувати тактику вже з 

урахуванням появи в майбутньому кризових явищ, акумулювати  фінансові  

кошти  з  метою  успішного  протистояння  спричиненим  кризовою  

ситуацією  збиткам,  щоб  уникнути  банкрутства.  Економічні системи, що 

містять як необхідний елемент людей,  їхні спільності, є завжди соціально-
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економічними (в  їх  основі  завжди  лежать  інтереси  людей).  Тому систему 

АФУ підприємством відносять саме до них. 

Завжди частиною  зовнішнього  середовища є  система,  тому  у  

відповідь на  зміни середовища система повинна пристосовуватися до 

функціонування  в нових умовах. Усвоєнню  системи може  виявлятися  як  

саморегулювання, самонавчання, самоорганізація  і самовдосконалення. Під 

час саморегулювання  система  відповідає  на  зміни  середовища  цілком  

визначеною  реакцією своїх елементів за жорстко заданою програмою.  

Система здатна змінювати програми регулювання і способи дій своїх 

елементів у ході самонавчання. У процесі самоорганізації система змінює не 

тільки програму регулювання, а й свою внутрішню структуру [1].  

Антикризове фінансове управління підприємством – це складна соціально-

економічна  система. Підприємство  взаємодіє  із  зовнішніми  змінними за 

допомогою певних внутрішніх  змінних: мети, людей, структури,  завдань.  

Встановлення мети складається із зіставлення наявної інформації про 

ресурсні можливості підприємства  і небезпеки зовнішнього середовища. 

Прийняті  цілі  стають  згодом  об'єктом  послідовного  перетворення  у  

завдання, реалізуючи які, підприємство успішно взаємодіє зі зовнішнім 

середовищем. Система управління організації становить особливий  інтерес 

для керівника. Система АФУП є складником системи управління 

підприємством.  

Зазвичай кожна  система  управління  становить  сукупність  усіх  

елементів,  підсистем  і  комунікацій між  ними,  а  також  процесів, що  

забезпечують  задане функціонування  організації.  Найпростіша  модель  

системи  управління  містить два основних елементи: суб'єкт і об'єкт 

управління. За допомогою засобів управління вони здійснюють керівний 

вплив один на одного, використовуючи канали зв'язку (прямого та 

зворотного), сприймають вплив зовнішнього середовища, забезпечуючи 

таким чином функціонування (працездатність) системи.  
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Отже, головна мета  системи це постійний контроль за фінансовими 

індикаторами для своєчасного виявлення фінансової кризи на підприємстві 

та недопущення її переходу в кризу всього підприємства загалом. Так, як 

фінансова  криза  не  завжди  супроводжується  кризою  самого  

підприємства, вона може мати короткочасний характер, з чим і покликана 

боротися  система  антикризового  фінансового  управління  підприємством.   

Процес  антикризового  фінансового  управління  підприємством 

(АФУП) базується на таких основних етапах [2]: 

- здійснення  постійної  діагностики фінансового  стану  підприємства  

з метою раннього виявлення симптомів фінансової кризи;  

- розроблення  системи  профілактичних  заходів щодо  запобігання 

фінансовій кризі в ході здійснення діагностики фінансового стану 

підприємства;  

- ідентифікація параметрів фінансової кризи в разі діагностування її 

настання;  

- вибір  механізмів  фінансової  стабілізації  підприємства,  

адекватних  масштабам його кризового фінансового стану;  

- розроблення і реалізація комплексної програми виведення 

підприємства з фінансової кризи;  

- контроль за реалізацією програми виведення підприємства з 

фінансової кризи;  

- розроблення  і  реалізація  заходів щодо усунення підприємством 

негативних наслідків фінансової кризи.  

Діагностика  є  важливим  складником  антикризового  фінансового  

управління підприємством і повинна здійснюватися задовго до появи явних 

ознак  фінансової  кризи.  Результати  діагностики  фінансового  стану  та  

оцінки кризових симптомів підприємства надають змогу визначити "слабкі 

сигнали" фінансової кризи, передумови якої  існують на підприємстві; 

визначити  глибину наявної фінансової кризи,  її масштаби; обґрунтувати 

заходи, необхідні для  недопущення  виникнення фінансової  кризи  або  
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подолання  вже  наявної фінансової  кризи;  оцінити можливості 

підприємства щодо  встановлення фінансової стійкості і прогнозування його 

подальшого розвитку.  

У наш час виникає необхідність розроблення нових підходів до 

управління фінансово-господарською діяльністю  підприємства.  Саме  

моніторинг  фінансово-господарської  діяльності  підприємства повинен 

стати тим елементом у системі управління підприємством, який би дав змогу 

більш якісно оцінити результати його діяльності.  

Якщо  криза має  різні фази,  то моніторинг  залежить  від  складності 

ситуації, яка існує на підприємстві.  Залежності  від  ступеня  кризи,  процес 

моніторингу може  змінювати  свої напрями. Якщо спостерігається легкий 

ступінь кризи, тоді достатнім є проведення не постійного моніторингу, а, 

наприклад, один раз на місяць. В  іншому випадку, якщо ступінь кризи є 

важким, процес моніторингу повинен бути безперервним. Під моніторингом  

інших операцій розуміють виявлення негативних тенденцій у діяльності 

організації, причин їх виникнення та розроблення заходів щодо забезпечення 

фінансової стабільності.  

Крім того, за своїм змістом моніторинг є системою організаційних та 

аналітичних  заходів, пов'язаних  зі  здійсненням постійного спостереження  і 

контролю за станом об'єкта в поєднанні з негайною оцінкою результатів 

спостереження.  

Роль  прогнозування  підкреслюють  багато  економістів.  Відомо,  що, 

знаючи  загальні  закономірності  розвитку  будь-якого  підприємства,  можна 

зробити прогноз його розвитку на найближчу перспективу. У підприємства, 

яке перебуває у стані фінансової кризи, спостерігаються низькі показники 

ділової активності, рентабельності й прибутку від активів, якими воно 

володіє.  

Коли фінансово-господарська діяльність є збитковою, можна зробити 

висновок, що підприємству загрожує банкрутство. Але цей факт не означає, 

що  підприємство  відразу  ж  може  стати  банкрутом.  Збитковість  може  
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мати тимчасовий характер, і не виключено, що керівництво й фінансові 

менеджери підприємства розроблять  ефективні управлінські рішення щодо 

покращення діяльності та виведення його із кризи. У процесі прогнозування  

і  діагностики  банкрутства потрібно,  спираючись на теоретичні і практичні 

розробки вітчизняних економістів, проаналізувати  сукупно  такі  показники:  

ліквідність  і  платоспроможність, фінансову стійкість, ділову активність.  

Висновки. Отже зазначимо, що ефективність антикризового 

управління, стабільна ліквідність, платоспроможність та прибутковість буде 

забезпечена в тому разі, якщо фінансово-господарська діяльність на 

підприємстві буде організована у такий спосіб, щоб операційна, інвестиційна 

та фінансова діяльність здійснювалися з урахуванням вимог антикризової 

фінансової політики.   

Виконане дослідження дає змогу зробити висновок про те, що 

елементи  системи  антикризового фінансового  управління  підприємством  

доцільно впроваджувати як на підприємствах, що є порівняно 

благополучними  і функціонують успішно, так  і на  тих, які опинилися у 

стані фінансової кризи. У першому  випадку  основним  завданням  системи  

є  попередження,  своєчасне реагування і профілактика фінансової кризи, а в 

другому – подолання вже наявної фінансової кризи, тобто фінансове 

оздоровлення підприємства.  
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УДК 330.131.7:336 
 

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ 
О.С. Боровець, магістр  
Науковий керівник: к.е.н., доцент  Кравчук Л.С. 
Миколаївський державний аграрний університет 

У даній роботі викладено схему та алгоритм управління ризиками,  також 
наведені чинники, які впливають на рівень ризику. Наведено основні етапи управління в 
ринкових умовах господарювання. 

Ключові слова: валюта, фінансовий ризик, валютний ризик, ринковий ризик, 
хеджування. 

 
Актуальність проблеми.  Пошук ефективних підходів до управління 

ризиками став одним із найважливіших напрямків розвитку сучасної 

економічної науки. У найбільш широкому розумінні ризиком називають 

невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. В 

бізнесі ризик пов'язується, насамперед, з фінансовими втратами, що 

виникають у випадку його реалізації. Оскільки повністю уникнути ризиків 

неможливо, то ними можна і треба свідомо керувати, пам'ятаючи про те, що 

всі види ризиків взаємопов'язані, їх рівень постійно змінюється під впливом 

динамічного оточення. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Cлід відзначити 

cеред найзначніших  досліджень, предметом яких є аналіз проблем 

прийняття рішень за умов невизначеності та пов'язаного з нею ризику і 

методи його зниження, роботи таких українських вчених, як А. Азарова, В. 

Вітлінський, М. Гуровський, О.  Іващук, О. Т.Пепеляєва, Самознаєв, І. 

Ткаченко, В. О. Ястремський та інші. Також серед зарубіжних, дослідників, 

які  внесли  значний  вклад  в  розробку  проблеми,  необхідно   відзначити  

Г.Александера, Дж. Бейлі,  М. Грубера, Е. Елтона, Л. Канторовича,  Дж. 

Неймана, Е. Нікбахта, В. Ротаря , Дж. Тобіна, Фішера та інших. 

Мета статті. Являється вивчення методологічних i органiзаційниx 

аспектів управління фінансовими ризиками, які виникають в процесі 

фінансової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. 
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Виклад основного матеріалу. У міжнародній практиці процес 

управління ризиками розглядається як ключова сфера менеджменту, значна 

увага приділяється вивченню фінансових ризиків та етапам їх управління. 

Теоретичні дослідження вітчизняних науковців з проблем невизначеності та 

ризику здебільшого присвячені аналізу причин виникнення, класифікації та 

методам кількісної оцінки фінансових  ризиків, менше уваги приділяється 

пошуку ефективних прийомів управління, які були б адекватними до 

реальних можливостей вітчизняних підприємців. 

Серед фінансових ризиків, які визначаються ймовірністю грошових 

втрат у зв'язку з непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та 

структурі активів та пасивів, особливе місце займає група цінових ризиків. 

Цінові ризики пов'язуються з ймовірністю зміни ринкових цін та їх впливу на 

фінансові чи фізичні активи, що обліковуються як за активними, так і за 

пасивними бухгалтерськими рахунками на балансі компанії, підприємства чи 

банку, а також за позабалансовими статтями.  Отже, зміна ринкової ціни 

активів спричиняє зміну вартості активних, пасивних статей балансу або 

позабалансових зобов'язань, формуючи в кінцевому підсумку прибутки або 

збитки за позиціями, чутливими до кон'юнктури ринку. Цінові ризики 

найбільше виявляються при оцінці вартості статей балансу, виходячи з 

ринкових цін, за станом на кінець кожного робочого дня. У такому випадку 

будь-які зміни ринкової ціни одразу ж відбиваються на балансі. При 

несвоєчасному обліку втрат або прибутків виникають додаткові проблеми, 

оскільки необізнаність відносно факторів ризику не означає їх відсутності 

[1]. 

У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є 

ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів, а також ринковий ризик, 

пов'язаний зі зміною вартості цінних паперів. Ризик зміни відсоткової ставки 

(відсотковий ризик) присутній у діяльності позичальників, кредиторів, 

власників цінних паперів, інвесторів. Валютний ризик виникає у тих суб'єктів 

господарської діяльності, які мають на балансі активи, пасиви або 
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позабалансові статті, деноміновані в іноземній валюті. На ринковий ризик 

наражаються власники цінних паперів. Таким чином, більшість суб'єктів 

господарської діяльності так чи інакше мають справу з ціновими ризиками, а 

нестабільність та не передбачуваність протягом останніх років як 

міжнародного, так і національних фінансових ринків значно загострили 

проблему пошуку оптимальних методів управління цією групою ризиків. 

Перший етап процесу управління ціновими ризиками реалізується 

досить просто, оскільки сам факт володіння балансовими та (або) 

позабалансовими позиціями, чутливими до зміни відсоткових ставок, 

валютних курсів або фондових індексів уже означає наявність ризику. 

Ідентифікувати ризик та проаналізувати його характер необхідно, але 

недостатньо. Важливо з'ясувати розмір ризику, тобто здійснити його 

квантифікацію.  

Ступінь ризику економічних рішень оцінюється очікуваними втратами, 

що є наслідками такого рішення. Через це системи оцінки ризику, які 

формалізують процес вимірювання та розрахунків, мають визначати три 

основні компоненти ризику: розмір (обсяг можливих втрат), ймовірність 

негативної події, тривалість впливу ризику. 

Для управління ціновими ризиками використовується методика 

хеджування (від англ. hedge — захищатися від можливих втрат, ухилятися, 

обмежувати), під якою розуміють діяльність, спрямовану на створення 

захисту від можливих втрат у майбутньому. Більшість зарубіжних учених (Д. 

Сінкі, П. Роуз) до хеджування відносять будь-які дії, спрямовані на 

обмеження чи мінімізацію цінових ризиків. Таким чином, хеджування 

включає способи впливу на структуру балансу з метою обмеження цінових 

змін і створення систем захисту від ризиків шляхом укладання додаткових 

фінансових угод, які дозволяють компенсувати можливі втрати. 

Дотримуючись такого ж погляду, конкретизуємо прийоми хеджування, 

згрупувавши їх за певними ознаками [2]. 
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Якщо підбір активів і зобов'язань за сумами та термінами здійснюється 

в рамках балансових позицій, то такий підхід до управління ціновими 

ризиками називають природним, або звичайним хеджуванням. До цієї групи 

відносять такі прийоми: структурне балансування надходжень і платежів, 

управління розривом між чутливими активами і зобов'язаннями, управління 

середньозваженим терміном погашення. Використання позабалансових видів 

діяльності з метою мінімізації цінових ризиків розглядається як штучне чи 

синтетичне хеджування. Зміст прийому полягає у створенні позабалансової 

(штучної) позиції, яка дозволяє одержати компенсацію фінансових втрат за 

балансовою позицією у разі реалізації цінового ризику.  

Якщо з якоїсь причини не вдається мінімізувати ризик, тоді 

керівництво може прийняти рішення про його обмеження, яке здійснюється 

шляхом зниження обсягів фінансових та господарських операцій, у зв'язку з 

якими виникає ризик, та (або) скорочення ризикового періоду з метою 

зменшення ймовірності настання негативної події. Суб'єкти господарювання 

можуть використовувати у своїй діяльності тактику уникнення ризику 

шляхом відмови від проведення певних фінансових операцій, освоєння нових 

ринків, впровадження нових послуг і продуктів, інших дій, які 

супроводжуються підвищеним ризиком. Але в деяких видах бізнесу, 

наприклад, у банківській діяльності, такий підхід не завжди прийнятний. 

Якщо компанія може працювати без залучення кредитних ресурсів, 

розміщення коштів на депозитах, купівлі цінних паперів, проведення 

експортно-імпортних операцій, то банк не в змозі уникнути багатьох видів 

ризиків.  

Крім того, значна частина банківських операцій визначається, 

насамперед, потребами клієнтів, без яких банк існувати не зможе. Тому саме 

банки мають працювати над удосконаленням діяльності та пошуком нових 

підходів до вирішення проблем ризиковості, якнайширше застосовуючи 

методи мінімізації цінових ризиків. 
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Успішність діяльності суб'єктів господарювання значною мірою 

залежить від прийнятої концепції управління ризиками. Але визначення мети 

процесу управління ризиками не таке вже й однозначне, як може здатися на 

перший погляд. Вищий рівень ризику надає потенційні можливості 

отримання підвищеного прибутку, але не виключає можливості додаткових 

втрат у випадку реалізації ризику.  

Отже, балансування між прибутковістю та ризиком, пошук їх 

оптимального співвідношення розглядається як одне з важливих і складних 

завдань, що постають перед керівництвом кожного суб'єкта господарської 

діяльності. Узагальнюючи підходи до вирішення проблеми ризик — 

прибуток, можна виділити дві основні моделі управління, які формалізують 

обрану стратегію поведінки на ринку. 

Означений підхід до управління називають стратегією нехеджування 

ризиків, що реалізується через застосування незбалансованих прийомів 

управління активами і зобов'язаннями, до яких належать такі: утримання 

відкритої валютної позиції; незбалансованість активів і зобов'язань, чутливих 

до змін ринкової відсоткової ставки, за строками та сумами (геп-

менеджмент); формування високо ризикового портфеля цінних паперів, 

проведення спекулятивних операцій з фінансовими деривативами. 

Така позиція учасника ринку означає свідоме прийняття певного 

ризику з метою отримання підвищеного прибутку за рахунок сприятливої 

ринкової кон'юнктури і характеризується спекулятивними тенденціями. 

Основне завдання процесу управління за такого підходу — недопущення 

ситуації переростання допустимого ризику в катастрофічний, який загрожує 

самому існуванню суб'єкта господарювання і призводить до банкрутства. 

Вибір стратегії управління фінансовими ризиками залежить від 

багатьох чинників, насамперед, від схильності до ризику, а успіх — від 

уміння передбачати майбутні зміни на ринку. За умов некерованої 

економічної та політичної ситуації, коли прогнозування стає неможливим по 

суті, краще по можливості уникати ризиків. 
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Висновки. Отже, учасники ринку самі мають визначити той рівень 

ризику, на який вони згідні піти з метою отримання прибутків, враховуючи, 

що успіх у досягненні поставленої мети значною мірою залежить від 

застосовуваних методів управління.  

Для вітчизняних підприємців проблема створення ефективних систем 

управління ризиками ще потребує вирішення. При цьому важливо 

враховувати міжнародний досвід та пам'ятати, що процес становлення 

практики управління ризиками ще не завершений, а завдання створення 

універсальної методики не може бути вирішене в принципі, оскільки кожна 

компанія чи банк по-своєму унікальні, орієнтовані на власну ринкову нішу, 

можливості своїх співробітників, усталені зв'язки. Механічне копіювання 

вдалої моделі управління ризиком, створеної конкретним учасником ринку, 

скоріше призведе до негативних наслідків. Але вже настав час усвідомити, 

що життєздатність кожного суб'єкта господарської діяльності значною мірою 

визначається досконалістю систем управління ризиками. 
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Проведено діагностику  фінансового стану передових сільськогосподарських підприємств 
Жовтневого району. Використано найбільш прийнятні моделі оцінювання фінансового 
стану аграрних підприємств різної форми власності.  

Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стійкість підприємства, показники 
платоспроможності та ліквідність, метод «ККК», метод «п’яти К». 

 

Актуальність проблеми. На сьогодні економічний стан нашої країни 

негативно впливає на організацію фінансових відносин 

сільськогосподарських підприємств, знижує можливості збільшення 

фінансових ресурсів, і як наслідок, зменшує фінансування для вирішення 

економічних і соціальних проблем. Реальне відображення фінансового стану 

підприємства ускладнюється недосконалими методичними підходами до 

його оцінки. У цих умовах дедалі важливим для сільськогосподарських 

підприємств постає проведення комплексної оцінки фінансового стану з 

метою виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які 

приділили значну увагу дослідженню фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств, слід виділити таких як І. Т. Балабанов,  

М. Білуха, І. О. Бланк, М. Я. Дем’яненко, А. П. Ковальов, Л. А. Лахтіонова, 

А. М. Поддєрьогін, Г. В. Савицька, В. Т. Савчук, О. С. Стоянова, А. Д. 

Шеремет та інші. Проте багато положень праць вказаних дослідників носять 

суперечливий та дискусійних характер. Зокрема, існує ряд розбіжностей у 

трактуванні науковцями і практиками поняття  «фінансовий стан 

підприємства», складу показників, що його визначають та їхніх 

критеріальних значень. До цього часу не визначено об’єкт та напрями 
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прогнозування фінансового стану, відсутні методичні підходи, які 

визначають послідовність прогнозування. 

Постановка завдання. Розгляд методики діагностики фінансового 

стану підприємства методом коефіцієнтів із подальшою бальною оцінкою 

кожного з них (метод «ККК») та метод «п’яти К», їх переваги та недоліки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий стан 

сільськогосподарських підприємств— це комплексне поняття, що є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства. Він визначається сукупністю виробничо-господарських 

факторів та поєднанням ефективності діяльності галузі рослинництва, 

тваринництва і промислово-переробних виробництв, характеризується 

системою показників, що відображають наявність, розміщення і ефективність 

використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств, 

вивчення їх платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості важлива 

ще й тому, що обсяг одержаних доходів підприємства АПК, розмір їх 

прибутку багато в чому залежать від їх платоспроможності. Враховують 

фінансовий стан сільськогосподарських підприємств і банки, розглядаючи 

режим їх кредитування та диференціацію відсоткових ставок. 

Слід наголосити, що у сучасних умовах актуальними залишаються ряд 

питань, пов'язаних з вибором та уніфікацією системи фінансових показників 

оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств, оскільки саме 

правильний їх вибір, враховуючи поставлену мету, дає змогу всебічно й 

якісно оцінити діяльність сільськогосподарських підприємств. 

Методичні рекомендації щодо аналізу фінансово – господарського 

стану підприємств та організацій, схвалені Державною податковою 

адміністрацією України від 27 січня 1998 року № 759/10/20-2117, Методика 

аналізу фінансово – господарської діяльності підприємств державного 

сектору економіки, затверджені Наказом Міністерства фінансів України № 

170 від 14.02.2006, а також фахівці та практики пропонують майже 
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однаковий комплексний набір показників щодо аналізу фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств та доповнюють один одного. [1] 

Аналіз вітчизняних і закордонних літературних джерел дав змогу 

виокремити такі методи оцінки фінансового стану підприємства: 

коефіцієнтний, комплексний, інтегральний, беззбитковий, рівноважний. 

Широко застосований у світовій практиці коефіцієнтний метод, який 

базується на розрахунку системи коефіцієнтів, що відображають різні 

аспекти діяльності підприємства і враховують чинники внутрішнього і 

зовнішнього впливу на фінансовий стан підприємства. Комплексний метод 

дає змогу виявити проблемні напрямки в діяльності підприємства і 

досліджувати причини. Методика інтегральної оцінки фінансового стану 

підприємства передбачає розрахунок інтегрального показника, при цьому за 

необхідності включення до нього є можливість доповнення будь – якої 

кількості аналітичних напрямків і коефіцієнтів фінансового стану 

підприємства. Беззбитковий метод включає базовий аспект діяльності 

підприємства, що підтверджує його сучасність та зручність для практичного 

використання. Рівноважний метод оцінки фінансового стану підприємства 

апробований світовим досвідом, за допомогою якого можна встановити 9 

типових ситуацій фінансового стану підприємства і розробити відповідні 

рекомендації загального характеру для досягнення фінансової рівноваги. 

Але поряд з цим, кожен з вище перерахованих методів мають свої 

недоліки, зокрема, трудомісткість, неузгодженість понять «ліквідність» і 

«платоспроможність», відсутність нормативних значень коефіцієнтів, 

обмеженість застосування тощо. [2] 

Заслуговує на увагу методика діагностики фінансового стану 

підприємства методом коефіцієнтів із подальшою бальною оцінкою кожного 

з них (метод «ККК») розроблена фахівцями МДАУ. [3] В основі методи 

лежить розрахунок трьох показників ліквідності, коефіцієнта автономії й 

рівня рентабельності активів; порівняння їхніх значень із нормативними і 
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бальна оцінка кожного з п’яти показників. За сукупною кількістю балів 

проводиться діагностика  фінансового стану підприємства.  

Принцип відбору цих показників до методики «ККК»: якщо коефіцієнт 

автономії в межах нормативу, то й решта показників фінансової стійкості 

(коефіцієнти: фінансування, фінансової залежності, фінансової стійкості, 

фінансової стабільності, концентрації залучених коштів) будуть у межах 

нормативу. З показників ліквідності обрані три – коефіцієнт абсолютної 

ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності та коефіцієнт покриття, що є 

незалежними один від одного, оскільки беруться різні статті активів. Щоб 

визначити прибутковість чи збитковість підприємства, достатньо взяти один 

із коефіцієнтів рентабельності, в даному випадку обрано коефіцієнт 

рентабельності активів. [4] 

Другий варіант методу коефіцієнтів має назву метод «п’яти К». В 

порівнянні з першим методом коефіцієнтів, автори запропонували додати ще 

один із коефіцієнтів рентабельності, оскільки дослідження підтвердили той 

факт, що рівень рентабельності активів був нижче нормативів. Поряд з цим 

виключили один із показників ліквідності, щоб загальна кількість показників 

сягала п’яти. Тому метод «5К» включає такі показники: коефіцієнт 

абсолютної ліквідності та коефіцієнт покриття, які характеризують 

платоспроможність і коефіцієнт автономії, який характеризує самостійність 

підприємства, а також рівні рентабельності продукції й рентабельності 

активів. Кожен коефіцієнт у межах нормативу оцінюється в 20 балів. Якщо 

підприємство набирає від 0 до 20 балів, воно знаходиться на межі 

банкрутства, 40 балів – фінансовий стан критичний, 60 балів – не стійкий, 80 

балів – стійкий, 100 балів – абсолютно стійкий. [3] 

Порядок розрахунку коефіцієнтів, що використовують методики 

«ККК» та «п’яти К» для діагностики фінансового стану підприємств, 

наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Порядок розрахунку коефіцієнтів методик «ККК» та «п’яти К» 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 400 

Коефіцієнти Норматив Порядок розрахунку 
Абсолютної 
ліквідності  0,2 – 0,35 

Відношення грошових надходжень і 
прирівняних до них активів (цінні папери) до 
короткострокових зобов’язань 

Швидкої ліквідності  0,7 – 1,0  Відношення оборотних активів за мінусом 
запасів до короткострокових зобов’язань 

Покриття 1 – 2,5 Відношення оборотних активів до 
короткострокових зобов’язань 

Автономії >0,5 Відношення власного капіталу до підсумку 
балансу 

Рівень 
рентабельності 
активів 

> 0 Відношення чистого прибутку до 
середньорічної суми активів 

Рівень 
рентабельності 
продукції 

> 0 Відношення прибутку від реалізації продукції 
до собівартості реалізованої продукції 

Розрахунок показників фінансового стану сільськогосподарських 

підприємств Жовтневого району з використанням методу «ККК» та методу 

«п’яти К» наведено у таблиці 2. 

Порівнюючи результати цих двох методик, спостерігаємо дещо 

занижену оцінку фінансового стану за першим варіантом методу коефіцієнтів 

ТОВ «Супутник – Агро», що пояснюється наявними відмінностями у 

показниках цих двох методик. З розглянутих підприємств Жовтневого 

району, лише одне - СГВК «Авангард» - має абсолютно стійкий фінансовий 

стан за результатами двох варіантів методик коефіцієнтів, тобто всі основні 

показники знаходяться в межах нормативу. 

Перевагами розглянутих методів фахівців МДАУ є простота 

застосування, а також те, що обрані показники – обов’язкові для кожної 

методики, вони мають встановлені нормативи. Вони не потребує значних 

затрат часу і їх можна застосовувати у практиці для експрес – аналізу. 

 

 

Таблиця 2 

Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств  

Жовтневого району за 2009 рік 

Показники Норматив ДПДГ 
«Еліта» 

ТОВ 
«Супутник 

ТОВ «Агро 
- Капітал - 

СГВК 
«Авангард» 
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- Агро» Інвест» 
Коефіцієнти:  
  автономії > 0,5 0,96 0,80 0,25 0,98 

  абсолютної 
ліквідності 0,2 – 0,35 0,12 0,11 0,001 0,29 

  покриття 1 – 2,5 10,3 3,0 1,30 16,74 
  швидкої ліквідності 0,7 – 1,0 7,17 0,17 0,87 14,08 

Рівень рентабельності 
продукції 

> 0 1,30 1,23 1,25 1,41 

Рівень рентабельності 
активів 

> 0 0,002 0,29 -0,12 0,09 

Бальна оцінка: 
  за методом 
коефіцієнтів («ККК»)  

100 80 балів 60 балів 40 балів 100 балів 

  за методом 
коефіцієнтів («п’яти 
К») 

100 80 балів 80 балів 40 балів 100 балів 

  

Висновки.  Уміння здійснювати ефективне управління фінансовим 

станом підприємства залежить не лише від мети його проведення, а й від 

доцільності використання того чи іншого методу оцінки фінансового стану 

підприємства, його адаптації до сучасних значень і цілей розвитку. 

Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства дала змогу 

встановити переваги й недоліки наявних методів, необхідність його 

удосконалення з позиції поєднання позитивних сторін кожного методу й 

зручності їхньої практичної реалізації для управління фінансовим станом у 

потрібному напрямку.   
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АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

В.А. Тарасюк, магістр  
Науковий керівник: к.е.н., доцент  Кравчук Л.С. 
Миколаївський державний аграрний університет 

У роботі розглянуто аналіз  та управління грошовими потоками підприємства. 
Проведено моніторинг грошових потоків, визначені стратегії оптимізації грошових 
потоків. Проаналізована побудова загальної системи моніторингу функціонування 
грошових потоків, основні етапи. 

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, моніторинг. 
 
Актуальність проблеми. В усіх сферах економічного життя, що 

протікає між учасниками суспільного виробництва, на всіх рівнях і у всіх 

формах господарювання, усі сфери економічних відносин обслуговуються 

специфічним товаром, яким є гроші. Це рухливий товар, що циркулює між 

суб’єктами господарських відносин, змінює своїх власників і являє собою 

постійний процес. 

Грошові потоки через банки є системою живлення економічного 

механізму країни. У банках концентруються, а потім спрямовуються в 

економіку фінансові ресурси. Вони слугують своєрідним фільтром, який 

перерозподіляє грошові потоки у галузі та регіони, що мають найбільший 

потенціал росту і значимість для економіки і народу країни[2]. 

Незалежно від сфери економічних відносин, від виду діяльності, 

грошові кошти є найціннішими активами, що перебувають в постійному русі 

і забезпечують всі види діяльності – операційну, інвестиційну, фінансову; 

забезпечують життєздатність як на рівні підприємства так і на загально 

державному рівні. 

Економічне зростання підприємств забезпечується завдяки оптимізації 

роботи та розвитку всіх сфер економічної діяльності підприємства. При чому, 

ключовим елементом економічної системи підприємства є саме грошові 

потоки, які завдяки специфіці сфери фінансового менеджменту обумовлюють 

координацію потоків економічних ресурсів всього підприємства. 
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Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Роль і значення 

грошових потоків для функціонування підприємства, постійні швидкі зміни в 

економічному просторі на тлі світової фінансової кризи, та необхідність 

адаптації та пристосування до нових умов господарювання визначають 

потребу постійного дослідження і глибокого аналізу грошових потоків, 

удосконалення методів і процесу управління ними з метою їх ефективного 

використання. Це і стало передумовою написання цієї статті. Дослідження 

грошових потоків знайшли своє відображення в працях зарубіжних 

науковців: Е. Нікхбахт, Т. Райс, Дж. К.Ван.Хорн, Л.Н. Павлова,  Мазаракі 

А.А , Г.В. Савицька; вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, Л.О. 

Лігоненко, А.М. Поддерьогін, О.О. Терещенко, В.В. Ясишена .   

Постановка завдання.Щоб визначити стратегію бізнесу, необхідно не 

лише прорахувати свої майбутні прибутки і збитки, але й бути впевненим, 

що для отримання бажаного фінансового результату на грошових рахунках 

вчасно з’являтимуться кошти. Грошей не повинно бути ні багато, ні мало, а 

саме достатньо на потрібний момент. Успішність фінансово-господарської 

діяльності підприємства, безумовно, залежить від стабільності його 

грошових позицій. А щоб діяльність була ритмічною, слід навчитися 

регулювати як величину так і напрями грошових потоків.  

Виклад основного матеріалу.Оптимізація грошових потоків являє 

собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з 

урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності. 

Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є: 

забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків; забезпечення 

синхронності формування грошових потоків у часі;забезпечення росту 

чистого грошового потоку підприємства. 

Основними об'єктами оптимізації виступають: позитивний грошовий 

потік, негативний грошовий потік, залишок грошових активів, чистий 

грошовий потік. 
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Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає 

забезпечення збалансованості обсягів позитивних і негативного їхніх видів. 

Для досягнення максимальної ефективності оптимізації грошових потоків 

підприємства, даний процес слід логічно інтегрувати в загальну схему 

управління грошовими потоками, яка складається із певних стадій 

оптимізаційного процесу[4]. 

На першому етапі, формування стратегії оптимізації грошових потоків, 

здійснюються такі дії: 1) визначення періоду, на який має формуватись 

стратегія оптимізації грошових потоків підприємства; 2) стратегічний аналіз 

внутрішнього та зовнішнього середовищ щодо перспектив оптимізації 

грошових потоків підприємства; 3) визначення відповідної стратегічної мети 

та принципів оптимізації грошових потоків підприємства; 4) формування 

цілей оптимізації грошових потоків підприємства за напрямками діяльності 

на основі визначених загальних принципів та мети оптимізації грошових 

потоків. 

На другому етапі формування стратегії, проводиться оптимізації 

грошових потоків за їх обсягами планового періоду. Обсяги вхідного та 

вихідного грошових потоків пропонується формувати таким чином: 1) 

спочатку необхідно ідентифікувати, і систематизувати напрямки та сфери 

економічної діяльності підприємства; 2) на другій стадії пропонується 

визначити характер взаємного впливу визначених напрямків діяльності 

підприємства у розрізі видів діяльності; 3) на третій стадії пропонується 

визначити задачі оптимізації грошових потоків операційної діяльності 

підприємства за кожним напрямком діяльності; 4) визначення задач 

оптимізації грошових потоків інвестицій підприємства за кожним напрямком 

діяльності. 

У ході третього етапу, тобто оптимізації грошових потоків 

підприємства у часі, здійснюється розробка деталізованого прогнозу вхідних 

грошових потоків, відповідне планування вихідних грошових потоків 

підприємства та їх співставлення за наступними стадіями: 1) на основі 
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статистичних даних, економічних розрахунків та експертних оцінок 

прогнозуються планові вхідні та планові вихідні грошові потоки 

підприємства; 2) при сформованому календарі позитивного та від'ємного 

грошових потоків, проводиться їх співставлення у часі; 3) ідентифікуються 

періоди з касовими розривами та надлишками грошових потоків; 4) 

визначаються задачі оптимізації грошових потоків фінансових інвестицій, на 

які покладається головне завдання компенсації тимчасового розбалансування 

грошових потоків підприємства; 5) проводиться аналіз витрат з 

обслуговування грошових потоків на плановий період; 6) вносяться 

відповідні корективи до процесу управління грошовими потоками з приводу 

оптимізації рівня витрат управління грошовими потоками за критерієм 

досягнення оптимального співвідношення обсягу цих витрат та економічного 

ефекту; 7) оцінюється досягнення цільового обсягу чистого грошового 

потоку підприємства і при необхідності коригуються відповідні планові 

показники діяльності підприємства. 

У результаті оптимізаційного процесу, грошові потоки підприємства 

мають бути оптимізованими за критерієм досягнення чистим грошовим 

потоком цільового обсягу, що має дорівнювати приросту страхового запасу 

грошових активів підприємства. У випадку неможливості збалансування 

грошових потоків, доцільно переглянути грошові потоки операційної та 

інвестиційної діяльностей для досягнення чистим грошовим потоком 

підприємства цільового обсягу. За умови збалансування грошового потоку 

підприємства протягом досліджуваного періоду, грошові потоки 

підприємства пропонується упорядкувати за допомогою бюджету (плану) 

грошових потоків підприємства. 

На етапі реалізації управлінських рішень, спочатку здійснюється збір 

та аналіз оперативних даних про стан грошових потоків. Відповідно до них 

оперативно коригуються відповіді планові показники оптимізації грошових 

потоків підприємства і вносяться зміни у платіжний календар підприємства. 
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На основі відкоригованого платіжного календаря планується подальше 

здійснення платежів. 

Для контролю і аналізу досягнутих результатів необхідно аналізувати 

рівень синхронності, збалансованості та ефективності грошових потоків 

підприємства, та визначати відхилення досягнутих цільових показників 

оптимізації грошових потоків підприємства від планових. Дослідити вплив 

факторів, що обумовили відхилення, та економічні наслідки відхилення 

задач, цілей та принципів, що не досягнуті у результаті процесу оптимізації 

грошових потоків підприємства. 

На останньому етапі коригування відповідних цільових параметрів 

грошових потоків доцільно здійснювати пошук альтернативних шляхів 

коригування поставлених відповідних цілей та задач оптимізації грошових 

потоків підприємства, а також вибір і реалізацію відповідного рішення щодо 

коригування цілей та задач оптимізації грошових потоків підприємства. 

Таким чином, основною метою управління грошовими потоками є 

забезпечення  фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку 

шляхом балансування обсягів надходження і витрат коштів, їхньої 

синхронізації в часі. Одним із етапів управління грошовими потоками є 

аналіз потоків грошових коштів. Головною метою аналізу грошових коштів є 

оцінка спроможності підприємства заробляти грошові кошти в розрізі і в 

строки, необхідні для здійснення запланованих витрат. Аналіз грошових 

коштів та їх потоків передбачає послідовне виконання таких етапів 

роботи[1]. 

Грошовий потік - це фактичні чисті готівкові кошти, які надходять на 

підприємство, чи витрачаються ним, протягом деякого визначеного періоду. 

1. Аналіз складу грошових активів підприємства починається з 

дослідження їх фактичної наявності. На основі балансу визначається обсяг 

грошових активів, досліджується їх динаміка та склад порівняно з 

попередніми періодами. 
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2. Аналіз обсягів грошових потоків підприємства передбачає 

використання методу прямого розрахунку за допомогою інформації 

оборотних відомостей за рахунком 31 «Розрахунковий рахунок» та 

інформації звіту про рух грошових коштів. На цьому етапі кількісно 

визначають обсяги вхідного та вихідного грошового потоку, аналізують 

динаміку їх розміру за певний період (абсолютне та відносне відхилення). 

3. Аналіз джерел формування та напрямків використання грошових 

коштів здійснюється в аспекті складу (структури) вхідного та вихідного 

грошових потоків. Для цього необхідно: 

- визначити джерела надходження грошових коштів, кількісно 

оцінити обсяг надходження коштів за кожним із них; 

- визначити напрямки використання грошових коштів, дати оцінку 

розміру витрачання по кожному напрямку; 

- розрахувати питому вагу джерел формування та напрямків 

використання коштів в їх загальному обсязі та проаналізувати зміни, 

що відбулися; 

- проранжирувати джерела надходження та напрямки використання 

коштів за їх вагомістю, проаналізувати отримані результати.[6,с.83] 

4. Аналіз достатності грошових активів підприємства проводиться по 

різному: на основі порівняння фактичних залишків грошових коштів із 

встановленими нормативами залишку коштів; на основі оцінки показників 

швидкості обороту коштів (період обороту грошей в днях визначається як 

відношення середнього залишку грошових коштів до суми вихідного 

грошового потоку помножене на кількість днів у періоді; коефіцієнт 

обіговості грошових коштів розраховують як відношення вихідного 

грошового потоку до середнього залишку грошових коштів). 

5. Аналіз ефективності управління грошовим оборотом підприємства є 

можливим за допомогою експертного методу. Його суть полягає в проведенні 

комплексної діагностики системи управління і досягнутих завдяки їй 
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результатів. Аналіз грошових потоків за кілька років – це база для складання 

прогнозу грошових коштів[3]. 

Побудова загальної системи моніторингу функціонування грошових 

потоків по винна охоплювати такі основні етапи: 

1. Створення системи інформаційно-звітних показників для контролю 

за кожним видом грошових потоків. Дана система являє собою 

сформованість первинної інформаційної бази для відстеження абсолютних і 

відносних фінансових показників, що характеризують результати 

формування грошових потоків підприємства. 

2. Розробка системи узагальнюючих показників, передбачених 

методами контролю, які відображають фактично досягнуті результати. 

3. Побудова структурних носіїв контрольної інформації за показниками 

(фактично досягнуте значення у зіставленні з плановим, розмір відхилення 

фактично досягнутого значення від планового, факторний аналіз розміру 

відхилення, пояснення причин негативних відхилень в цілому за показником 

і за окремими його складовими частинам). 

Отже, система контролю управління грошовими потоками - це 

інформаційна система, яка об'єднує фінансовий облік, бюджетування, аналіз і 

контроль з метою ефективного забезпечення інформацією для прийняття 

управлінських рішень. З метою ефективного регулювання руху грошових 

потоків та їх оптимізації з визначенням процедур управління пропонується 

розробити заходи моніторингу, що дають змогу проводити оцінювальний 

аналіз фінансової діяльності товаровиробника із його варіативним 

бюджетним впливом. Система моніторингу в управлінні грошовими 

потоками передбачає першочергове запровадження аналізу дослідження їх 

руху з необхідністю отримання інформації про величину грошових потоків за 

визначені проміжки часу, складові елементи грошових потоків, напрями 

руху, що генерують основні потоки, а також для розробки управлінських 

рішень з метою їх оптимізації. 
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Висновки.Таким чином, послідовний аналіз грошових потоків, 

ефективне управління ними, добре підготовлене прогнозування потоку 

грошових коштів допоможе спланувати очікуваний потік грошей в часі. Це 

дозволить вчасно знайти нестачі і вжити заходів, запобігти кризі потоку 

грошових коштів. Отже, досліджена в статті структурно-логічна схема 

оптимізації грошових потоків підприємств забезпечує логічну інтеграцію 

заходів оптимізації грошових потоків у загальну систему управління 

грошовими потоками, що координує і упорядковує управлінські дії, а також, 

підвищує ефективність фінансового управління підприємством. 
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У статті розглянуто сутність та процес антикризового управління підприємством, 
методи та форми його здійснення, запропоновано та обґрунтовано проведення ряду 
послідовних дій у попередженні виникнення банкрутства підприємства. 

Ключові слова: криза, кризовий стан підприємства, антикризове управління, 
антикризова програма управління підприємством, банкрутство. 

 
Актуальність проблеми. Проблематика ідентифікації та подолання 

кризових явищ на підприємствах України, на жаль, продовжує бути 

актуальною темою. Нестабільність та кризовий стан економіки негативно 

впливає на всі сфери суспільного та економічного життя країни. В сучасних 

умовах підприємствам дуже складно планувати і здійснювати свою 

діяльність у довгостроковій перспективі. Тому особливої актуальності, в 

умовах спаду економічного зростання, набув процес розробки та 

використання ефективних методів і форм здійснення антикризового 

управління підприємством. Негативний вплив тенденцій світової економіки 

на підприємства викликав потребу в проведенні аналізу ефективності 

процесу управління підприємством, а саме антикризового управління 

підприємством і вибору найбільш ефективних форм його здійснення. 

Невирішеним є питання розгляду антикризового управління як процесу 

запобігання виникнення кризи у майбутньому в діяльності підприємства. У 

звязку з цим, у системі антикризового управління доцільно акцентувати 

увагу саме на попередження та проведення профілактичних заходів з 

недопущення кризових явищ. Реалізація набору антикризових процедур, а 

саме передкризова підготовка, дозволить знизити ймовірність виникнення 

кризових ситуацій і банкрутства, підвищити таким чином ефективність 

діяльності підприємства. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці 

антикризової діяльності присвячено багато робіт науково – методичного, 

прикладного та навчального характеру. Серед відомих дослідників 

проблематики антикризової діяльності та антикризового управління слід 

назвати таких вітчизняних та закордонних вчених: Е. Альтман, У. Бівер, П. 

Друкер, Дж. М. Кейнс, Г. М. Куроєшева, М. Портер, Т. Пітерс, Р. Фрідман, Е. 

Уткін, Алексєєв Н., Бєляєв С.Г., Іванов Г.П., Коротков Е.М., Кошкін В.І., 

Крутько В., Куін Р.Е., Мінаєв , Е.С., Панагушин В.П., Поляков Б.М., 

Терещенко О.О., Хіт Р., Яковець Ю.В. О.І. Ашомі, І.О. Бланк, В. 

Федоровський та інші. 

Постановка завдання. Визначити особливості та обгрунтування 
необхідності антикризового управління у запобіганні банкрутства 

підприємства, узагальнити та обґрунтувати базові методичні підходи до 

розробки та виконання антикризової програми підприємств, визначити 

системи заходів попередження кризових явищ та можливості їх уникнення в 

майбутньому. 

Виклад основного матеріалу.  Антикризове управління спрямоване 
на вирішення задач, що забезпечують інтенсивний розвиток підприємства у 

майбутньому шляхом мобілізації та інтенсивного використання всіх наявних 

ресурсів у підприємства.  

Діяльність будь-якого підприємства постійно знаходиться під впливом 

цілого ряду внутрішніх та зовнішніх чинників, які як позитивно, так і 

негативно впливають на нього. Саме завдяки впливу негативних чинників 

підприємство може опинитися у кризовому стані. Для розв’язання цієї 

проблеми необхідний інструментарій діагностики кризових явищ і загрози 

банкрутства підприємства. Об'єктом антикризового управління виступають 

кризові явища, які мають місце в діяльності суб’єктів господарювання. [1] 

Система антикризового фінансового управління підприємством 

базується на визначених принципах, які слугують основою організації 

антикризового фінансового управління підприємством при загрозі 
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банкрутства. Основними принципами, на яких ґрунтується механізм 

антикризового управління, визнаються наступні: 

- Принцип опори на антикризову свідомість – розуміння негативних 

наслідків виникнення та поглиблення кризи для усіх суб’єктів 

антикризового процесу; найважливішими характеристиками 

свідомості є інтереси, цінності та мотиви діяльності, від яких 

залежить досягнення поставленої мети. 

- Принцип діагностики кризових явищ підприємства, а саме 

проведення ретроспективного, оперативного і перспективного 

цільового аналізу, спрямованого на виявлення ознак кризи 

підприємства, ідентифікацію її глибини та можливих наслідків, 

оцінку можливостей переборення. 

- Принцип реалістичності в оцінці ситуації, успіхів або невдач, які 

мають місце; оцінюючи можливість подолання кризи необхідно 

спиратися на об'єктивну реальність. [3, с. 37].  

Запровадження антикризового управління на підприємстві сприятиме 

попередженню виникнення банкрутства підприємства. Антикризовим 

управлінням може займатися спеціально створений відділ на підприємстві, 

працівники якого мають достатній рівень знань або аудитори чи аудиторські 

фірми. Процес антикризового управління має базуватися на досить 

детальному та ґрунтовному аналізі фінансового стану підприємства.  

Основним завданням антикризового управління на підприємстві є 

розробка антикризової програми управління підприємством. Керівники 

українських підприємств недостатньо уваги приділяють антикризовому 

менеджменту, але саме ефективна програма антикризового управління 

підприємством допоможе подолати наслідки кризових явищ. [2] 

Для використання науково обґрунтованого підходу подолання криз 

необхідно розробляти відповідну концепцію. Концепція подолання кризи 

визначає загальну систему дій, спрямованих на досягнення поставленої мети 

– подолання взаємопов’язаних кризових явищ, передбачає використання 
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найбільш загальних підходів, засобів, методів та інструментів антикризового 

управління. 

Основні напрямки антикризової програми 

Фінансове управління.  

Основною метою є швидке поновлення платоспроможності й 

відновлення достатнього рівня фінансової стабільності підприємства. 

Діагностика фінансового стану та оцінка перспектив розвитку бізнесу - одна 

з найважливіших процедур фінансового оздоровлення підприємства. 

Маркетингова політика.  

Маркетингова стратегія передбачає глибокий аналіз ринку, 

прогнозування його подальшого розвитку, визначення власної позиції на 

ринку цінової й асортиментної політики, підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів з маркетингу.  

Інвестиційна політика і управління інвестиціями.  

Важливе місце в розробці антикризової програми займає інвестиційна 

політика як складова стратегічного планування. Вона включає такі основні 

напрями: управління ризиком; програмно-цільове управління і складання 

капітальних бюджетів; стратегічний аналіз. [4, с. 172] 

Управління персоналом.  

Підвищити ефективність діяльності підприємства можливо шляхом 

ефективного управління персоналом, що буде сприяти росту 

конкурентоспроможності виробленої підприємством продукції. 

 Ефективність антикризового управління на українських підприємствах 

можна підвищити шляхом комплексного використання таких механізмів 

антикризового управління як санація і реструктуризація підприємства. 

Вагоме місце відводиться петчингу як інструменту стратегічного 

антикризового управління підприємством. В рамках петчингу, який являє 

собою стратегічний процес, керівники українських підприємств повинні 

постійно здійснювати перетворення господарських одиниць, враховуючи 

сучасні тенденції і динаміку розвитку чи занепаду ринкової кон’юнктури, що 
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забезпечить високі ринкові позиції підприємства і підвищить прибутковість 

підприємства.  

Висновки. Кризові явища краще передбачити, ніж ліквідувати, так як 

ліквідувати їх майже не можливо. Тому успіх діяльності підприємства 

залежить від завчасної підготовки антикризового управління до майбутніх 

загроз. Процес діагностики банкрутства на підприємстві є важливим 

напрямом антикризового управління, проведення якого не можна нехтувати. 

Завчасна підготовка програми антикризових заходів допоможе значно 

мінімізувати негативний вплив кризових явищ на підприємство і дозволить 

йому бути успішним і конкурентноздатним в умовах кризи. Створення 

потрібних резервів ( ресурсних, фінансових, матеріальних) допоможе діяти 

підприємствам в умовах кризи більш ефективніше. Необхідним є подальше 

дослідження конкурентоспроможності, адаптації, гнучкості виробництва і 

персоналу в умовах кризи, а також системи антикризових стратегій. 

Антикризова програма може слугувати поштовхом для підприємств, що не 

впровадили систему антикризового управління почати таку роботу. 
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У статті розкрито сутність та призначення фінансового планування на підприємствах, 
визначено необхідність у ньому підприємств, різних за розміром, організаційно правовою формою 
та формою власності. 
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Актуальність проблеми. За умов ринкової моделі економіки нові 

вимоги постають перед кожним аспектом фінансового планування. 

Найскладнішим є те, що в нинішніх умовах мало що можна запозичити з 

арсеналу фінансового планування, що здійснювалося в умовах соціалістичної 

економіки. Насамперед потрібен перехід від жорстко детермінованих 

показників, що мали директивний характер за соціалізму, до визначення 

багатоваріантних планів і прогнозів фінансового забезпечення та фінансових 

результатів розвитку економіки, що ґрунтуються на ринкових засадах, тобто 

виробництво і споживання визначаються на основі попиту й пропозиції, а 

сам попит визначається рівнем матеріального добробуту населення, 

розвитком міждержавних економічних зв'язків, конкурентоспроможністю і 

технологічною досконалістю продукції, що випускається, а також роботами, 

що виконуються, й послугами, що надаються. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий внесок у 

з'ясування проблем фінансового планування на підприємствах внесли такі 

вітчизняні і російські вчені: І.T. Балабанов, О.Г. Біла, М.Д. Білик, І.А. Бланк, 

A.B. Гриньов, A.М. Ковалева, О.О. Орлов, Г О  Партин та ін. Значний 

науковий інтерес для осмислення проблем фінансового планування 

представляють праці західних науковців: Є. Гринолла, Є. Брігхема, P.C. 

Каплана, Д.П. Нортона. 
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Постановка завдання. Розкрити сутність та призначення фінансового 

планування на підприємствах, визначити різні потреби в ньому підприємств, різних 

за розміром, організаційно-правовою формою та формою власності. 

Виклад основного матеріалу. У радянській економіці більшість 

підприємств і організацій застосовували централізований підхід до планування і 

прогнозування. Плани підприємств визначалися завданнями галузевих міністерств і 

були громіздкими, їх було важко застосовувати на практиці, У ринковій економіці 

планування на підприємствах є внутрішньофірмовим, тобто не носить елементів 

директивності. Основна мета внутрішньофірмового фінансового планування - 

забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, 

одержання необхідних для цього засобів і в кінцевому підсумку — досягнення 

прибутковості підприємства. 

Сучасні умови господарювання, за яких підприємства опинилися наодинці з 

невизначеним зовнішнім середовищем, непередбачуваною поведінкою інших 

суб'єктів ринкових відносин спонукали їх до впровадження та максимального 

розширення прогнозування і фінансового планування, подальшого удосконалення 

методології й методики розроблення як прогнозів, так і планів. Для державних 

підприємств фінансове планування стало взагалі обов'язковим. 

Практика країн з ринковою економікою свідчить, що чим вищий рівень 

фінансового планування, тим ефективнішим є управління діяльністю підприємств, 

У цьому зв'язку доцільно визначитися із сутністю та завданнями фінансового 

планування на різних підприємствах. 

Фінансове планування потрібне в першу чергу для збереження фінансової 

рівноваги підприємства, а з іншого боку — для уникнення накопичення зайвих 

ліквідних засобів. Дійсно, фінансовий план, як і будь-який інший план, — це 

взаємозалежне, взаємозумовлене регулююче управління діяльністю, де навіть 

невеликі зміни зовнішніх і внутрішніх умов та чинників можуть порушити 

передбачені структури і баланси, що потребує повного перегляду всіх складових. 

Особливо це важливо за сучасної складної економічної ситуації, коли не 
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прогнозована інформація, нестабільність законодавства диктують необхідність 

щомісячного коригування плану розвитку підприємства [3]. 

Існує також погляд, що за своєю суттю фінансове планування в 

підприємницьких структурах — це сукупність методів і засобів визначення 

джерел одержання фінансових ресурсів і напрямків їхнього використання для 

забезпечення господарської діяльності. Очевидно, методи і засоби виступають лише 

інструментами розрахунку необхідних фінансових ресурсів підприємства на 

плановий рік. Крім того, в цьому розумінні фінансового планування наголошується 

на поточній діяльності, а відповідно й на поточному фінансовому плані. 

В теперішній час, не дивлячись на велику кількість інформації по 

фінансовому плануванню і збільшення кількості кваліфікованих спеціалістів, 

система планування діяльності на українських підприємствах не позбавлена ряду 

серйозних недоліків. Так, форми більшості облікових і звітних документів 

(податкових декларацій, фінансової звітності) не пристосовані для фінансового 

аналізу, тому вихідну інформацію частіше приходиться збирати із інших джерел. 

Нерідко при плануванні переважає витратний метод ціноутворення без врахування 

попиту на продукцію, Із-за цього не проводиться аналіз беззбитковості продажів.. 

Також часто загальноекономічне планування просто не доводиться до фінансового, 

тому не лає можливості визначити потреб у фінансуванні діяльності підприємства 

[5]. 

Для українських підприємницьких структур можна виділити декілька сфер, 

де відчувається потреба в застосування фінансового планування: 

1. Новостворені підприємства. Активні процеси розвитку 

підприємництва призводять до створення до створення нових організацій та 

підприємств, посилення конкуренції між ними, банкрутства і закриття 

багатьох з них. Діяльність новостворених підприємницьких структур 

неможлива без наукового обґрунтування плану дій, яким є бізнес-план. Він 

розробляється кожною підприємницькою структурою в період заснування. 

Цей документ дає чітку відповідь на велику кількість запитань і застерігає 

нових товаровиробників від можливих помилок і прорахунків. Для 
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новостворених підприємницьких структур розробляється маркетинговий 

план, оцінюються реальні конкуренти, визначається стратегія розвитку, 

обґрунтовують оптимальний обсяг виробництва, штати працівників, 

матеріальні ресурси, фінансові результати тощо. Потреба орієнтації в 

поточній ринковій обстановці, у визначенні свого місця в конкурентному 

середовищі, прагнення передбачити майбутнє зумовлюють необхідність 

планування кожної підприємницької структури адекватного стану ринкового 

господарства. 

2. Діючі підприємницькі структури, які здійснюють реструктуризацію та 

диверсифікацію виробництва. В умовах зростаючої конкуренції більшість 

підприємницьких структур вимушені постійно дбати про вдосконалення продукції, 

освоєння випуску новітніх конкурентоспроможних товарів і послуг, що призводить 

до значних структурних зрушень у виробництві. 

Істотні зміни в техніці, технології, організації виробництва, збуті продукції 

впливають на основні параметри діяльності підприємства. Необхідність їх 

визначення ще до початку проведення серйозних змін у виробництві викликає 

потребу планування діяльності підприємства відповідно до умов, що склалися, або 

можуть скластися в майбутньому. Отримані в процесі планування очікувані 

параметри діяльності служать основою при прийнятті відповідних управлінських 

рішень. 

3.  Державні, в тому числі казенні підприємства. Для цих підприємств 

функція планування є традиційною. Однак традиційний характер планування не 

передбачає власних цілей розвитку, аналізу і прогнозування стану економіки в 

залежності від змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах. Тому в умовах 

ринку державним і казенним підприємствам необхідно наново виробляти досвід 

планування діяльності. 

Висновки. В сучасних ринкових умовах діють фактори, що обмежують 

використання фінансового планування на підприємствах, а саме: 

1) високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов'язаний з 

триваючими глобальними змінами у всіх сферах громадського життя; 
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2) відсутність ефективної нормативно-правової бази в сфері 

внутрішньофірмового фінансового планування; 

3) обмеженість фінансових можливостей для здійснення фінансових 

розробок в галузі планування на підприємствах. 

Однак, неможливість застосування фінансового планування на підприємствах 

зумовлюється не лише перерахованими факторами, а й звичайним небажанням 

керівників цих підприємств вдаватися до його методів та прийомів. Вирішення 

наведених проблем створить умови для розвитку й ефективного функціонування 

бізнесу, а також сприятиме перетворенню підприємництва в одну з рушійних сил на 

шляху до ринку. 
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В статті дається характеристика визначень та термінів, що віддзеркалюють 
сутність банкрутства як економічної категорії. Виявлено основні чинники впливу на 
кризовий стан та банкрутство підприємств, визначено наслідки банкрутства підприємств на 
розвиток економіки в цілому. Запропоновано методичні рекомендації щодо запобігання 
банкрутству  підприємств. 

Ключові слова: банкрутство, платоспроможність, ліквідаційні процеси, 
фінансовий  стан, боржник, санація. 

 

Актуальність теми. Однією зі споконвічних проблем будь-якої 

економічної системи є наявність підприємств, функціонування яких обтяжене 

надмірними боргами, внаслідок чого виникає нездатність боржника погасити 

свої зобов’язання перед кредиторами. Такі господарюючі суб’єкти є 

потенційними банкрутами, що для вітчизняної економіки є відносно новим 

поняттям. Сьогодні проблема банкрутства в Україні актуальна як ніколи у 

зв’язку з загостренням фінансової кризи, яка спостерігається в нашій країні на 

протязі останніх років та ускладнюється негативним зовнішнім впливом 

кризових явищ з боку світової економіки. Таким чином, виникає потреба 

детального вивчення та аналізу сутності такого явища, як банкрутство. 

Розвиток ринкової економіки неможливий без формування ефективного 

інституту запобігання банкрутству. Рівень ефективності інституту 

запобігання банкрутству в економіці країни визначається його здатністю 

забезпечувати розвиток вільної конкуренції, сприяти подоланню структурних 

та галузевих диспропорцій, активізувати інноваційні процеси, спонукати 

підприємства адекватно формувати елементи запобігання банкрутству, 

зумовлювати необхідність розроблення загальнонаціональних стратегій 

підтримки вітчизняних виробників та становлення пріоритетів розвитку 

економіки, а найголовніше – бути основним індикатором у процесі 
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природного відбору на ринкових засадах окремих видів продукції, 

підприємств, галузей економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання банкрутства 

, проблематику формування та розвитку системи запобігання банкрутству 

підприємств розкривають у своїх працях такі вітчизняні та іноземні науковці, 

як Е.І.Альтман, О.М.Бондар, Н.Є.Брюховецька, І.П.Булєєв, В.А.Василенко, 

А.С.Гальчинський, В.М.Геєць, А.В.Череп, А.Г.Грязнова, Г.П.Іванова, 

Т.С.Клебанова, О.І.Копилюк, В.І.Кошкіна, О.Є.Кузьмін, Л.О.Лігоненко, 

О.В.Мозенков, Й.М.Петрович, В.П.Семиноженко, Р.А.Слав’юк, 

О.О.Слюсаренко, В.А.Соколенко, О.Г.Тарасенко, О.О.Терещенко, 

А.М.Чернявський, А.М.Штангрет та інші.  

У роботах цих авторів розкрито сутність і значення інституту 

запобігання банкрутству для розвитку ринкової економіки, проаналізовано та 

класифіковано причини банкрутства, сформовано методичні підходи щодо 

оцінювання ймовірності банкрутств підприємств, а також щодо застосування 

заходів запобігання банкрутству тощо. Крім того, в літературних джерелах 

існують розбіжності у тлумаченні основних понять, що розкривають зміст 

управління системою запобігання банкрутству підприємств, систематизації 

причин та ризиків банкрутства, а також недостатньо розкрито питання 

управління економічними ризиками, які спричинюють банкрутство 

підприємств. 

Метою статті є уточнення та конкретизація змісту поняття 

«банкрутство», систематизація існуючих підходів щодо визначення його 

сутності на основі урахування тенденцій розвитку економіки України, а також 

виявлення недоліків в існуючій практиці застосування заходів запобігання 

банкрутству на вітчизняних підприємствах та формуванні методичних 

рекомендацій щодо функціонування системи запобігання банкрутству 

підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки українські 

підприємства діють в основному у правовому полі України, то перш за все 
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необхідно розглянути законодавчі аспекти визначення даного поняття. Так, 

згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом», банкрутство – це визнана господарським 

судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та 

задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через 

застосування ліквідаційної процедури. Як бачимо, українське законодавство 

базується на європейському підході і практично ототожнює процедуру 

банкрутства з ліквідаційними процесами. Таким чином, виходячи з 

законодавчо закріпленого визначення даного поняття, можна зробити 

висновок, що в Україні в якості змісту поняття банкрутства законодавці 

бачать в першу чергу застосування ліквідаційної процедури. 

Наслідками кризового стану вітчизняних підприємств є зростання 

заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської заборгованості, 

обов’язкових відрахувань до бюджетів різних рівнів. Крім того, є інші 

негативні наслідки банкрутства суб’єктів господарювання для розвитку 

економіки країни. Так, кожен фінансово неспроможний суб’єкт 

господарювання спричиняє зростання рівня фінансового ризику для своїх 

постачальників та споживачів, що в результаті може призвести до збитків у 

процесі їх господарської діяльності. Поряд із зазначеними підприємствами, 

наслідки банкрутства суб’єкта господарювання можуть відобразитися у 

кредитних установ, які надали такому підприємству фінансові ресурси у 

тимчасове користування. Такий стан справ полягає у неефективному 

фінансово неспроможним підприємством кредитних ресурсів, що знижує 

рентабельність усього капіталу підприємства. Разом з тим, позичальник, 

перебуваючи у нестійкому фінансовому стані, може не виконати своїх 

зобов’язань щодо сплати відсотків за користування кредитом та повернення 

основної суми боргу. Унаслідок цього, кредитор також матиме збитки від 

такої операції, що знизить рівень доходності капіталу кредитора. 

Неплатоспроможність і збиткова діяльність господарюючого суб’єкта 

призводить також до зниження обсягів податкових платежів та відрахувань до 
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бюджетів різних рівнів, що в результаті не дозволяє сформувати необхідні 

обсяги дохідної частини бюджету та, як наслідок, призводить до невиконання 

програм економічного, соціального розвитку країни, окремого регіону. 

Відновити платоспроможність, забезпечити стійке зростання й 

уникнути банкрутства суб’єкта господарювання можна шляхом використання 

процедури санації – системи заходів, що здійснюються під час провадження у 

справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом 

та його ліквідації, спрямованої на оздоровлення фінансово-господарського 

становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково 

вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, 

боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової, виробничої структури 

боржника [1].  

Тобто санація -  це система фінансових заходів щодо фінансового 

оздоровлення підприємства, спрямованих на запобігання оголошення 

підприємства-боржника банкрутом, його ліквідації (рис.1). Банкрутство є 

останньою фазою процесу впливу фінансової кризи на діяльність 

підприємства. Проте аналіз сучасної практики свідчить, що досвід проведення 

санації підприємств майже відсутній із причин недосконалості процедури 

визнання підприємства банкрутом, низького рівня підготовки менеджерів з 

антикризового фінансового управління, відсутності спеціалізованих 

консультаційних та навчальних центрів з питань управління фінансами в 

умовах кризи [2]. 

В процедурі санації важливо вирішити три задачі. По-перше, необхідно 

обрати засоби відновлення платоспроможності боржника. По-друге – 

підготувати умови для реалізації таких засобів. І по-третє – виконати всі 

поставлені задачі. 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 424 

 
Рис. 1. Запропонована класифікація процедур санації 

Для запобігання виникненню негативних наслідків впливу економічних 

ризиків та уникнення банкрутства необхідно використовувати певну систему. 

Під системою запобігання банкрутству ми пропонуємо розуміти узгоджені 

елементи менеджменту, спрямовані на розвиток підприємства, з метою 

запобігання зростання кількості та інтенсивності економічних ризиків на 

кожному із етапів життєвого циклу підприємства, що підвищить ймовірність 

уникнення ним банкрутства, однак не гарантуватиме стовідсоткового 

виживання та економічного розвитку. 

Побудова такої системи повинна відбуватися насамперед на 

підприємстві, однак зовнішні групи впливу теж повинні формувати елементи 

підтримки системи запобігання банкрутству, оскільки негативні наслідки від 

банкрутства підприємства відчувають не тільки його власники, але й інші 

групи впливуавлені задачі і сплатити(погасити)заборгованість перед 

кредиторами. 

Висновки. Таким чином, в результаті проведеного комплексного 

дослідження можна зробити висновок, що поняття банкрутства є дуже 

багатогранним та неоднозначним. Відзначимо, що ключовим моментом у 

визначенні поняття банкрутства на думку більшості авторів є термін 
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неможливість виконання зобов’язань підприємством. Також слід відзначити, 

що банкрутство повинно бути визнаним юридично –це також підкреслюється 

переважною більшістю дослідників.  

 Використання цілісної системи елементів запобігання банкрутству є 

необхідною умовою стабільного функціонування підприємства і може 

використовуватися як спеціалістами у сфері антикризового управління, так і 

самими  підприємствами, що, своєю чергою, сприятиме отриманню 

оперативної та адекватної інформації системі менеджменту про рівень та 

ймовірність ризиків банкрутства підприємств. Для запобігання банкрутства 

слід впроваджувати заходи, які повинні забезпечувати чітку організацію й 

спрямованість проектів запобігання банкрутству на вирішення найбільш 

актуальних завдань, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств, залучення коштів з позабюджетних джерел і максимальна 

ефективність використання бюджетних коштів. Також можна зробити 

висновок про фактичну відсутність на сьогодні в Україні ефективного 

інструменту діагностики потенційного банкрутства підприємств, який би 

базувався на загальнодоступній фінансовій інформації та міг би 

використовуватися широким колом користувачів. 
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Досліджено  передумови оцінки та сутнісну характеристику прибутковості 
підприємства. Визначено прибуткоутворюючі чинники, надано опис моделей і критеріїв 
потенціалу прибутковості для прийняття управлінських рішень. Встановлені необхідні 
умови та напрями ефективного стратегічного управління прибутком. 

Ключові слова: прибуток, управління прибутком, оцінка прибутковості, 
ліквідність,ціноутворення, конкурентоспроможність.  

 

Постановка проблеми. Оцінювання прибутку підприємства, не 

враховуючи усі можливі впливові чинники, є типовою помилкою  аналітиків.  

В умовах динамічних змін функціонування підприємства виникають 

суперечності між прибутковістю і ліквідністю, прибутковістю та ризиком. 

Причини конфлікту між цільовими показниками засновані на недостатності 

ліквідних ресурсів у розпорядженні підприємства і відмінності інтересів 

власників і кредиторів. Так, збільшення ліквідних резервів (наприклад, 

додатковий кредит) з метою зниження ризику, з одного боку, призведе до 

підвищення ліквідності, а з іншого, до зниження прибутку за рахунок виплат 

процентів. Для досягнення цілей підприємства необхідно вибирати один із 

критеріїв: прибутковість або ліквідність. При цьому головна мета - 

отримання прибутку за умови відсутності кризових явищ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління, 

формування і використання прибутку підприємства, його прибуткової 

діяльності в різних аспектах досліджували науковці України і зарубіжжя. 

Серед них варто назвати: Г. Азгальдова, І. Бланка, І. Балабанова, Л. Бадалова, 

Б. Данилишина, Дж. Джурана, С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко, М. 

Коробова, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью, М. 

Мельникову, Л. Омелянович, А. Поддєрьогіна, р. Солоу, А. Садєкова, р. 

Сайфуліна, О. Стоянову, Н. Ушакову, Н. Чумаченка, А. Шеремета. 
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Виклад основного матеріалу.  В умовах ринку прибуток є джерелом 

усіх фінансових ресурсів підприємства. Величина прибутку характеризує 

фінансові результати роботи підприємства та визначає його фінансовий стан. 

Доцільність використання прибутку при оцінюванні цінової діяльності 

підприємства зумовлена рядом його особливостей:  

1) він є однією з основних складових частин ціни, а прогнозну 

величину його обов’язково враховують при її формуванні;  

2) він акумулює результати реалізації продукції за визначеною ціною;  

3) величина його тісно пов’язана з витратами; 

4) на величину прибутку впливають рівень якості продукції та її 

дефіцитність на ринку, що відображається в конкурентоспроможності 

продукції;  

5) він обумовлює рівень активної позиції підприємства на ринку;  

6) прибуток можна використовувати як наочний показник ефективності 

при безпосередньому порівнянні варіантів;  

7)  він є одним із головних критеріїв оптимізації економічних процесів. 

Отже, прийняття управлінських рішень обмежено такими чинниками: 

зміни цін, конкурентоспроможності, витрат, обсягу реалізації. Тому в даному 

дослідженні сконцентрована увага на оцінюванні саме від цих чинників [1]. 

Для прийняття управлінського рішення щодо ефективності 

використання потенціалу прибутковості підприємства, а також варіантів його 

розвитку пропонується підхід до оцінки, який включає: 

1. Аналіз і оцінка показників, що характеризують потенціал 

прибутковості підприємства за такими напрямками: потенціалу зростання 

обсягів виробництва і реалізації; потенціалу ціноутворення; потенціалу 

зниження витрат. Мета такого аналізу – оцінити результативність досягнення 

цілей підприємства з метою доцільності зміни (збереження) стратегії по 

кожному з вказаних напрямів. Для кожного підприємства набір стратегічних 

показників внутрішнього контролю є індивідуальним та залежить від 

пріоритетності стратегій розвитку. Критерієм аналізу показників потенціалу 
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прибутковості є приведення їх у відповідність з цільовими векторами 

підприємства (норма прибутку, нормативи витрат, темп зростання обсягу 

продажу, ефективність виробництва). Індикатор відхилення фактичних 

показників від планових дозволяє оцінити величину відхилень і причини їх 

виникнення: помилки при складанні стратегічних планів, відхилення, 

пов’язані з непередбачуваними змінами умов середовища функціонування 

підприємства. Рівень істотності відхилень визначається індивідуально щодо 

кожного стратегічного показника. 

Результати аналізу використовуються для прийняття рішень щодо: 

внесення корегувань або перегляду стратегічних планів; прийняття рішень за 

альтернативами діяльності: ліквідація, скорочення, розширення; коригування 

управлінських дій з метою досягнення визначених стратегій. 

Моделювання процесу інформаційного відображення резервів 

прибутковості підприємства ґрунтується на принципі індукції, який 

передбачає послідовне формування інформаційної моделі досліджуваної 

системи від детального до найзагальнішого відображення потенціалу. Даний 

процес визначається формуванням відповідних показників, що мають 

індивідуальну структуру. У загальному вигляді інформаційна модель 

об’єднує повний перелік показників за окремими блоками з описом 

алгоритмів розрахунку. 

2. Моделювання показників потенціалу прибутковості – передбачає 

визначення критеріїв, обмежень та моделей оптимізації прибутковості 

підприємства.  

3. Оцінку ризику для прийняття рішення щодо використання 

потенціалу прибутковості пропонується здійснювати за наступними етапами: 

розробка детермінованої моделі максимізації прибутку підприємства, 

визначення законів розподілу за некерованими елементами потенціалу 

прибутковості підприємства, визначення законів розподілу випадкових 

складових за керованими параметрами потенціалу прибутковості 

підприємства, генерування випадкових сценаріїв і реалізація імітаційної 
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моделі методом статистичних випробувань аналіз результатів оцінки ризику 

для прийняття рішень щодо потенціалу прибутковості. 

4. Формування аналітичної інформації для оцінки потенціалу 

прибутковості залежно від стадії економічного розвитку підприємства. 

Підхід до визначення резервів прибутковості підприємства шляхом 

співставлення витрат і доходів ґрунтується на основі використання 

інтегрального показника потенціалу прибутковості підприємства. Від’ємне 

значення інтегрального показника потенціалу прибутковості вказує не тільки 

на відсутність позитивного впливу прибуткоутворюючих чинників, а й на 

загальну негативну динаміку використання ресурсів підприємства [2]. 

Система управління прибутком може функціонувати тільки за 

наявності відповідних інформаційних даних, на підставі яких можна, по-

перше, налагодити постійний моніторинг процесу формування прибутку, по-

друге, оцінювати рівень операційного та загального прибутку, а по-третє, 

аналізувати чинники впливу на обсяг прибутку. Джерелами інформації для 

прийняття рішень стосовно процесів управління прибутком є дані 

маркетингового аналізу, бухгалтерського та управлінського обліку. 

Для забезпечення ефективності системи управління прибутком в 

організаційну структуру підприємств треба вводити служби контролінгу. 

Вагоме значення в системі контролінгу має оперативний аналіз відхилень 

витрат підприємства. Він дає змогу своєчасно оцінити господарські ситуації, 

пов'язані з формуванням витрат діяльності, виявити негативні причини і вади 

в роботі, внутрішньогосподарські резерви покращення використання ресурсів 

підприємства, забезпечити оперативне маневрування ресурсами і капіталом з 

метою раціоналізації витрат. 

За високого рівня стратегічного управління прибутком та базової 

стратегії розвитку запропоновано використовувати стратегію збереження 

темпів зростання прибутку з урахуванням інфляції або стратегію досягнення 

цільового прибутку. За середнього рівня стратегічного управління прибутком 

та базової стратегії стабілізації запропоновано використовувати стратегію 
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забезпечення мінімального рівня рентабельності. За низького рівня 

стратегічного управління прибутком та базової стратегії виживання 

запропоновано використовувати стратегію досягнення беззбитковості [3]. 

Інструментом стратегічного управління прибутком підприємства є 

збалансована система показників, яка орієнтує керівництво підприємства на 

адекватний стратегічний розвиток. Актуальним є вдосконалення 

методичного підходу до стратегічного управління прибутком підприємства з 

використанням збалансованої системи показників. Для підприємств, 

відповідно до певного періоду життєвого циклу, розроблено показники 

успіху та стратегічні карти управління прибутком, а також схему зв'язку 

показників прибуткової діяльності підприємства. 

Рекомендовано розробляти стратегію управління прибутком 

підприємства з урахуванням періоду його життєвого циклу, використовуючи 

певний набір взаємопов'язаних формалізованих показників, які дають змогу 

оцінити ключові фактори успіху не тільки поточного, а й майбутнього 

періоду. 

Для такої цільової орієнтації варто розробити механізм управління 

прибутковістю промислового підприємства, інструментарій побудови якого 

передбачав би використання відповідних моделей, алгоритмів, матриць та 

обґрунтовує визначальний показник прибутковості. Саме розроблення 

способу виявлення не лише фактичного, але й об'єктивно можливого стану 

прибутковості підприємства, вироблення підходу до формулювання мети 

механізму управління нею у вигляді визначального показника прибутковості 

(для певного підприємства за певних обставин), вибір методів визначення 

його оптимальних параметрів та стратегії забезпечення досягнення становить 

основу 

новизни змісту розробленого механізму. Визначальним показником 

прибутковості підприємства є такий показник, який, відповідно до 

встановлених критеріїв оцінки стану підприємства, посідає провідну позицію 
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щодо мети, перспектив і стратегії його розвитку у напрямі якісного 

покращення прибутковості в механізмі управління [4]. 

Висновок. Отже, з метою підвищення результативності діяльності 

підприємства та його стратегічного розвитку у перспективі, виникає потреба 

у розробленні стратегії управління підприємством, спрямованої на 

вдосконалення механізму формування та використання прибутку. Для 

максимізації прибутку підприємства потрібно, насамперед, виконати 

комплекс завдань щодо забезпечення зростання обсягів діяльності, 

ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання 

матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів, 

підвищення продуктивності праці та вдосконалення системи управління 

підприємством. Розподіл прибутку підприємства потрібно здійснювати 

відповідно до спеціально розробленої політики, формування якої становить 

собою складну економічну задачу. Дана політика повинна відображати 

основні вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати 

підвищення його ринкової ціни, формувати належні обсяги інвестиційних 

ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників та працівників. 

Основними шляхами покращення цільової структури формування та 

використання прибутку підприємства є: визначення пріоритетного напрямку 

використання прибутку – капіталізації коштів та проведення економічної 

роботи щодо аналізу динаміки та чинників отриманих прибутків у базовому 

періоді, виявлення резервів, що сприятимуть максимізації прибутку. 
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У статті досліджено сучасні наукові погляди на проблему впровадження 
контролінгу в управління суб’єктами господарювання. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день існує велика проблема 

виживання вітчизняних підприємств. Негативно впливають на діяльність 

підприємств зовнішні умови, в яких вони розвиваються : економічне 

законодавство України є нестабільним, не визначені пріоритети державного 

регулювання економіки, наявні політичні катаклізми та інші чинники.  

Відповіддю на економічні та політичні реалії сьогодення є ефективне 

управління підприємством з використанням системи контролінгу, тому 

проблема впровадження та використання контролінгу на українських 

підприємствах є вкрай важливою та актуальною. 

Аналіз останніх досліджень й публікацій. Окремі напрацювання з 

питань впровадження та функціонування знайшли відображення в працях 

вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема : М.В. Тарасюк, В.І. Одноволик, 

А. Дайле, О.М. Кармінського, І.В. Миринюка, В.Б. Сердюка, Е.А Уткіна та 

інших.  

Мета дослідження. Проаналізувати готовність підприємствУкраїни до 

впровадження контролінгу на основі аналізу та вивчення систем управління. 

Основні результати дослідження. За  результатами дослідження 

сучасних наукових праць з проблем контролінгу можливо сформулювати 

визначення терміна – управлінська технологія, що забезпечує досягнення 

місії та стратегічних цілей підприємства, охоплює всі напрями діяльності, 

бізнес-процеси та бізнес-обєкти, дозволяє здійснити ефективне управління 

суб’єктом підприємництва не тільки в реальному режимі часу, а й його 
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майбутньою діяльністю, а також сприяє розвитку комунікацій на 

підприємстві завдяки створенню відповідної системи інформаційного 

забезпечення, сервісної підтримці реалізації усіх управлінських функцій, 

вивченню та розповсюдженню позитивного досвіду управління, 

дослідженню і синтезу передових теоретичних наукових напрацювань у 

сфері менеджменту, маркетингу, економіки, фінансів, аналізу, інвестицій 

інновацій тощо; постійний моніторинг ключових показників діяльності 

підприємства; система, яка здатна до адаптування, саморозвитку та 

самовдосконалення, що забезпечується прямим підпорядкуванням служби 

контролінгу вищому менеджменту підприємства та незалежністю від 

керівників нижчих рівнів [3, с.137]. 

С.Г.Фалько проводить дослідження основних підходів до провадження 

контролінгу в управління підприємствами: «малими кроками» –  незначні 

зміни в старій структурі управління з повільним просуванням до 

встановленої мети; «бомбометання» –  інтенсивні та рішучі зміни старої 

системи управління; «планова еволюція» –  поетапне та достатньо динамічне 

впровадження контролінгу в управління підприємством. Інші науковці дані 

підходи до впровадження контролінгу називають відповідно: метод 

паралельної адаптації, метод швидкої функціональної заміни та метод 

пілотного проекту [4]. 

Контролінг є системою , що включає в себе мету, задачі та методи 

планування, регулювання і спостереження. Ця система спрямована на 

інформаційне забезпечення, орієнтоване на результат управління 

підприємством. Мабуть все ж таки варто звернутися нашим підприємствам 

до зарубіжного досвіду організаційно-управлінських структур. Організація 

більшості підприємств зарубіжних країни характеризується  паралельним 

функціонуванням штабних і лінійних підрозділів.  Таку структуру можна 

застосовувати і у наших підприємствах, при цьому служба контролінгу може 

бути підпорядкована головному економісту чи фінансисту підприємства або 

ж безпосередньо керівнику [1]. 
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Впровадження системи контролінгу на вітчизняних підприємствах 

перебуває у проектному стані. Пов'язано це з відсутністю спеціальних служб, 

які б мали час і можливість проводити детальний аналіз економічних і 

фінансових показників діяльності підприємства з метою управління його 

прибутковістю. 

Контролінг — нове явище в організації, тому його запровадження може 

викликати опір. Запровадженню контролінгу заважають дві групи чинників: 

недосконалість самої моделі й соціально-психологічні фактори. 

Основною ідеєю в ході впровадження контролінгу має бути 

спрямованість на швидкий збір контролінгової інформації для того, щоб 

керівництво підприємства побачило реальну віддачу від роботи служби 

контролінгу [5]. 

Послідовність робіт із впровадження системи контролінгу на 

підприємстві така: 

o Проведення комплексного дослідження наявної системи планування та 

обліку витрат на підприємстві, а саме: 

- дослідження системи обліку витрат за всіма їхніми елементами; 

- вивчення системи планування витрат; 

- дослідження системи документообігу, пов'язаного з формуванням 

витрат; 

- ознайомлення з інформаційними системами на підприємстві. 

o Розробка методичних положень для збору даних службою контролінгу на 

підприємстві. 

o Впровадження системи збору даних для служби контролінгу 

(організаційні та методичні аспекти). 

o Початок регулярної роботи системами контролінгу зі збору та обробки 

фактичної інформації. 

o Розробка методичних положень для перетворення системи планування на 

підприємстві. 
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o Розробка пропозицій з оптимізації бізнес-процесів і документообігу на 

підприємстві. 

В основу контролінгу покладено відслідковування найважливіших 

сфери діяльності : облік, аналіз та планування результатів, контроль, аналіз 

потенціалу підприємства, пошук «вузьких місць», зростання підприємства, 

стратегія просування товару на ринок, управління стратегічним розвитком. 

Україні просто необхідно активно формувати контролінг. Але було б 

добре, якби все було так просто і знайшлися б люди, які серйозно взялися за 

впровадження цієї системи. Нажаль в Україні є проблеми, пов'язані  з 

відсутністю спеціалізованого видання з цієї проблематики , необізнаністю 

менеджерів з методологією  та організацією контролінгу, відсутністю саме 

фундаментальних праць з впровадження контролінгу в основних галузях 

економіки. І це дуже сумно, бо із зарубіжного досвіду відомо, що кращої 

альтернативи системи контролінгу як чіткого інструменту для обґрунтування 

управлінських рішень поки що не знайдено. 

Висновки. Отже, з проведеного дослідження, можна відмітити, що 

система контролінгу могла б стати важливим інструментом виводу 

українських підприємств з кризового стану. Впровадження контролінгу на 

підприємствах України  дозволить:  

- досягти ефективного управління, створити й оцінити потенціал 

підрозділів підприємства; 

-  досліджувати ідеї конкурентів, здійснювати порівняльний аналіз 

усіх отриманих даних; 

- використовувати інновації, і звичайно орієнтуватися на майбутнє. 

Тому необхідно більш широко досліджувати та впроваджувати в 

Україні контролінг, як систему планування й контролю. 
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  У статті розглянута проблема підвищення конкурентоспроможності 
підприємств України в умовах сучасного стану розвитку ринкової економіки.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, реструктуризація, стратегічна 
реструктуризація, кластер на реструктуризація, конкурентні переваги, кластери. 

 
Постанова проблеми. Складність формування та функціонування 

промислового комплексу України в сучасних умовах полягає в тому, що 

перехід до ринкових відносин не привів до зростання ефективності 

виробництва і не забезпечив умов для його сталого розвитку. Адаптація до 

змін середовища, в якому функціонує підприємство, потребує здійснення 

змінна різних етапах життєвого циклу підприємства і в різних ситуаціях — як 

для запобігання банкрутству, так і для адаптації за умов нового ринкового 

середовища, реакції на можливі або реальні загрози, реалізації нових 

стратегічних цілей. 

Тому дослідження проблем реструктуризації промислових підприємств 

України як шляху підвищення їх конкурентоспроможності є актуальним 

завданням сьогодення. Адже реструктуризація — це механізм, завдяки якому 

забезпечується виживання, розвиток та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства не тільки на вітчизняному ринку, а й на зовнішньому. 
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Подолання в Україні затяжної фінансово - економічної кризи, викликаної 

трансформаційним спадом та іншими внутрішніми і зовнішніми чинниками, 

а також впливом світової фінансової кризи, створює певні передумови для 

сталого і збалансованого господарського поступу. Однак закріпити цей успіх 

і розпочати широкомасштабні структурні реформи на нинішньому ще доволі 

вузькому плацдармі ринкового простору буде вкрай складно і 

проблематично. Наступний період вимагатиме істотного розширення 

формату реформ, розробки і реалізації національної програми всеосяжної 

модернізації економіки і суспільства. Недосконала модель ринкових реформ 

призвела до згортання виробництва, втрат платоспроможності та банкрутства 

підприємств. Сприятливим ґрунтом виникнення такої ситуації частіше за все 

стають прорахунки в стратегічних планах, у наборі конкретних тактичних 

заходів, що повинні дозволити підприємству попереджати і прогнозувати 

зміни в нестабільному ринковому середовищі, а також незадовільний 

технічний і технологічний стан виробництва, практика використання 

неякісних ресурсів, негативний мультиплікативний вплив одних виробництв 

на інші, недосконалість постачальницько-збутової мережі, відсутність 

інноваційної політики держави. Основне завдання полягає у тому, щоб 

приступити, нарешті, до «очищення» економіки від неефективних, що 

фактично збанкрутували, підприємств, підгалузей, галузей і замінити їх 

новими, спроможними ефективно діяти в умовах ринку та бути 

конкурентоспроможними. Тому дослідження проблем реструктуризації 

промислових підприємств України є актуальним завданням сьогодення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ринкова економіка поки що не 

створила жодного універсального рецепта забезпечення успіху підприємства, 

його високої прибутковості та конкурентоспроможності. Кожна виробнича 

діяльність може бути здійснена тільки тоді, коли вона має добре фінансове 

забезпечення, а також коли вона базується на добре продуманій стратегічній 

концепції виживання та забезпечення факторів успіху. В останній час 

українські вчені О. О. Терещенко, Л. О. Лігоненко, І. А. Бланк, С. Ф. 
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Покропівний, російські вчені А. П. Градов, Л. П. Білих, І. І. Мазур, О. Г. 

Туровець, В. Д. Шапіро та інші активно розробляють проблеми 

реструктуризації та реорганізації виробничогосподарських систем в умовах 

переходу до ринкової економіки. 

Відомо, що більшість аспектів цих проблем вже достатньо вивчені та 

досліджені, але деякі з них потребують уточнення та відповідного розвитку 

як з точки зору теорії, так і методології. Конкурентоспроможність 

підприємств і галузей значною мірою створюється і підтримується за 

рахунок системи вертикальних (покупець - продавець) або горизонтальних 

(сильні споживачі, технології, канали збуту) економічних відносин. Так, М. 

Портер вважає, що національну економіку треба розглядати крізь призму 

міжгалузевих структур, які він називає кластерами, тому що кластери краще 

охоплюють економічні зв’язки, сприяють поширенню технології, інформації 

і усвідомленню потреб замовників [2, с. 83]. 

Мета статті полягає у визначенні необхідності проведення 

реструктуризації підприємств, як механізму підвищення їх 

конкурентоспроможності. Реструктуризація підприємств як процес їхнього 

всебічного пристосування до мінливих умов внутрішньо властива ринковій 

економіці. Умови, поняття та принципи реформування та реструктуризації 

підприємств визначені в Законі України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 42–43. 

Критерій успішної реструктуризації —загальна довгострокова ефективність  

Виклад основного матеріалу. Проблема підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах подальшого 

розвитку економіки пов’язана, насамперед, з розробкою системи управління 

конкурентоспроможністю. Завоювання й утримання конкурентних переваг — 

ключові фактори успіху підприємства в конкурентній боротьбі. Особливої 

гостроти ця проблема досягає в умовах посилення інтенсивності конкуренції 

на окремих ринках, де виробникам продукції потрібно постійно 

відслідковувати зміни попиту, вартості сировинних ресурсів, а питання 
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рентабельності активів прямо залежить від ступеня використання новітніх 

підходів у сфері стратегічного менеджменту. Реструктуризація промислових 

підприємств потребує ретельного аналізу та розробки принципів та 

методичних підходів на основі використання сучасних теорій управління, 

організації виробництва та заходів з підвищення конкурентоспроможності 

підприємств та укріплення їх ринкових позицій. Структурна перебудова 

промислового комплексу України, спрямована на досягнення 

конкурентоспроможності продукції, повинна виходити з таких галузевих 

пріоритетів: 

— енергозбереження; 

— насичення ринку споживчими товарами і продуктами харчування; 

— виробництво конкурентоспроможної продукції, яка б замінила 

імпортну; 

— нарощування видобутку власних енергоносіїв; 

— використання вітчизняного інноваційного потенціалу; 

— використання кластерної реструктуризації. 

Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість держави, з 

іншого, в максимальному збереженні підприємств, котрі мають необхідний 

потенціал виживання і є стратегічно важливими для країни в цілому, чи 

окремих її регіонів, — все це загострило проблему реформування. Ці зміни 

застосовуються на різних етапах життєвого циклу підприємства і в різних 

ситуаціях — як для запобігання банкрутству, так і для адаптації до умов 

нового ринкового середовища, реакції на можливі або реальні загрози, 

реалізації нових стратегічних цілей. Потреба в реструктуризації є наслідком 

невчасного виявлення кризових явищ на підприємстві. Таким чином, 

реструктуризація розглядається як комплекс заходів надзвичайного 

характеру, спрямованих на «виживання» підприємств в умовах кризи або 

викликаних потребою їхнього нового стратегічного розвитку незалежно від 

того, породжений він загальною макроекономічною ситуацією, зміною 

загальної кон’юнктури чи дією внутрішніх для підприємств чинників. 
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Реструктуризацію підприємства не слід розглядати як разову, більш чи 

менш широку систему заходів з оздоровлення і реформування підприємства, 

після реалізації яких потреба в оновленні і подальшому реформуванні 

відпадає. Реструктуризація є постійною функцією підприємства, за 

допомогою якої воно забезпечує собі постійну адаптацію до кон’юнктури і 

вимог ринку і постійно залишається конкурентоспроможним і прибутковим 

[3, с. 70]. 

Досягнення конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки є 

головним завданням будь - якого підприємства. В сучасних 

трансформаційних умовах реструктуризація стала потужним ринковим 

механізмом та інструментом підвищення конкурентоспроможності 

підприємств і включає комплекс заходів, направлених на відповідність 

функціонування підприємства в умовах динамічного розвитку ринку. 

Реструктуризація спрямована на удосконалення структури та функцій 

управління, усунення відставання в технічно-технологічних процесах, 

удосконалення фінансово-економічної політики і досягнення підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції. У період 

розвитку ринкових відносин в Україні, звичайно, буде посилюватися 

невизначеність (попит та ціна) і конкуренція. В таких умовах для 

ефективного існування підприємств вони повинні бути 

«конкурентоспроможними». Саме реструктуризація підприємств виступає як 

їх перебудова, націлена на підвищення конкурентоспроможності і 

досягнення розширеного виробництва, а також одержання прибутку як 

основи фінансування. Реструктуризація може здійснюватися в різних сферах: 

— короткострокова, що складається з правової та фінансової частин; 

— довгострокова, що базується на прийнятті стратегічних рішень. 

Головним недоліком короткострокової реструктуризації є те, що 

питання продуктово - ринкової стратегії, інвестування в розвиток та 

реконструкцію і удосконалення підприємства не вирішується, тобто не 

створюється конкурентоспроможність підприємства. 
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Метою довгострокової реструктуризації виробництва є забезпечення 

своєчасного випуску конкурентоспроможної продукції, необхідної якості та в 

достатній кількості, що відповідає вимогам ринку.  

Різновидом довгострокової реструктуризації є кластерна 

реструктуризація. Кластерна структура економіки забезпечує і додаткові 

можливості для ефективного управління. Концепція кластерів базується на 

більш широкому розумінні процесу конкуренції між фірмами та регіонами. 

Удосконалення регіональної структури виробництва — це друга важлива 

проблема сталого розвитку, яка повинна стати основним інструментом 

мобілізації і концепції ресурсних та інституційних чинників підвищення 

конкурентоспроможності і структурно-інноваційного оновлення української 

економіки. Політика, спрямована на створення промислових кластерів, 

мережевих структур, сприяє реалізації концепції сучасного планування 

економічного розвитку. Кластери — це виробничо-комерційні мережі 

незалежних фірм за участю спеціалізованих виробництв, установ, що 

генерують знання (університетів, науково-дослідних інститутів, венчурних 

компаній), посередницьких закладів (брокерів, консультантів), державних 

установ та споживачів, які є ланками у виробничому ланцюгу та близькі за 

місцем розташування. Розвиток кластерів був викликаний необхідністю 

створення нового класу виробничих систем в умовах глобалізації і 

регіоналізації економічної активності. Практика розвитку промислових 

кластерів продемонструвала успішну діяльність великої кількості різних 

кластерів і мереж компаній, довела їхні конкурентні переваги в порівнянні з 

традиційними структурами. Економічна конкурентоспроможність регіону 

характеризується здатністю кожної регіональної системи до управління 

своїми конкурентними перевагами, забезпечення стійкого фінансового та 

економічного становища, що дає змогу визначити першорядні завдання 

регіональної політики на сучасному етапі: 
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— забезпечення стабілізації виробництва, збереження підприємств як 

ланки регіональної соціально-економічної системи та відновлювання 

економічного зростання у кожному регіоні; 

— сприяння формуванню в усіх регіонах багатоукладної економіки; 

— створення сприятливих організаційних та правових умов для 

розвитку підприємництва; 

— забезпечення зайнятості населення та активного впровадження 

інновацій.  

Висновки. При проведенні реструктуризації виникає необхідність 

комплексного вивчення стану зовнішнього середовища з метою визначення 

потенційних можливостей реструктуризованого підприємства та його 

позиціювання відносно підприємств-конкурентів. Це потребує здійснення 

відповідної аналітичної та дослідницької роботи, яка повинна носити 

цілеспрямований та послідовний характер. Для цього потрібно 

використовувати наступні методи дослідження: діагностика підприємства, 

експертний метод, бальний метод, рейтинговий порівняльний аналіз, 

факторний аналіз. Необхідно виявити потенційні можливості підприємства та 

сформувати програму послідовного здійснення поставлених у результаті 

реструктуризації завдань, щодо підвищення конкурентоспроможності. 

Практика та досвід показують, що успіх підприємства залежить приблизно на 

70 % від стратегічного менеджменту підприємства, приблизно на 20 % — від 

ефективного оперативного управління підприємством і на 10 % — від якості 

виконання щоденних завдань. Дослідження має актуальне значення тому що 

розвиває теоретичні та методичні підходи до формування програми 

реструктуризації промислових підприємств як шляху підвищення 

конкурентоспроможності виробництва. 
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

М.О.Дмитрієва, магістр 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Кравчук Л.С. 
Миколаївський державний аграрний університет 

Досліджено  методологічні засади оцінки економічного стану та визначено 
основні чинники забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського 
підприємства.                                                       

Ключові слова: фінансово -  економічний стан підприємства , оцінка фінансового 
стану підприємства, динамічна стійкість ,економічна стійкість ,чинник виробництва . 

 
Актуальність проблеми. Діяльність будь–якого підприємства 

спрямована на забезпечення поставленої перед ним мети. В процесі 

досягнення якої  дуже важливо реально оцінити економічний стан 

підприємства в заданому періоді, а   також визначити чинники формування  

та науковий пошук шляхів  забезпечення економічної стійкості підприємства.   

Це дозволяє не тільки оцінити себе в існуючому  ринковому середовищі, а й 

визначити  напрямок та заходи  за допомогою яких можна рухатися в 

майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій . Потрібно зауважити, що в 

наукових працях  поняття «економічний стан підприємства» ототожнюється з 

поняттям «фінансовий стан підприємства» . Так, у праці  Маніва З.О. [2,508] 

фінансово–економічний стан підприємства характеризується  ступенем 

прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості  та динаміки 

структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими  

зобов’язаннями . 

Варто зазначити, що таке визначення фінансово–економічного стану 

підприємства повністю збігається зі змістом  поняття «економічний стан 

підприємства». Об’єктивно необхідним є аналіз теоретичного надбання з 
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питань сутності і чинників забезпечення економічної стійкості 

сільськогосподарських підприємств з метою більш глибокого розуміння цієї 

економічної категорії.  

Метою дослідження є  з’ясування  сутності категорії «економічний 

стан підприємства» та уточнення  поняття  економічної стійкості  

підприємства  за допомогою визначення основних чинників які її 

забезпечують. 

Виклад основного матеріалу дослідження .  Оцінка економічного 

стану  підприємства–це кількісний вираз сукупності економічних критеріїв і 

показників, за допомогою  яких всебічно й інтегровано вимірюється 

економічний розвиток  підприємства за певний період  або на певний момент 

часу ї забезпечується обґрунтовані управлінські рішення щодо формування 

конкурентоспроможного економічного стану підприємства [3,421]. 

Важливою складовою оцінки економічного стану підприємства є підбір 

показників, які включаються у ту чи іншу сукупність. Такі  можливі підходи  

представлено на рис. 1. 

Тобто,    економічний стан сільськогосподарського підприємства  є 

комплексною характеристикою, що відображає внутрішню ситуацію  в цьому 

господарстві стосовно  його забезпеченості матеріальними, трудовими й 

фінансовими ресурсами  та рівня  ефективності  їх використання  у 

співвідношенні з обсягами виробництва  й реалізації продукції. Економічний 

стан сільськогосподарського підприємства неабияк формує його фінансово–

економічну стійкість, ефективність функціонування загалом   та 

конкурентоспроможність.  

Отож ці три результативні ознаки одночасно є й чинниками, котрі 

формують рівень економічного стану підприємства та створюють 

відповідний рівень його міцності. 

На рис. 2. відтворено лише фрагмент розгалуженого дерева чинників 

рівня міцності економічного стану сільськогосподарських підприємств. 
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Оцінка економічного стану підприємства 

 

Оцінка 
фінансової діяльності  

підприємства 

Оцінка 
операційної діяльності 
підприємства 

Оцінка 
інвестиційної 
діяльності 
підприємства 

 

Оцінка 
фінансового стану 
підприємства 

Оцінка 
операційного стану 
підприємства 

Оцінка 
інвестиційного стану 
підприємства 

 
Розробка системи критеріїв і показників 

Рис.1. Оцінка економічного стану підприємства за видами діяльності  
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Рис.2 . Фрагмент дерева чинників , котрі формують економічний  стан 

 

Кожен  суб’єкт господарювання прагне досягти  кращого економічного 

стану, порівняно з існуючим, оскільки пошук призводить до розвитку [1,155]. 
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діяльності  може виступати  як статистична, так і динамічна стійкість. Для 

визначення динамічної стійкості необхідно виявити високий рівень змін 

кожного з чинників і залежних від них показників  стійкості діяльності 

підприємства. Статистична стійкість характеризує той рівень, що вже був 

досягнутий  на певному  часовому проміжку та до якого підсвідомо 

прямуватиме система, відповівши на вплив зовнішнього чинника. Ось чому  

для вивчення економічної стійкості та можливих її меж і до сьогодні 

застосовують методи статистики. 

Одним з методів, що використовується для визначення рівня 

економічної стійкості, є індикативний. При застосуванні цього методу оцінки 

економічної  стійкості  стан досліджуваного об’єкта аналізують  на базі  

визначеної  сукупності  характеристик та обговорення рекомендації щодо їх 

покращення [4,47]. Найпростіше використати для оцінки стійкості  

сукупність основних розрахованих фінансових коефіцієнтів. На кожному 

рівні економічної стійкості необхідно визначити  властиві йому критерії  і 

відповідно до них-систему економічних показників. Важливо  визначити 

зміст та розробити методику розрахунку  кожного показника та його 

адресність, тобто відповідність певному критерію оцінки.  

Рівень економічної стійкості є загальною характеристикою , що 

відображає  здатність сільськогосподарського підприємства  зберігати свої 

параметри та упорядковано рухатися, враховуючи різноманітний спектр  

зовнішніх впливів.  Рівні економічної стійкості підприємства: 

1 рівень – досягнення такого стану, за якого буде можливе  його     

функціонування в режимі  простого відтворення на основі самофінансування. 

Перший рівень економічної стійкості  характеризується мінімальним 

набором показників, які є найважливішими для його функціонування . вони 

враховують основні аспекти співвідношення  «підприємство-середовище», 

включаючи  джерела розвитку та можливі загрози . Більш високим проявом 

стійкості є поступальний рух вперед, економічне зростання, що, як наслідок 

передбачає розширене відтворення  . 
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2 рівень – аналізуються чинники, які виводять підприємство з 

рівноваги,   та розробляється комплекс заходів із стабілізації  діяльності      

сільськогосподарського виробника. 

3 рівень – характеризується агрегованим показником, що є функцією  

зростання  всіх сфер діяльності  сільськогосподарського підприємства в 

перспективі [5,172] . Його досягнення відображає успішне виконання місії 

підприємства. 

      Висновки.  Таким чином, представлена в даній роботі  підходи 

дозволяють більш ґрунтовно підходити до визначення сутності  й оцінки 

такої важливої  в діяльності  будь–якого підприємства  категорії, як 

«економічний стан підприємства» . Сучасна наукова думка  характеризує  

економічну стійкість, чинником  забезпечення якої  є внутрішній потенціал 

сільськогосподарського підприємства  спрямований на досягнення цілей 

економічного розвитку . Наукові дослідження   підтверджують  необхідність  

забезпечення точного рівня стійкості сільськогосподарського 

товаровиробника, що визначатиме одночасно  аспекти виробничої  діяльності 

та  адаптуватиме можливість прогнозувати реакцію  підприємства  на 

зовнішні і внутрішні впливи середовища.  
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В статті розглянуто поняття кризи, визначено сутність та процес 
антикризового управління підприємством, методи та форми його здійснення задля 
покращення фінансового стану підприємства. Викладені дії  підприємства в рамках 
антикризової програми. 

Ключові слова: криза, антикризове управління, антикризова програма управління 
підприємством, фінансове управління. 

 

Постановка проблеми. У будь-якому суспільстві, як у цілісній 

соціально-економічній системі, час від часу відбуваються кризові явища, які 

загрожують існуванню самої системи. Найбільш істотне значення в такій 

ситуації має подолання кризового стану на підприємствах, які складають 

первинний ланцюг економіки держави. В Україні, у зв’язку з фінансовою 

кризою, об’єктивно склалися умови порушення діяльності підприємств. Їх 

кризовий стан відображається в тому, що погіршуються фінансові результати 

діяльності, вони стають нездатними отримувати прибуток, тим самим 

втрачають свої конкурентні позиції на ринку, внаслідок чого можуть 

збанкрутувати. Незважаючи на те, що підприємства поступово виходять з 

кризи, цей процес потребує прискорення. Таким чином, розробка механізмів 

антикризового управління підприємством в умовах нестабільного 

економічного середовища є актуальним науковим завданням, що вимагає 

ретельного і глибокого дослідження. Адже, перебуваючи в кризовому стані, 

основним засобом виживання підприємства виступає антикризове 

управління, яке повинно ґрунтуватись на своєчасній діагностиці рівня та 

причин кризового стану і реалізації адекватних антикризових програм. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значну увагу проблемі 

антикризового управління приділяли такі науковці як: Шапурова О.О., 
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Василенко В.О., Грязнова А.Г., Бланк І.О., Брюховецька М.Є., Булєєв І.П., 

Іванов М.П., Василенко В.А., Лігоненко Л.О., Ситник Л.С., Терещенко О.О., 

Туніков В.А., Афонін А.С., Тюріна Н.М., Федулова Л.І., Чернявський А.Д., 

Пасічник В.Г., Колісник М. К., Овсак О. П. та ін. 

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Аналіз досліджень 

зарубіжних і вітчизняних авторів показує, що відсутні системні наукові 

дослідження проблем антикризового управління підприємством. Наявні 

публікації українських дослідників мало уваги приділяють проблемі 

розроблення системи конкретних заходів попередження кризових явищ на 

підприємстві. Є потреба в формулюванні якісно нових теоретичних і 

практичних засад антикризового управління підприємством та узагальнення 

інструментарію його здійснення. На даний час існує потреба у комплексному 

дослідженні теоретичних, методологічних та прикладних основ і 

особливостей побудови системи антикризового управління на українських 

підприємствах із урахуванням специфіки розвитку української економіки; 

при цьому необхідно використовувати наявні розробки в галузі 

антикризового управління як теоретичного, так і практичного характеру. 

Постановка завдання. Мета даної статті – аналіз ефективного 

антикризового управління підприємством з метою стабілізації його 

фінансового стану. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні поняття антикризового 

управління досить розпливчасте і багатозначне. В одних випадках під ним 

розуміють управління підприємством в умовах загальної кризи економіки, в 

інших – управління підприємством, що потрапило в кризову ситуацію в 

результаті незадовільного менеджменту, у третьому випадку – управління 

підприємством на порозі банкрутства, у четвертому – у період банкрутства. 

Таким чином, проблема формування системи антикризового управління як 

окремого специфічного виду управління потребує конкретного пояснення. 

Чітке визначення кризового стану завжди викликало полеміку серед 

практиків і науковців, оскільки не кожна негативна ситуація в діяльності 
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підприємств призводить до кризи. Тому дослідження питань антикризового 

управління доцільно починати з визначення поняття «криза».  

Ю. Розенталь зазначає, що криза – це ситуація, яка характеризується 

високою небезпекою, станом невпевненості, відчуттям невідкладності [1].  

А.Д. Чернявський вважає, що криза є переломним етапом 

функціонування будь-якої системи, коли вона піддається впливу ззовні або 

зсередини, що потребує від неї якісно нового реагування [2, с. 194].  

Таким чином, можна зробити висновок, що криза – це ситуація, яка 

виникає внаслідок впливу зовнішніх або/і внутрішніх факторів і призводить 

до негативних наслідків. Так, головним виходом з кризового стану 

підприємства вбачаємо у антикризовому управлінні, тому необхідно  

визначити сутність антикризового управління. 

Антикризове управління підприємством – це комплексна система 

управління підприємством, що відрізняється стратегічним характером, 

направлена на усунення можливих і наявних проблем в його діяльності 

шляхом розроблення і реалізації спеціальної програми з використанням 

всього потенціалу сучасного менеджменту. Головною метою антикризового 

управління є забезпечення стабільного розвитку підприємства, “твердого” 

положення на ринку та стійкого фінансового стану при будь-яких 

економічних, політичних, соціальних ситуацій у країні.  

 Особливу увагу при антикризовому управлінні слід приділяти вибору 

напрямків та стратегії підприємства по виходу з кризи. Адже, виходячи з суті 

антикризового управління видно, що саме вибір адекватного заходу 

подолання кризового стану гарантує відновлення «здорового» стану 

підприємства. Кожна організація має вибрати підходящу саме для її стану 

стратегію фінансового оздоровлення. Варто пам’ятати, що нераціональний 

підхід до подолання негативних тенденцій на підприємстві, тобто вибір 

неправильної стратегії виходу з кризи може призвести до гірших наслідків. 

Для того, щоб уникнути небажаних результатів, необхідно пам’ятати, що 

основна ціль антикризового управління –  це найшвидший вихід з кризи, а 
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для реалізації даної цілі на підприємстві мають розробити спеціальний 

документ – антикризову програму.  

Антикризова програма – це спеціальним чином підготовлений 

внутрішній документ, у якому систематизовано викладається перелік 

основних заходів, що планується здійснити в межах підприємства, його 

структурних підрозділів та функціональних служб для досягнення 

поставленої мети – виведення підприємства з кризового стану[3, с. 123]. 

Мета антикризової програми вважається досягнутою, якщо з 

допомогою зовнішніх та внутрішніх  фінансових  джерел, проведення  

організаційних та виробничо-технічних удосконалень підприємство виходить 

з кризи (нормалізує виробничу діяльність) і забезпечує свою прибутковість 

та конкурентоспроможність у довгостроковому періоді. 

Основною метою фінансового управління у розробленій антикризовій 

програмі є швидке поновлення платоспроможності й відновлення 

достатнього рівня фінансової стабільності підприємства. Діагностика 

фінансового стану та оцінка перспектив розвитку бізнесу – одна з 

найважливіших процедур фінансового оздоровлення підприємства. 

Фінансовий аналіз, який проводиться економістами  підприємства, повинен 

оцінити внутрішню структуру підприємства, чисті грошові потоки, 

передбачити «слабкі місця», виявити ступінь залежності діяльності 

підприємства від зовнішніх та внутрішніх чинників [4, с. 421-424]. На 

українських підприємствах необхідним є  детальне вивчення доцільності 

зміни стратегії підприємства, можливості переходу на випуск нової 

продукції, виходу на нові ринки збуту та використання нових каналів збуту 

продукції (чи створення власної мережі дистрибуції). Є потреба в аналізі і 

подальшому удосконаленні внутрішніх і зовнішніх зв’язків підприємства та 

дослідженні системи товарних, фінансових, організаційних та інших зв'язків 

підприємства. 

Фінансову стабілізацію на українських підприємствах під час 

загострення кризових ситуацій необхідно здійснювати за такими етапами:  
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- усунення неплатоспроможності підприємства; 

- відновлення фінансової стабільності підприємства; 

- зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного 

зростання підприємства.  

Фінансова стабілізація на підприємстві здійснюється за допомогою 

таких механізмів: 

1) оперативний механізм фінансової стабільності, заснований на 

принципі «відсікання зайвого», являє собою захисну реакцію підприємства 

на несприятливий фінансовий розвиток і позбавлений наступальних 

управлінських рішень; 

2) тактичний механізм фінансової стабільності з використанням 

окремих захисних заходів, у цілому являє собою наступальну тактику, 

спрямовану на перелом несприятливих тенденцій фінансового розвитку, 

ґрунтується на використанні моделей фінансової рівноваги в 

довгостроковому періоді; 

3) стратегічний механізм фінансової стабілізації являє собою винятково 

наступальну стратегію фінансового розвитку, що ставить за мету 

прискорення загального економічного розвитку підприємства, використовує 

моделі прискореного економічного росту підприємства [5, c. 40-46]. 

Висновки. Кризові явища краще передбачити, ніж ліквідувати, так як 

ліквідувати їх майже не можливо. Тому успіх діяльності підприємства 

залежить від завчасної підготовки антикризового управління до майбутніх 

загроз. Завчасна підготовка програми антикризових заходів допоможе значно 

мінімізувати негативний вплив кризових явищ на підприємство і дозволить 

йому бути успішним і конкурентоздатним в умовах кризи. Створення 

потрібних резервів (ресурсних, фінансових, матеріальних) допоможе діяти 

підприємствам в умовах кризи більш ефективніше. Необхідним є подальше 

дослідження фінансового стану та показників, що на нього впливають, 

конкурентоспроможності, адаптації в умовах кризи, а також системи 

антикризових стратегій. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

В.В. Коваленко, студент 
Науковий  Керівник - к.е.н. доцент Кравчук Л.С. 
Миколаївський  державний аграрний університет 

У роботі розглянуто сутність, значення та системне забезпечення фінансового 
менеджменту як основа ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства. 

Ключові слова: фінансовий менеджмент, управління фінансами інформаційне 
забезпечення процесу управління фінансами, реалізація. 

 
Актуальність проблеми. Ефективна діяльність підприємств у довгост

роковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і 

підвищення конкурентноздатності в умовах переходу до ринкової економіки 

в значній мірі визначаються рівнем їхнього фінансового потенціалу і якістю 

керування їхньою фінансовою діяльністю [1]. Комплекс питань, зв'язаних зі 

здійсненням фінансової діяльності підприємства, вимагає досить глибоких 

знань теорії і практичних навичок в області обґрунтування фінансової 

стратегії, вибору ефективних форм розвитку його активів і капіталу, 

розробки цілеспрямованої програми реального інвестування і формування 

збалансованого портфеля фінансових інвестицій, керування грошовими 

потоками, забезпечення фінансової безпеки підприємства в процесі його 
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розвитку. Цей комплекс питань містить у собі фінансовий менеджмент.

 Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Аналізуючи 

останні наукові дослідження та публікації можна відзначити зацікавленість 

вивчення та встановленням нових способів і підходів до управління 

економічними процесами такими вченими як Н.М. Давиденко, О.Г. Мельник, 

О.В. Половян, К.Г. Петренко, Г.О Партин, Ю.В. Петленко та інші. 

Постановка завдання. Головною метою статті є розкриття сутності та 

методів забезпечення фінансового менеджменту на підприємствах України. 

Виклад основного матеріалу. Організація служби фінансового 

менеджменту на підприємстві, а також роль кожного її підрозділу залежать 

від розміру підприємства та виду його діяльності. Структура служби 

фінансового менеджменту підприємства об’єднує усі служби або усіх його 

співробітників, зайнятих управлінням фінансами  підприємства, і тих, між 

ким розподілено функціональні обов’язки, пов’язані з виконанням головних 

фінансових завдань.  

О.В. Половян, К.Г. Петренко[2] дотримуються думки, що основні 

завдання фінансового менеджменту підприємницьких структур вирішуються 

за допомогою раціонального управління потоками їхніх фінансових ресурсів, 

і вважають за доцільне виділити в його структурі три складові: 

- операційний менеджмент (управління поточною діяльністю); 

- інвестиційний менеджмент (управління підготовкою, розробкою та 

реалізацією інвестиційних проектів);   

- власне фінансовий менеджмент (управління джерелами 

фінансування). 

На погляд О.Г. Мельник такий класифікаційний підхід ще більше 

звужує сферу застосування фінансового менеджменту. Адже попри те, що на 

практиці фінансовий менеджмент реалізується через окремі елементи, які є 

відносно самостійними комплексами управлінських завдань, максимальний 

результат від управлінських дій, або так званий синергійний ефект, 
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досягається лише за умови комплексного використання і взаємодії усіх 

складових [3]. 

Багато хто з авторів намагається довести відмінність між термінами 

"фінансовий менеджмент" та "управління фінансами". Так, зокрема, Партин 

Г.О. вважає, що фінансовий менеджмент як термін американського 

походження можна застосовувати лише тоді, коли йдеться про бізнес, тобто 

про управління фінансово-економічними процесами комерційної організації. 

На її думку, управління фінансами — поняття ширше у порівнянні з 

фінансовим менеджментом, оскільки воно має місце у всіх економічних 

формаціях, у тому числі й у плановій економіці, і може здійснюватися як на 

рівні держави, так і на рівні комерційних і некомерційних організацій [4].  

Ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства 

значною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечення. 

Вичерпна, достовірна, своєчасна і зрозуміла інформація є запорукою 

прийняття оптимальних фінансових рішень, спрямованих на зменшення 

витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку і ринкової вартості 

підприємства. Щоб задовольнити такі різноманітні інформаційні потреби 

всіх зацікавлених сторін, сучасне підприємство мусить конструювати 

упорядковані потоки своєї фінансової інформації, її систематизоване подання 

в залежності від змісту запиту відповідної групи споживачів з точки зору її 

корисності.  

Успішність роботи лінійних та функціональних керівників та 

спеціалістів залежить від різних видів забезпечення їх діяльності: правового, 

інформаційного, технічного тощо. Одним з ключових елементів цієї системи 

виступає інформаційне забезпечення. 

Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами - це 

сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних та 

придатних для реалізації аналітичних процедур, які забезпечують фінансову 

сторону діяльності підприємства. За аналітичними можливостями джерела 

інформації поділяють на 2 групи: 
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- джерела, які  характеризують майновий та фінансовий стан 

підприємства; 

- джерела, які характеризують зовнішнє середовище, передусім, 

ринок цінних паперів. 

За характером, сферами виникнення, призначенням та формами 

закріплення (фіксації) інформацію, що використовується в управлінні, 

поділяють на три великих класи. 

До першого відносять науково-технічну інформацію. Джерелом її 

виникнення є результати наукових досліджень вчених та фахівців у 

різноманітних галузях діяльності. Ці відомості містяться в науково-технічній 

літературі, патентах, проектно-конструкторській та технологічній 

документації. 

До другого класу належить власне управлінська інформація, що 

виникає безпосередньо в процесі управління. Це планова, нормативна та інша 

інформація, необхідна для організації управління підприємством чи 

організацією. Така інформація міститься в господарських договорах, заявках 

та замовленнях, різноманітних розпорядчих документах. 

Третій клас містить обліково-статистичну інформацію. її джерело - 

результати діяльності адміністративно-господарських одиниць. Вона 

створюється як узагальнення даних про факти та явища, що сталися, 

відбуваються або можуть відбутися. Фіксується ця інформація у спеціально 

створених документах (формах), мас періодичний характер Обліково-

статистична інформація призначена для використання як вихідна для 

прийняття рішень, оскільки на її основі формується уявлення про фактичний 

стан виробничо-господарських та соціально-економічних процесів, про 

досягнуті темпи розвитку галузей діяльності, зростання прибутків [5]. 

Виходячи з цього, для найкращого відображення інформаційного 

процесу, можемо відобразити схему класифікацій інформації(Рис) 
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Рис. 1.  Класифікація інформації на сучасному підприємстві України 

 

Висновки. Ефективне управління діяльністю підприємства значною 

мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення фінансового 

менеджменту. Це питання є особливо актуальним сьогодні, коли 

відбуваються докорінні зміни в області фінансових відносин , ускладнення 

ринкової ситуації, постійної зміни зовнішніх і внутрішніх чинників. Однією з 

форм успішного ведення інформаційного менеджменту на підприємстві є 

удосконалення інформаційного забезпечення системи управління фінансами. 

Персональні ЕОМ вже широко застосовуються в інформаційних процесах як 

на самому підприємстві, так і між підприємством та зовнішнім середовищем. 

Комп'ютери значно підвищили обсяг інформації, скоротили час на її 

передачу і підвищили її якість, адже сьогодні інформація перетворилась на 

один з основних ресурсів зростання продуктивності праці. 
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У статті розглянуто суть поняття банкрутство підприємства та еволюцію 
поглядів на антикризове управління підприємством. Досліджено чинники, які 
обумовлюють виникнення банкрутства підприємства; висвітлено суть і роль 
антикризового управління у попередженні виникнення банкрутства підприємства. 
Запропоновано та обґрунтовано проведення ряду послідовних дій у попередженні 
виникнення банкрутства підприємства. 

Ключові слова: криза, кризовий стан підприємства, антикризове управління, 
банкрутство. 

 
Актуальність проблеми.  Світова фінансова криза, яка розпочалася в 

економіці США і триває до нині не оминула Україну. Вона зачепила усі 

сфери вітчизняної економіки, як наслідок, спостерігається спад виробництва 

промислової продукції, обсягу наданих послуг і виконаних робіт. За оцінкою 

МВФ, обчислений у доларах США ВВП України за 2009 рік скоротився на 

35,6% (179,6 млрд. дол. 2008 проти 115,7 млрд. дол. 2009 р.). Значно зріс 

рівень підприємств, які стали або знаходяться на межі банкрутства. За 

даними Держдепартаменту з питань банкрутства України тільки за січень 

цього року 14 тисяч бізнес-структур держави збанкрутіли. 

Антикризове управління як економічне поняття останнім часом 

набуває значного поширення. Поняття «криза» має багато рівнів і трактувань. 

Термін «криза» має грецьке походження від слова «crisis», яке означає 
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«вирок, рішення з якого-небудь питання або рішення в сумнівній ситуації». 

Також може означати «вихід, рішення конфлікту». Під антикризовим 

управлінням розуміють або управління в умовах кризи, або управління, 

спрямоване на вихід підприємства з кризового стану, в якому воно вже 

знаходиться. Таке трактування сутності антикризового управління не 

націлює його на попередження кризових явищ. Таким чином, невирішеним є 

питання розгляду антикризового управління як процесу запобігання 

виникнення кризи у майбутньому в діяльності підприємства. У звязку з цим, 

у системі антикризового управління доцільно акцентувати увагу саме на 

попередження та проведення профілактичних заходів з недопущення 

кризових явищ. Реалізація набору антикризових процедур, а саме 

передкризова підготовка, дозволить знизити ймовірність виникнення 

кризових ситуацій і банкрутства, підвищити таким чином ефективність 

діяльності підприємства. На даний час в Україні відсутній конкретний 

практичний і системний підхід до ідентифікації загрози 

неплатоспроможності, розробки та впровадження ефективних заходів щодо 

запобігання банкрутству підприємства. У зв’язку з цим зростає актуальність 

такого напряму дослідження як ролі антикризового управління у 

попередженні ймовірності виникнення банкрутства, а при його виникненні – 

розробка ефективних заходів подолання. 

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Зважаючи на 

актуальність, проблему банкрутства підприємств неодноразово досліджували 

у своїх працях такі вчені, як С.Г. Бєляєв, В.І. Кошкін, А.П. Градов, Б.І. Кузін, 

Г.П. Іванов, В.А. Кашин, А.І. Семяніхін, Г. Таль, О.В. Раєвнєва, В.М. 

Андрєєва, М.М. Берест. Незважаючи на повноту проведених досліджень 

вищезазначеними авторами, до цього часу залишається маловивченим 

питання особливості явища банкрутства підприємств в Україні. Розв’язання 

цієї проблеми започатковане у працях таких вітчизняних вчених, як Є.М. 

Андрущак, І.В. Тинний, Л.С. Ситник, Л.О. Лігоненко, проте, на нашу думку, 
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необхідно вказати на відсутність у працях цих авторів комплексного підходу 

до вивчення даного питання. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є визначення 

особливостей та обгрунтування необхідності антикризового управління у 

запобіганні банкрутва підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існування терміна 

"банкрут" походить із італійського права, що передбачало втікаючих 

боржників, і походить від слів "bancus" — лавка, контора, або "banco" — 

банк, " rotto" — ламати, закривати . 

Поняття банкрутства запроваджено Законом № 2343-ХІІ, згідно з яким 

банкрутство — це визнана господарським судом неспроможність боржника 

відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги 

кредиторів лише через застосування ліквідаційної процедури, а банкрут – 

неплатоспроможний боржник [4]. 

Для визнання суб'єкта підприємницької діяльності боржником 

необхідно, щоб неспроможність виконання грошових зобов'язань тривала не 

менше трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. 

Основною ознакою, за якою може ініціюватися справа про 

банкрутство, є мінімальний розмір заборгованості. Так, справа про 

банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги 

кредитора (сукупні вимоги кредиторів) складають не менше ніж 300 

мінімальних розмірів заробітної плати (до 30.09.2009 р. — 189,0 тис. грн, з 

01.10.2009 р. по 30.11.2009 р. –195,0 тис. грн, з 01.12.2009 р. по 31.12.2009 р. 

- 200,7 тис. грн). 

Передумови банкрутства різноманітні - це результат взаємодії 

численних факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Їх можна 

класифікувати в такий спосіб. 

Внутрішні фактори:  

1.Дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної 

виробничо-комерційної діяльності чи неефективної інвестиційної політики.  
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2.Низький рівень техніки, технології й організації виробництва.  

3.Зниження ефективності використання виробничих ресурсів 

підприємства, його виробничої потужності і як наслідок - високий рівень 

собівартості, збитки, "проїдання" власного капіталу.  

4.Створення наднормативних залишків незавершеного будівництва, 

незавершеного виробництва, виробничих запасів, готової продукції, у зв'язку 

з чим відбувається затоварення, сповільнюється оборотність капіталу й 

створюється його дефіцит. Це змушує підприємство „залазити” в борги, що 

може бути причиною його банкрутства.  

5.Погана клієнтура підприємства, яка платить з запізненням чи не 

платить зовсім через банкрутство, що змушує підприємство самому залазити 

в борги. Так зароджується ланцюгове банкрутство.  

6.Відсутність збуту через низький рівень організації маркетингової 

діяльності по вивченню ринків збуту продукції, формуванню портфеля 

замовлень, підвищенню якості і конкурентноздатності продукції, 

виробленню цінової політики. 

7.Залучення позикових коштів в оборот підприємства на невигідних 

умовах, що веде до збільшення фінансових витрат, зниженню рентабельності 

господарської діяльності і спроможності до самофінансування. 

8.Швидке і неконтрольоване розширення господарської діяльності, у 

результаті чого запаси, витрати і дебіторська заборгованість зростають 

швидше обсягу продажу. Звідси з'являється потреба в залученні 

короткострокових позикових коштів, що можуть перевищити чисті поточні 

активи (власний оборотний капітал). У результаті підприємство підпадає під 

контроль банків і інших кредиторів і може піддатися погрозі банкрутства.  

До зовнішніх факторів відносяться наступні:  

1.Економічні: кризовий стан економіки країни, загальний спад 

виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, ріст цін на 

ресурси, зміну кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і банкрутство 

партнерів. Однієї з причин неспроможності суб'єктів господарювання може 
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бути неправильна фіскальна політика держави. Високий рівень 

оподатковування може стати не підсилу підприємству.  

2.Політичні: політична нестабільність суспільства, 

зовнішньоекономічна політика держави, розриви економічних зв'язків, втрата 

ринків збуту, зміна умов експорту й імпорту, недосконалість законодавства у 

сфері господарського права, антимонопольної політики, підприємницької 

діяльності й інших проявів регулюючої функції держави. 

3.Посилення міжнародної конкуренції в зв'язку з розвитком науково-

технічного прогресу. 

4.Демографічні: чисельність, склад народонаселення, рівень добробуту 

народу, культурний рівень суспільства, що визначають розмір і структуру 

потреб і платоспроможний попит населення на ті чи інші види товарів і 

послуг. 

5.Неплатоспроможність пов'язана з недосконалим податковим 

законодавством (провина держави), коли підприємство, одержавши від 

покупця кошти, повинне сплачувати податки. Виходить парадокс — 

невигідно бути законослухняним суб'єктом. Якщо сплатиш усі податки, не 

одержавши гроші від покупця, то станеш банкрутом, і навпаки, не сплатиш 

податків — можна сподіватися на їхню відстрочку чи прощення, але 

банкрутом не будеш [5].  

Про актуальність проблеми неспроможності для вітчизняної економіки 

свідчать наступні статистичні дані: у 2008 році збитково працювали 32,5 % 

суб’єктів господарювання, за підсумками 2009 року відсоток збиткових 

підприємств склав 33,9 %, а за січень-лютий 2010 року цей показник зріс до 

43,2%, у результаті чого отримані збитки у грошовому вимірі сягнули понад 

15,969 млрд.грн. За результатами господарювання протягом перших двох 

місяців 2010 року найгірша ситуація спостерігається у сфері будівництва 

(52,8 % підприємств отримали від’ємний фінансовий результат), 

промисловості (49,9 %), на підприємствах транспорту і зв’язку (48,4 %) тощо. 

За окремими видами промислової діяльності питома вага збиткових 
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підприємств сягнула понад шістдесят відсотків, зокрема в добувній 

промисловості – 63,0 %; виробництві та розподіленні електроенергії, газу та 

води – 61,4 %. Серед галузей переробної промисловості в найгіршому 

становищі опинилися підприємства з виробництва коксу, продуктів 

нафтоперероблення (61,2 %), іншої неметалевої мінеральної продукції (61,9 

%) тощо. Логічним наслідком збитковості багатьох підприємств є 

катастрофічне зростання кредиторської і дебіторської заборгованості 

суб’єктів господарювання, в тому числі простроченої. Негативні наслідки 

кризи миттєво позначилися на основних показниках діяльності українських 

підприємств, спровокувавши нову хвилю їх банкрутств [2]. 

Істотним є той факт, що серед підприємств, справи про банкрутство 

яких перебувають на розгляді в господарських судах, значний відсоток 

становлять такі, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Саме тому 

вчасне виявлення фінансових проблем у діяльності суб’єктів господарювання 

та впровадження антикризових заходів набувають особливого значення. 

Запровадження антикризового управління на підприємстві сприятиме 

попередженню виникнення банкрутства підприємства. Антикризовим 

управлінням може займатися спеціально створений відділ на підприємстві, 

працівники якого мають достатній рівень знань або аудитори чи аудиторські 

фірми. Процесс антикризового управління має базуватися на досить 

детальному та ґрунтовному аналізі фінансового стану підприємства. 

Фінансовий менеджмент виробив цілий комплекс оціночних показників 

причин розвитку кризи і виникнення загрози банкрутства, а саме: рівень 

прибутковості; оборотність активів та капіталу, тенденції їхнього розвитку; 

обсяги збитків за окремими ризиковими подіями (втрата основних фондів, 

товарно-матеріальних запасів, списання дебіторської заборгованості, збитки 

по інвестиційних проектах, банкрутство структур, співвласником яких є 

підприємство); обсяг і рівень накладання штрафних санкцій за порушення 

податкового, валютного, митного та інших видів законодавства; рівень 

фінансового важеля [1]. 
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В багатьох наукових публікаціях, як один із засобів прогнозування 

ймовірності банкрутства пропонується застосування однієї з моделей 

прогнозування неплатоспроможності підприємства, серед яких виділяють 

дискримінантні багатофакторні моделі та моделі: Альтмана, Бівера, 

Спрінгейта, Фулмера, Ліса, Таффлера, Тішоу. 

На наш погляд, антикризове управління повинне, перш за все, 

забезпечити фінансову стабілізацію на підприємстві, вчасно попереджувати 

та приймати адекватні заходи щодо усунення складнощів у його діяльності. 

Цього можна досягти при послідовному виконанні наступних дій: 

1)систематичний розрахунок чистого робочого капіталу. Цей показник 

важливий тому, що дає можливість підприємству сплатити свої зобов’язання, 

збільшити виробництво і використати перевагу. 

2) контроль поточної і перспективної платоспроможності підприємства 

у динаміці, оскільки, тут важливо враховувати фактор часу, а саме своєчасно 

перетворити активи в готівку або зайняти кошти саме в той момент, коли це 

необхідно для підприємства. 

Висновки. Таким чином, можна підсумувати, що вплив сукупності 

негативних зовнішніх і внутрішніх політичних, економічних та інших 

чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру на діяльність підприємства 

може спричинити виникнення банкрутства підприємства. Процес діагностики 

банкрутства на підприємстві є важливим напрямом антикризового 

управління, проведення якого не можна нехтувати. При цьому варто обирати 

не просто найбільш прийнятну модель оцінювання вірогідності банкрутства з 

існуючих, розраховувати показники фінансового стану, враховуючи стан 

економіки в Україні загалом і в галузі зокрема, застосовувати ряд експертних 

методів для врахування чинників, які неможливо обчислити (світова 

фінансова криза, нестабільність законодавства тощо), а також застосовувати 

у практичній діяльності вище приведену послідовність здійснення процедур 

у попереджені виникнення банкрутства підприємства. 
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      УДК 330.37:336  

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

О.О. Теленчак, М.О. Бородін,  магістри 
Науковий керівник : Кравчук Л.С. 
Миколаївський державний аграрний університет 

Розглядаються теоретико-методологічні питання формування фінансової 
стратегії підприємства в сучасних умовах розвитку економіки. Здійснено обґрунтування 
її місця та значення у загальній стратегії підприємства з урахуванням особливостей 
галузі, в якій воно функціонує. Проведено узагальнення етапів формування фінансової 
стратегії.  

Ключові слова: фінанси, фінансова стратегія, формування фінансової стратегії, 
стратегічне управління,фінансова стійкість, платоспроможністью 

 

Постановка проблеми. Сучасні економічні перетворення вносять значні 

зміни в економіку країни, зокрема й у фінансову сферу. Будь який суб’єкт 

господарювання наразі підпадає під дію цих змін. Саме тому здатність 

вчасно й адекватно реагувати на зовнішні подразники в ринковому 

середовищі  (фінансова криза, політична нестабільність у державі, зміна 

тарифів на імпортно-експортні операції чи внесення поправок до податкового 

законодавства та ін.) є запорукою успішного функціонування підприємства 

на ринку. Висока конкурентоздатність, платоспроможність, фінансова 

стійкість і прибутковість підприємства досягається за рахунок правильного 

ведення фінансів, що передбачає управління активами, витратами, 
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інвестиціями, обіговими коштами, прибутком у коротко та довгостроковому 

періодах, планування основних фінансово-економічних показників на 

поточний період і на перспективу. Єдність цих складників формує фінансову 

стратегію, базис і відправну точку в управлінні підприємством.  

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання проблеми. Питанням розробки та реалізації фінансової стратегії 

на підприємствах присвячено чимало публікацій як у вітчизняних, так і в 

зарубіжних літературних джерелах. Теоретико-методичні аспекти 

стратегічного фінансового управління досліджували такі вчені, як І. Ансофф 

[1],  І.А. Бланк [2],  Н. Горицкая [3],  А. Гриньов, О. Ястремська [4],  Л. 

Радова, А. Череп [4],  М. Портер [1], В. Савчук [3] та інші. На сьогодні 

потреба формування фінансової стратегії є важливим складником успішного 

функціонування будь-якого підприємства  – незалежно від розміру, 

організаційно-правової форми та виду діяльності. Проте аналіз окремих 

публікацій дав змогу виявити, що дотеперішні науково-методичні підходи 

стосовно питань формування фінансових стратегій належно не розроблені як 

у науковому, так і в організаційно - практичному аспекті. Про це свідчить 

відсутність обґрунтування єдиної послідовності етапів процесу формування 

фінансової стратегії, принципів його здійснення, методичних рекомендацій, 

які б комплексно враховували різні характеристики підприємств, передусім у 

сільському господарстві. Окрім того, чимала кількість досліджень 

присвячена темі фінансової стратегії та її реалізації на прикладах певних 

суб’єктів господарювання. Однак, із причини динамічності зовнішнього 

середовища постає проблема формування фінансової стратегії з урахуванням 

впливу значної кількості чинників екзогенного та ендогенного характеру на 

діяльність підприємств, чим і обумовлена необхідність подальших 

досліджень.  

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз теоретико-

методологічних питань формування фінансової стратегії підприємства й 

обґрунтування її місця та значення у загальній системі управління 
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підприємством.  

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі функціонування 

сільськогосподарських підприємств дедалі необхіднішим стає стратегічне 

бачення шляхів розвитку, забезпечення стійкого економічного зростання в 

довгостроковій перспективі. На перший план виходять саме стратегічні 

аспекти їх діяльності. У рамках означеної вище проблеми на даному етапі 

важко сформулювати уявлення про стратегію підприємства. Управління 

господарською діяльністю не може зводитися лише до ухвалення поточних 

управлінських рішень із окремих її аспектів.    

  За словами І.О. Бланка « на сучасному етапі все більше число 

підприємств усвідомлює необхідність перспективного управління 

господарською діяльністю на основі наукової методології передбачення її 

напрямів і форм, адаптації до загальних цілей розвитку підприємства і 

вимогам зовнішнього середовища, що змінюються» [2].  В умовах ринкових 

відносин, самостійності підприємства, відповідальності за результати своєї 

діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій 

фінансового  стану, орієнтації у фінансових можливостях і перспективах, 

оцінці фінансового стану інших суб’єктів господарювання. Вирішити ці 

питання допомагає фінансова стратегія підприємства. Поняття  „фінансова 

стратегія ”, з нашого погляду, можна визначити як довготерміновий 

фінансовий план  (програму) розвитку діяльності підприємства для 

досягнення певної мети. Вона окреслює основні шляхи, за якими потрібно 

рухатися суб’єкту господарювання для забезпечення поставленої мети. 

Формування фінансової стратегії є доволі важким і трудомістким процесом, 

оскільки потребує значних витрат часу, праці та виконання комплексних 

розрахунків. Важливим у здійсненні цього процесу є врахування таких 

чинників: 

 - орієнтації фінансової стратегії на загальну стратегію розвитку 

підприємства на ринку; 

 - рівня законодавчого та нормативно-правового регулювання 
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підприємницької діяльності;  

- економічної й політичної ситуації в країні; 

 - типу ринкової позиції підприємства, оскільки вибір фінансової стратегії 

залежить від маркетингової політики суб’єкта господарювання, зокрема від 

того, на яку цільову аудиторію спрямоване виробництво продукції, яку 

частку і тип ринку (вітчизняний чи міжнародний) планує зайняти 

підприємство;  

- ресурсного забезпечення підприємства, так як на формування 

фінансової стратегії впливає кількість і якість ресурсів, зокрема чисельність й 

кваліфікація працівників, наявність основних засобів, забезпеченість 

власними коштами, можливість залучення позикових коштів та інвестицій, 

інноваційний потенціал [4, c. 123]; 

 - галузевої належності суб’єкта господарювання, оскільки галузь 

економіки, до якої належить підприємство, окреслює напрям формування 

його фінансової стратегії, а сільське господарство, як відомо, має безліч 

особливостей порівняно з іншими галузями національної економіки;  

- фінансового стану та конкурентних переваг існуючих і потенційних 

підприємств конкурентів, надійності постачальників та покупців;  

- рівня ризику фінансової діяльності, що викликається інфляційними 

коливаннями, різкими стрибками курсу валют, ризиками неплатежів, 

ймовірністю настання фінансової кризи тощо [3,  c. 131]; 

 - кон’юнктури товарного і фінансового ринків та її зміни.  

Головною метою фінансової стратегії підприємства є максимізація його 

ринкової вартості та підвищення ефективності діяльності. Вона досягається 

шляхом конкретизації цілей з урахуванням завдань та особливостей 

майбутнього фінансового розвитку підприємства.  

Система стратегічних фінансових цілей повинна забезпечувати 

формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і високу 

рентабельність вик ристання власного капіталу; оптимізацію структури 

активів й оборотного капіталу; встановлення прийнятного рівня фінансових 
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ризиків у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності 

підприємства у довгостроковій перспективі.  

Формування фінансової стратегії передбачає послідовність певних етапів.  

По-перше, воно неможливе без збору інформації про ринкове середовище 

функціонування підприємства  (конкурентів, постачальників, клієнтів, 

посередників, державні органи та служби, банківські установи) та її 

детального аналізу. На цьому етапі фінансові менеджери повинні 

застосовувати відповідний фінансовий інструментарій: мікроекономічне 

фінансове планування, прогнозування, стратегічний і фінансовий аналіз 

(зокрема СВОТ-аналіз, що охоплює аналіз слабких і сильних сторін 

підприємства, ризиків і додаткових можливостей),  статистичні методи та 

економікоматематичне моделювання. Після виконання аналітичної роботи, 

здійснення відповідних розрахунків, обговорення альтернативних варіантів 

розвитку подій приймається управлінське рішення щодо вибору фінансової 

стратегії, яку надалі деталізують за напрямами фінансової політики й 

реалізують згідно з планом. Якщо в процесі формування і реалізації 

фінансової стратегії виявлено певні відхилення фактичних значень 

показників від планових і від визначених умов діяльності підприємства, то 

відбувається коригування стратегії на тому етапі, на якому виявлено дане 

відхилення. Для полегшення реалізації фінансової стратегії доцільно 

проводити її деталізацію шляхом складання тактичних планів. Тактичне 

планування покликане формувати механізми реалізації обраної стратегії. 

Воно буває двох різновидів: оперативне й поточне.  

Поточне планування – це різновид управлінської діяльності, що 

спрямований на розробку параметрів, заходів, бюджетів та адміністативно-

фінансових важелів із метою формування поточних планів функціонування 

конкретних сфер підприємства чи його діяльності в цілому на рік у плані 

реалізації завдань обраної фінансової стратегії.  

Оперативне планування спрямоване на формування вузьких, 

деталізованих, короткотермінових планів із конкретних питань діяльності 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 470 

підприємства, які формуються шляхом деталізації поточних планів.  

Оперативні й поточні плани не повинні відхилятися від фінансової 

стратегії підприємства, а, навпаки, конкретизувати й доповнювати її.  

Фінансова стратегія повинна виступати складовою загальної стратегії 

підприємства, відповідати їй за метою та завданням. Разом із цим мета й 

завдання визначаються її фінансовою природою, економічними відносинами 

між суб’єктами ринку з приводу формування й використання фінансових 

ресурсів. Характерною рисою фінансової стратегії виступає її зв’язок із 

загальнодержавними фінансами на макро та мікрорівні.  

Фінансова стратегія, на нашу думку, розглядається як:  

- компонент загальної стратегії; 

-одна з функціональних стратегій, метою якої є захоплення фінансових 

позицій на ринку;  

- базова стратегія, що забезпечує  (за допомогою фінансових 

інструментів, методів фінансовою менеджменту тощо) реалізацію будь-якої 

базової стратегії; мета її – ефективне використання фінансових ресурсів та 

управління ними.  

Для забезпечення стійкого розвитку підприємства на ринку необхідно 

чітко сформулювати фінансову стратегію, дотримувючись головної 

стратегічної мети, а саме: 

1) формування фінансових ресурсів і централізоване стратегічне 

керівництво ними; 

 2) виявлення вирішальних напрямів та зосередження зусиль на їх 

виконанні, маневреності у використанні резервів фінансовим керівництвом 

підприємства;  

3) ранжування та поетапне досягнення мети;  

4) відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним 

можливостям конкретного підприємства;  

5) об’єктивний облік фінансово-економічного становища та реального 

фінансового стану підприємства за рік, квартал, місяць; 
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 6) створення та підготовку стратегічних резервів; 

 7) облік економічних і фінансових можливостей самого підприємства та 

його конкурентів; 

 8) визначення головної загрози з боку конкурентів, мобілізацію сил на її 

усунення та вмілий вибір напрямів фінансових дій;  

9) маневрування й боротьбу за ініціативу для досягнення вирішальної 

переваги над конкурентами. 

 Фінансова стратегія включає методи та прак-тику формування 

фінансових ресурсів, їх планування й забезпечення стабілізації та фінансової 

стійкості підприємства в ринкових конкурентних умовах функціонування. 

Відповідно до фінансової стратегії визначається фінансова політика 

підприємства , як форма реалізації загальної економічної стратегії 

підприємства щодо окремих сторін його фінансової діяльності.  

Формуючи фінансову політику, враховують, які напрями фінансової 

діяльності підприємства , з метою досягнення головної стратегічної мети 

його діяльності, потребують більш ефективного управління.    

Розробляючи фінансову стратегію, особливу увагу слід надати 

виробництву конкурентоспроможної продукції, мобілізації внутрішніх 

ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та 

оптимальному розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу 

тощо. Передусім необхідно визначити базову фінансову стратегію діяльності 

підприємства як рекомендацію стосовно доцільності зміни його фінансово-

господарського стану у тривалій перспективі, сформовану на підставі 

кількісних характеристик фактичного фінансово-господарського стану в 

поточному й наступних періодах.  

Висновки. В умовах ринкових відносин, самостійності підприємства, 

відповідальності за результати своєї діяльності виникає об’єктивна 

необхідність визначення тенденцій фінансового стану, орієнтації у 

фінансових можливостях і перспективах, оцінки фінансового стану інших 

суб’єктів господарювання. Вирішити це допомагає фінансова стратегія 
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підприємства, що повинна включати заходи зі стабілізації фінансового стану 

підприємства та його платоспроможності в умовах несприятливих змін 

середовища функціонування. Скорегована з урахуванням несприятливих 

факторів фінансова стратегія підприємства повинна забезпечувати високі 

темпи його операційної діяльності при одночасній нейтралізації загрози його 

банкрутства в майбутньому. Основою фінансової стратегії є пошук, 

раціональне використання й управління структурою фінансових ресурсів 

(капіталу) підприємства з метою підвищення його платоспроможності та 

фінансової стійкості. Фінансова стратегія є спрямовуючим вектором 

управління підприємством, і без її належного формування практично 

неможливо оминати фінансові проблеми під час здійснення виробничо-

господарської діяльності у сучасному конкурентному ринковому середовищі. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник: к.е.н.  Рябенко Г.М.     
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В статті проведено аналіз бюджетного процесу в Україні. Визначено головні  
проблеми та запропоновано шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні. 

Ключові слова: видатки бюджету, бюджетний процес, стадії бюджетного процесу, 
недоліки бюджетного процесу, шляхи вдосконалення бюджетного процесу. 

 

Актуальність теми. Успішне функціонування економіки будь-якої 

країни тісно пов'язане з оптимальним забезпеченням формування та виконання 

бюджету. Від успішного здійснення бюджетного процесу залежить дієвість 

бюджетної політики, яка по винна позитивно впливати на економічну та 

фінансову стабільність держави, соціальний рівень життя у державі. 

Бюджетний процес не обмежується лише підготовкою закону про 

асигнування коштів за групами статей видатків бюджетів — це постійний процес 

визначення пріоритетів держави, її завдань та функцій на певному етапі, 

розроблення відповідних цільових програм, визначення управлінських 

стратегій, оцінкиефективності використання бюджетних коштів, контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства та виконанням бюджетних 

повноважень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості і проблеми 

бюджетного процесу висвітлено у працях вітчизняних та зарубіжних 

економістів - Ісмаїлов А.Б., Кучер Г.C., Потеряйло І.A., Сивульський М.І., 

Януль І. Є. 

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних 

фахівців, здійсненим у галузі теорії та організації бюджетного процесу в 

Україні, слід зауважити, що до цього часу багато проблем не знайшли свого 

остаточного вирішення. У першу чергу, потребує дослідження мотивація 

учасників бюджетного процесу та механізми узгодження їх інтересів на усіх 

його стадіях. Існує необхідність підвищення рівня бюджетного планування та 

удосконалення організації виконання бюджету. Таким чином, оптимізація 
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бюджетного процесу з метою забезпечення найбільш ефективного 

акумулювання та використання бюджетних коштів, є актуальною і сьогодні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення шляхів 

удосконалення бюджетного процесу в Україні та розробка науково-

практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Використання бюджету як інструменту 

регулювання економіки ускладнене впливом на діяльність учасників 

бюджетних відносин багатьох як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників, 

що визначаються соціально-економічним середовищем в країні та в світі. 

Одним із завдань бюджетного процесу є забезпечення керованого і 

передбачуваного впливу на зміст бюджету цих чинників, в результаті якого 

співвідношення бюджетних доходів і видатків відповідає фінансовій політиці 

держави. Організація бюджетного процесу потребує вибору раціональних 

схем взаємодії його учасників, удосконалення методів складання та 

виконання бюджету і здійснення бюджетного контролю. 

Бюджетний процес - це багатогранне і динамічне явище, що потребує 

постійного вивчення й удосконалення відповідно до вимог економічного, 

соціального, демографічного, політичного, екологічного стану держави і 

відповідних цілей та завдань держави на певному етапі розвитку суспільства; 

це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, 

розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за 

виконанням, заслуховуванням звітів про виконання бюджетів, що входять до 

бюджетної системи України. 

Бюджетний процес має такі стадії: 

- складання проектів бюджетів; 

- розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України, рішень 

про місцеві бюджети; 

- виконання бюджету, рішень про місцеві бюджети; 

- підготовка й розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття 

рішення щодо нього [2]. 
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Існуючий сьогодні бюджетний процес має ряд переваг і недоліків, які 

виражаються: по-перше, в тому, що існуюча дохідна база в бюджетах усіх 

рівнів не дає змогу здійснювати повне фінансування і задовольнити потребу 

в бюджетних коштах; по-друге, вимушені заходи, щодо планування і 

виконання бюджету скорочують можливість розвитку установ, відповідних 

мереж і це має досить негативні наслідки, так як школи залишаються не 

забезпечені новими засобами навчання, підручниками; лікарні - 

медикаментами, приладами, устаткуванням так необхідними для 

забезпечення здоров'я нації, пенсіонери, малозабезпечені громадяни 

залишаються без пенсій, допомоги, заробітної плати, працівники бюджетних 

установ не одержують заробітну плату; по-третє, існуючий бюджетний 

процес не забезпечує повного контролю за використанням бюджетних 

коштів. 

На сучасному етапі розвитку України удосконалення бюджетного процесу 

залишається досить актуальним завданням, виконання якого дасть змогу 

успішно впроваджувати стратегічні цілі держави щодо економічного та 

соціального розвитку. Відповідно до цього потребує поліпшення кожна із стадій 

бюджетного процесу. 

Головні проблеми сучасного бюджетного процесу в Україні: 

-  об'єктивне бюджетне планування, яке б забезпечило реальні 

надходження до бюджету; 

-  складання та виконання цільових бюджетних програм; 

-  підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних 

коштів; 

-  забезпечення дієйового бюджетного контролю на кожній стадії 

бюджетного процесу [3]. 

На нинішньому етапі розвитку економіки держави все більшої гостроти 

набуває необхідність докорінного реформування бюджетних взаємозв'язків 

як за доходами, так і за видатками, а також міжбюджетних відносин. Це 

зумовлюється насамперед тим, що в ринкових умовах бюджет є основним 
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джерелом фінансового забезпечення соціально-економічної політики в 

державі. 

Відсутність належного законодавчого регулювання бюджетних 

правовідносин породжує низку негативних соціально-економічних наслідків: 

- постійне недовнесення протягом останніх років належних 

державному бюджетові платежів і у зв'язку з цим недофінансування або 

затримка з фінансуванням окремих видів видатків; 

- відсутність механізму правового регулювання бюджетних відносин, 

відповідальності за порушення бюджетного законодавства; 

- послаблення контролю за цільовим і ефективним використанням 

бюджетних ресурсів, що призводить до численних порушень, а від цього 

втрат державних коштів; 

- неповне відображення в бюджеті доходів, які одержують бюджетні 

установи, органи виконавчої влади від використання власності та здійснення 

позабюджетної діяльності, що створює систему неконтрольованості щодо 

використання коштів та майна; 

- відсутність належної методології виконання державного бюджету 

через систему органів Державного казначейства України, чіткого 

розмежування повноважень усіх рівнів законодавчої та виконавчої влади. 

Усе це потребує пошуку напрямків удосконалення бюджетного 

процесу, який би відображав конкретну спрямованість бюджетних відносин 

на розв'язання економічних і соціальних завдань та включав широке коло 

дієвих важелів, за допомогою яких держава здійснюватиме розподільчі й 

перерозподільчі функції. 

Основними напрямками вдосконалення бюджетного процесу є 

законодавче вирішення бюджетних процедур, згідно з якими треба: 

- чітко розмежувати повноваження й відповідальність виконавчої та 

законодавчої гілок влади в процесі підготовки, затвердження та виконання 

бюджету; 
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- уточнити нині діючі процедури підготовки та прийняття бюджету; 

встановити процес утворення зобов'язань за платежами до бюджету та їх 

погашення так, щоб не припускати утворення заборгованості в бюджетній 

сфері; 

- контролювати максимальний рівень державного боргу та гарантійних 

зобов'язань уряду; 

- чітко визначити відповідальність розпорядників бюджетних коштів на 

всіх рівнях; 

- забезпечити необхідні повноваження Міністерства фінансів для 

організації розробки та виконання державного бюджету. 

Особливо слід наголосити на необхідності встановлення жорстких 

заходів відповідальності за порушення бюджетного законодавства. 

Урегулювання проблеми відповідальності учасників бюджетного 

процесу за повне та своєчасне фінансування. 

Цільове використання бюджетних коштів, своєчасне повернення 

бюджетних позичок сприятиме підвищенню ефективності бюджетного 

процесу, стабілізації й оздоровленню державних фінансів. 

Висновки. Виходячи з дослідження теоретичних засад, можна 

сформулювати такі завдання оптимізації бюджетного процесу в Україні: 

- забезпечення складання бюджету, що забезпечує реалізацію соціально-

економічної та фінансової політики держави; 

- обмеження дії на бюджет негативних чинників, впливу яких можна 

уникнути: невиправданих бюджетних рішень, використання недостовірних 

методів планування бюджетних показників; 

- забезпечення налагодженої і прозорої організації бюджетного процесу 

через: використання новітніх методів бюджетування, спрямованих на 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів; розробку єдиної 

методики планування доходів та видатків бюджету, що забезпечить більш 

продуктивний обмін інформацією між учасниками бюджетного процесу; 
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- уникнення дублювання бюджетних прав учасників бюджетного 

процесу; 

- забезпечення відповідності виконання бюджету запланованим 

показникам та ефективності не тільки поточного і наступного, а і 

попереднього бюджетного контролю. 
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УДК 338.124.4(477) 
 

ВПЛИВ ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА 
ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

О. В. Дуб’яга, студентка  
Науковий керівник: старший викладач Кареба М. І. 
Миколаївський державний аграрний університет 

Розглянуто виникнення фінансово-економічної кризи і проаналізовано її вплив на 
економічний розвиток України. Виявлено комплекс заходів, спрямованих на подолання 
кризи та її наслідків. 

Ключові слова: світова економіка, фінансово-економічна криза,  фінансовий ринок, 
державний борг, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, дефолт, експорт, імпорт. 

 
Світова фінансова криза нерухомості і похідних фінансових 

інструментів, що зародилася у США, поширилася по всьому світу. Її 

причинами є те, що США і деякі інші розвинуті країни перенесли свої 

промислові підприємства в інші країни – в основному до Азії, а самі, в особі 

США, перетворилися на центр емісії грошей і осередок споживання.   
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Фінансова криза негативно вплинула і на український фінансовий 

ринок. У результаті такого дисбалансу економіка похитнулася ще у 2007 

році. Поступово спостерігається недовір’я до цінних паперів, довгострокових 

проектів. Таким чином, основна причина фінансової кризи – це рушійний 

механізм ринкових відносин, максимізація прибутку за будь-яку ціну. Криза, 

яка охопила всі галузі та територіальні формування, поставила економічно 

активну частину суспільства перед необхідністю пошуку шляхів виходу з неї. 

При цьому було вжито комплекс заходів на загальнодержавному рівні. Так, 

було прийнято Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання 

негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» вiд 31.10.2008  № 639-VI, який проголосив 

окремі напрямки боротьби з кризою та її наслідками [1].  

Про необхідність оздоровлення та поліпшення стану фінансово-

економічної сфери наголошують зарубіжні та вітчизняні вчені. Питання 

фінансово-економічної кризи та шляхи виходу з неї досліджується у працях 

Т.П. Вахненка, І. Кравченка, Г. Багратяна, В.І. Міщенка, В. Жупанина, Р.С. 

Лисенко, С.В.Науменко, О.І. Петрик та ін. Особливістю актуальних 

економічних досліджень є те, що незалежно від теми та направлення, вони 

всі так чи інакше пов’язані із економічною кризою. Актуальність тематики 

антикризових досліджень та кроків влади щодо подолання негативного 

впливу кризових явищ полягає в тому, що від їх ефективності та вчасності 

залежить функціонування всіх учасників ринкової економіки – 

домогосподарств, виробників, банків та держави.   

Сучасна наукова думка виробила певний комплекс заходів, прийнятних 

для ринкової економіки, спрямованих на подолання кон’юнктурних криз та 

їх наслідків: по-перше, заходи суто в фінансовій сфері – зниження облікової 

ставки центрального банку, реструктуризація проблемної заборгованості, 

полегшення кредитно-відсоткового тиску на підприємства та споживачів; по-

друге, фіскальні заходи, спрямовані на зниження податкового навантаження, 

в першу чергу, на споживачів та окремі групи підприємств, які найбільш 
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страждають під час кризи; по-третє, бюджетні заходи, які мають на меті 

проведення державних інвестицій, що сприятиме пожвавленню в окремих 

галузях.  

Метою статті є дослідження причин виникнення світової фінансових 

кризи, її впливу на українську економіку, шляхів вирішення проблеми на 

українському фінансовому ринку. 

В даний час, незважаючи на значні зусилля провідних країн світу і 

міжнародних фінансових організацій, спрямованих на  приборкання світової 

економічної кризи, негативні тенденції в її розвитку все ж зберігаються. 

Рецесія світової економіки найсильніше вдарила по Україні, а також 

прибалтійським країнам, Росії та Ісландії. 

В Україні відбулося різке скорочення ВВП. Наприклад, у 2009 році цей 

показник зменшився на 15 % (як наслідок різкого скорочення експорту 

хімічних продуктів та сталі, викликаного зниженням світового попиту і цін).  

Що стосується державного боргу України, то у 2009 році він становив 

34, 7% ВВП, або 310 млрд. грн. Прямий борг збільшився на 80,3% і сягає 210 

млрд. грн. Дефіцит держбюджету в 2009 році становив 34 млрд. грн., або 3,4 

% ВВП України. Тож, можна відмітити, що бюджет за 2009 рік не виконано 

по жодному з показників. У І-ІІІ кварталах ВВП знизився стосовно 

аналогічному періоду минулого року на 20,3 %, 17,8 %, 15,9 % відповідно. За 

даними Держкомстату, в 2009 році негативне сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами становило 5 млрд. 435,6 млн. дол., що склало 59,3 % і 53,1 % від 

обсягів 2008 року. Очікується, що у 2010 році ВВП зросте на 2,7 %, а 

промислове виробництво - на 6,8 %. Світова економіка буде відновлювати 

свої потужності протягом 2011 року, що стимулюватиме ріст світової ціни на 

метал до 7 % на рік та збільшення ліквідності на міжнародних ринках 

капіталу. Саме такий розвиток має призвести до росту української економіки 

на 3,6 % у 2011 році. До покращення та пожвавлення економічного життя 

України може призвести і поліпшення інвестиційного клімату. 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 481 

Україна останні десять років активно впроваджує процес 

адміністративно-територіальної, бюджетної та податкової реформ. Однак, за 

цей час не було зроблено суттєвих кроків саме на розширення, а не на 

визнання та уточнення повноважень місцевої влади. На жаль, в умовах кризи, 

коли держава зіштовхується із ситуацією, коли виникають сумніви не тільки 

щодо виконання її зовнішніх зобов’язань, а й внутрішніх, ми не можемо 

очікувати від регіональної влади рішучих кроків, спрямованих на подолання 

кризи, а саме: на недопущення різкого падіння рівня життя населення, 

зростання безробіття та зупинки найбільших підприємств. 

На нашу думку, для місцевої влади особливу загрозу представляє 

зростання рівня безробіття. Для обґрунтування цього твердження треба 

проаналізувати національну статистику щодо вагомості податку з доходів 

фізичних осіб за останні роки, адже саме цей податок є головним джерелом 

фінансування видатків місцевих бюджетів. 

Таблиця 1 

Надходження податку з доходів фізичних осіб та його частка в доходах 

зведеного бюджету та місцевих бюджетів 

Роки ПДФО, 
млрд.грн. 

Доходи 
зведеного 
бюджету, 
млрд.грн. 

Доходи місцевих 
бюджетів (без 
урахування 
трансфертів), 
млрд.грн. 

Частка 
ПДФО в 
доходах 
Зведеного 
бюджету, % 

Частка ПДФО 
в доходах 
місцевих 
бюджетів, % 

2002 10,82 61,95 19,5 17,47 55,49 
2003 13,52 75,29 22,6 17,96 59,82 
2004 13,21 91,53 22,8 14,43 57,94 
2005 17,33 134,18 30,2 12,92 57,38 
2006 22,79 171,81 39,7 13,26 57,41 
2007 34,8 197,9 44,4 17,58 78,38 
2008 37,2 209,7 48,5 17,74 76,70 

 

В доходах місцевих бюджетів частка податку з доходів фізичних осіб 

за останні 6 років зросла майже на 21 відсоткових пункти та складає станом 

на 01.01.2009 р. 76,70%.  

Наразі в Україні офіційно зареєстровано 844,9 тис. безробітних (3% 

працездатного населення). Проте це офіційна статистика, яка не враховує 
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неповну зайнятість, інші форми прихованого безробіття, тих, хто не має 

право реєструватися в Державній службі зайнятості та осіб, які володіють 

земельними ділянками. І навіть за такої статистичної бази прогноз експертів 

щодо зростання безробіття в країні до кінця 2010 р. невтішний. На думку 

Галицького В., керівника виконавчої дирекції Фонду обов’язкового  

соціального страхування на випадок безробіття, цей показник сягатиме 8,5 – 

9% працездатного населення. Це є прямою загрозою отримання місцевими 

бюджетами доходів в повній мірі і, як наслідок, виконанню видаткової 

частини місцевих бюджетів.  

Одним з важливих чинників подолання фінансової кризи стала відмова 

від фактичної прив’язки обмінного курсу гривні до долара США [2]. 

Спираючись на світовий досвід подолання економічних криз, можна 

виокремити певні заходи і на макрорівні, які є доцільні в умовах сучасної 

української економіки: 

- розширення (фактичне створення) кола податкових пільг для підприємств, 

які сильніше відчувають вплив фінансово-економічної кризи; 

- придбання НБУ в формі альтернативного рефінансування проблемних 

активів комерційних банків України, в першу чергу пов'язаних із 

кредитуванням малого та середнього бізнесу з метою їх реструктуризації; 

- впровадження пільг, спрямованих на стимулювання енергозбереження та 

впровадження інноваційних технологій; 

- державне інвестування у розвиток регіональної інфраструктури; 

- недопущення подальшого падіння попиту на товари споживчої групи; 

- забезпечення сільгоспвиробників кредитними ресурсами та ринками 

збуту, в тому числі за кордоном. 

- переорієнтація бюджетних видатків із соціального спрямування на 

розвиток державної інфраструктури та реальної економіки, державні 

інвестиції з метою створення нових робочих місць [3]. 

Глобальна економічна криза 2008 року має багато спільних рис із 

Великою депресію. Вона також почалась як криза фінансова, проте дуже 
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швидко її вплив відчув на собі і реальний сектор економіки. Враховуючи 

значно потужний фактор глобалізації, слід, розробляючи нові кроки щодо 

подолання кризи, також враховувати вже наявний досвід. Можна 

стверджувати, що для подолання наслідків фінансово-економічної кризи  

ключова роль повинна належати розробці та реалізації державної стратегії 

соціально-економічного розвитку, яка б містила стимулюючі заходи щодо 

розвитку економіки, зважену експортно-імпортну енергетичну політику, а 

реалізація завдань грошово-кредитної політики повинна здійснюватися 

Національним банком України на основі інструментів точного настроювання 

та реальної незалежності [4]. 

Не дивлячись на кризу, економіка має залишатись соціально 

орієнтованою, адже людина є головним національним багатством будь-якої 

держави. І держава має зберігати та примножувати його. Для України 

важливо не лише мінімізувати негативні впливи світової економічної кризи, а 

й знайти відповідне місце у новій розстановці сил. 
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УДК: 631.158:336.77                       
СИСТЕМА КРЕДИТУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

США ТА УКРАЇНИ: ВИГАДКА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ 
І.М.Каверіна, студентка гр. Б 4/1 
Науковий керівник: к.е.н.Кареба М.І.  
Миколаївський державний аграрний університет 

Досліджено систему  кредитування фермерського сектору США та України, 
розглянуто основні види і джерела фінансово-кредитного забезпечення ферм, 
проаналізовано ефективність напрямів кредитування та фінансування фермерських 
господарств. 
Ключові слова: пільгові кредити, Фермерська кредитна система, , кредитна програма, 
кредитне забезпечення. 
Постановка проблеми: дослідити та проаналізувати діючу практику 
кредитування  фермерських господарств США та України і надати 
пропозиції щодо удосконалення системи кредитування фермерського 
сектору. 

Питання цієї проблеми досліджували і вивчали зарубіжні автори – 

(Р.Лукас, М.Обсфельд, А.Стокмен), а також вітчизняні науковці та практики  

(П.Т.Саблук, М.Я.Дем’яненк, А.Г.Борщ, Н.М.Єфіменк, О.О.Непочатенко, 

О.Г.Малій, О.Ю.Шубко та інші). 

Відсутність у більшості фермерів доступу до кредитних ресурсів - це 

одна із основних причин гальмування розвитку фермерства. І хоча кожен 

банкір при нагоді охоче погоджується з тим, що кредитування фермерства - 

справа потрібна, ситуація не покращується. Фахівці у сфері банківського 

кредитувания наголошують на досить повільному розвитку довгострокового 

кредитування сільського господарства. Відповідно до оцінок експертів, 

потреба сільгоспвиробників у довгострокових кредитах задовольняється 

тепер на 2 %, у той час як по короткострокових кредитах - на 50%. Це є 

серйозною проблемою для розвитку фермерства в Україні, оскільки фермери 

змушені направляти обігові кошти на придбання довгострокових активів.  

В Україні існує велика кількість банків, що кредитують 

сільськогосподарських виробників і підприємства АПК, однак фермери 

найчастіше звертаються в “Аваль”, “Приватбанк”, “Промінвестбанк” і 

“Ощадбанк”, багато в чому завдяки розгалуженій мережі філій цих банків. У 

той же час процентні ставки по кредитах не задовольняють практично всіх 

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_07.html



 485 

виробників, хоча вони і знизилися досить відчутно в 2008 році в порівнянні з 

2007 роком. І хоча ставки істотно розрізнялися в залежності від регіону, 

найчастіше кредит видавався під 24% річних у гривнях і під 18-19% у 

доларах США. Середня ставка по кредитах виданих фермерам була на 1-2-

процентних пунктів вище. Банк визначає ставку по кредиту для кожного 

клієнта індивідуально. 

На відміну від України, Конгрес США щороку виділяє багатомільйонні 

кошти на різноманітні фермерські програми та інші прямі й непрямі форми 

фінансування галузі, завдяки чому сільське господарство Америки має змогу 

задовольнити якщо й не всі існуючі, то, принаймні, нагальні свої потреби у 

коштах. Щороку неухильно збільшується кількість ферм, які залучають 

кредити. Так, наприкінці 2008 року загальний рівень заборгованості 

фермерського бізнесу становив 224 млрд. дол.. Щороку даний показник 

збільшується, це свідчить про високу популярність фермерських кредитних 

програм у США і, що важливо, про довіру комерційних банків та інших 

кредиторів до фермерів-позичальників(зважаючи на вищий рівень саме 

довгострокових зобов’язань). Про потужність системи кредитування 

фермерів США свідчить хоча б той факт, що загальна заборгованість 

фермерів за одержані кредити у 2009 році  становила понад 200 млрд. дол. 

США (табл.1) [1]. 

Таблиця 1 

Кредитування фермерів США 

Джерело кредитування 

2008 2009 
млрд. 
дол.США % 

млрд.дол 
США  % 

Загальний обсяг кредиту 219,8 100 228,1 100 
У тому числі по джерелах: 

Farm Credit System 67,2 30,6 78,6 34,4 
USDA Farm Service 

Agency 6,2 2,8 6,9 3,0 
Commercial Banks 91,1 41,4 96,7 42,4 
Інші кредитори 55,3 25,2 45,9 20,2 
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  Головним кредитором фермерського бізнесу в США вже майже 

протягом століття є Фермерська кредитна система (ФКС-Farm Credit System) 

– національна фінансово-кредитна установа утворена з метою надання 

надійних джерел кредитування фермерам, для яких умови і кредитні ставки 

комерційних банків були не вигідними. ФКС, утримуючи близько 32% 

заборгованості фермерського сектору, має у своєму розпорядженні 

найбільшу частку нерухомості фермерів, що перебуває у кредитній заставі 

(38%). Наприкінці 2009 року ФКС володіла 120 млрд. дол. прострочених 

кредитів, з яких 47% - довгострокові, 24% - короткострокові і 

середньострокові, решта інвестовані в супутні сфери агробізнесу.  

ФКС надає три види кредитів: 

- оперативний (до 1 року)- для поточного фінансування оборотних засобів; 

- середньостроковий (1-7 років)- для купівлі товарів відносно тривалого 

використання (обладнання, худоби); 

- довгостроковий (до 40 років) – під заставу нерухомості на придбання землі, 

будівництво сільськогосподарських споруд, будинків, тощо. 

 Особливе місце у кредитуванні  фермерських господарств США займає 

Агентство фермерських послуг (АФП-  Farm Service Agency) Міністерства 

сільського господарства США . Його діяльність спрямована на забезпечення 

тимчасової фінансової підтримки американських фермерів і власників ранчо, 

які не спроможні залучати кредити комерційних банків через рівень 

процентних ставок та інші умови кредитування. У США фермери, 

задовольняючи свої кредитні потреби, нерідко вдаються до використання 

кредитних гарантій. Тоді банк видає кредит, а АФП може гарантувати до 

90% суми кредиту, а в окремих випадках – до 95%. Агентство несе 

відповідальність за схвалення всіх гарантованих кредитів, проводить 

моніторинг виплат боргу та інспектує діяльність кредиторів щодо 

позичальників. Фермери звертаються до банку за кредитом, а банк – в 

Агентство, якщо даний кредит не підпадає під його стандартні параметри 
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(ризикований). У таблиці 2 подано короткий опис програм Агентства 

фермерських послуг [2]. 

Урядова підтримка сільського господарства здійснювалась і продовжує 

здійснюватись у багатьох країнах з допомогою спеціальних кредитних 

програм, причому цей інструмент особливо поширений в країнах, що 

розвиваються, хоча його використовують і у високо розвинутих державах.   

Аналіз функціонування фермерських кредитних програм за 2000-2009 роки 

показав, що існують значні фінансові та політичні недоліки в роботі 

Агентства сільського господарства США. Зокрема, через слабкість кредитної 

політики та управління програмами мали місце мільярдні втрати. Так, у 2008 

році кредитні програми було віднесено до групи високо ризикових через те, 

що прострочена за сільськогосподарськими кредитами заборгованість сягла 

15,1 млрд. дол. Тому Агентство ініціювало реалізацію заходів з поліпшення 

менеджменту фермерських програм. 

 

Таблиця 2 

Фермерські кредитні програми АФП США 

Програма Розмір кредиту 
Процентні ставки, терміни 
та інші умови Призначення 

Прямі кредити для 
фермерів 200 тис. дол.  

до 40 років; Ставки 
базуються на вартості 
позикових коштів АФП; 
тимчасові обмеження 
розмірів кредиту для тих, хто 
не може виплачувати 
середньогалузеві ставки; 
розмірів процентної ставки 
становить 5% за умови 50-% 
забезпечення позики іншим 
кредитором 

Купівля земель с/г 
призначення; зведення 
будівель і споруд; 
збереження с/г земель і 
водних ресурсів. 

Купівля землі з 
відстроченнямвиплат 
фермерами-
початківцями  

до 250 
тис.дол.(зменшення 
на 40% від ціни 
придбання) 

до 15 років; Процентна 
ставка- 4%; Позичальник 
повинен відразу сплатити 
принаймні 10% позики. Купівля ферми або ранчо 
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Пряме кредитування 
поточних витрат 

200 тис. дол. За 
прямого 
кредитування; 852 
тис.дол. За 
кредитної гарантії; 

від 1 до 7 років; Ставки 
базуються на позикових 
коштах АФП; тимчасові 
обмеження розмірів кредиту 
можливі для тих, хто не 
спроможні виплачувати 
середньогалузеві процентні 
ставки. 

Купівля с/г тварин, 
обладнання, кормів, 
насіння, мінеральних 
добрив;Збереження земель 
і водних 
ресурсів;Рефінансування 
заборгованості. 

Пряме кредитування 
подолання наслідків 
надзвичайних 
ситуацій і стихійних 
лих 

до 500 тис. дол. За 
умов понесення 
100% фізичних 
втрат(потрібно 
довести, що фермер 
поніс втрати понад 
30% вартості усієї 
продукції. 

від 1 до 7років для втрат 
урожаю; до 40 років при 
втраті нерухомості; 
процентна ставка 3,75%. 

Відшкодування 
виробничих витрат, 
завданих стихійним 
лихом; Відшкодування 
фермерській сімї витрат на 
проживання;Реорганізація 
виробничого процесу на 
фермі;Рефінансування 
заборгованості. 

Прямі кредити для 
молоді віком 10-20 
років у сільських 
регіонах до 5 тис.дол. 

від 1 до 7 років; Процентна 
ставка - 4% 

Фінансування власного 
проекту залучення коштів 
для здійснення діяльності 
у галузі фермерства(за 
наявності дорадника) 

Гарантування 
поточних кредитів 

852 тис.дол. 
(щорічно робиться 
поправка на 
коефіцієнт інфляції) 

від 1 до 7 років;зниження 
процентної ставки на 4% 
можливе для фермерів, які 
нездатні сплачувати 
середньогалузеві процентні 
ставки. 

Надання кредитних 
гарантій за прямими 
поточними кредитами 

Гарантування 
кредитів фермерів 

852 тис.дол. 
(щорічно робиться 
поправка на 
коефіцієнт інфляції) 

до 40 років; ставки не 
перевищують середні в 
галузі. 

Надання кредитних 
гарантій за прямими 
довгостроковими 
кредитами 

 

  

В Україні на сьогоднішній день також  існує кілька програм 

поліпшення доступу фермерів до кредитів. Одна з найбільш цікавих 

пропонується банком "Надра" за підтримкою Агентства США по 

міжнародному розвитку. Агентство виділило близько 6 млн. доларів на 

відшкодування 50% ризику по неповерненню кредиту виданого фермерам і 

постачальникам устаткування банком "Надра". На жаль, небагато фермерів 

знають про цю програму.  

Міністерство аграрної політики України розробило проект постанови 

Кабінету Міністрів, яким затверджується порядок використання в 2010 році 

засобів стабілізаційного фонду для здійснення фінансової підтримки 

підприємств АПК, зокрема фермерських господарств, через механізм 
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здешевлення кредитів в обсязі 1200 млн. гривень. Мета прийняття проекту 

постанови - створення пільгових умов для  фермерських підприємств при 

залученні кредитів і використання їх на пріоритетні напрями розвитку 

агропромислового комплексу. Передбачається, що компенсація 

надаватиметься позичальникам в національній валюті у розмірі 1,5 облікової 

ставки НБУ і в іноземній валюті у розмірі 10% річних. 

Висновки: Отже, проаналізувавши ситуацію можна зробити висновок 

про те, що лише державних інвестицій недостатньо для підтримки 

сільськогосподарських підприємств і зокрема фермерських господарств. 

Тому, на нашу думку, вітчизняним фермерам необхідно створити 

національну фінансово-кредитну установу (фінансовий кооператив), взявши 

за зразок Фермерську кредитну систему США. Це повинна бути організація, 

яка б виступала головним кредитором сільського господарства України, 

співпрацювала з комерційними банками для інвестування фінансових 

ресурсів в сільське господарство країни і виступала гарантом повернення 

кредитів. Створення такої організації може сприяти покращенню кредитного 

забезпечення фермерських господарств, зниженню відсоткових ставок 

комерційних банків, а також обмеженню необхідності зростання бюджетного 

фінансування системи пільгового кредитування. Безумовно, ринкові 

принципи кредитування та бюджетна підтримка здешевлення кредитів на 

сучасному етапі потрібні й незаперечні. Але в перспективі, слід поступово 

переходити від кредитування окремих сільськогосподарських підприємств до 

кредитного забезпечення галузі в цілому. Для цього доцільно розробити 

цілісну систему взаємопов’язаних заходів, яка б забезпечувала одержання 

кредитів суб’єктами господарювання на ринкових умовах. Такі заходи 

сприятимуть отриманню кредитів та розвитку фермерства як в Україні, так і 

в США.  
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Виявлено основні переваги та недоліки  Проекту Податкового кодексу України,  його 

особливості  та характерні риси. Також розглянуто доцільність затвердження та введення в 

дію даного нормативного акту. 

Ключові слова: податкова система, податок на прибуток, податок з доходів 

фізичних осіб, податок на додану вартість. 

 

Постановка проблеми. Історія створення Податкового кодексу в 

Україні виходить із глибин майже п'ятнадцятирічного періоду. За ці роки 

було представлено близько 10 проектів Податкових кодексів. Але результатів 

цієї тривалої роботи реальне суспільство не відчуло. Сьогодні ситуація теж 

неоднозначна. 

Функціонування податкової системи в Україні пов'язане з багатьма 

проблемами і суперечностями. За своєю природою податкова система є 

результатом еволюції податкових відносин і детермінується багатьма 

специфічними факторами. Податкова система України є однією з найгірших 

у світі - непрозора, з дуже неефективним адмініструванням та великою 

частиною корупційних схем. По суті, вона сьогодні блокує ефективний 

конкурентоспроможний розвиток нашої держави. Як підтверджують 

міжнародні експерти, серед 183 держав, які були досліджені по таким 

показникам, податкова система України має антирейтинг за номером 181. За 

нашими даними, середньостастичне українське підприємство сплачує за рік 

біля 147 різноманітних зборів, податків, внесків. В тому числі мінімум 43% 
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комерційного прибутку підприємств спрямовуються на оподаткування фонду 

оплати праці, що є одним з найвищих показників в Європі [1]. 

Виходячи з цього, необхідно прийняти сучасний збалансований 

Податковий кодекс – документ, в якому необхідно оптимально поєднати 

функції фіскальні, від яких залежить життєдіяльність держави, і стимулюючі, 

включаючи зниження тіньової економіки, рівня безпрецедентного масштабу 

корупції в десятки мільярдів гривен за межами державного бюджету, які не 

приймають участі у розвитку життєдіяльності держави і суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій переконує в тому, що 

проблемами податкового регулювання цікавляться багато науковців. Про 

необхідність оздоровлення та поліпшення стану податкової системи 

наголошують зарубіжні та вітчизняні вчені. Питання податкового 

законодавства та шляхи його вдосконалення досліджуються у працях Г.О. 

Дарманської, І.А. Бабіна, М.Ю. Дрозда, В.К. Лапшина, І.І. Тобілевича, О.А. 

Головашевич, В. О. Коленик та ін. Особливістю актуальних економічних 

досліджень є те, що незалежно від теми та направлення, вони всі так чи 

інакше пов’язані із економічною кризою.  

Актуальність теми дослідження визначається тим, що податки є 

необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту 

виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди 

супроводжуються вдосконаленням системи податків, адже вони є платою 

суспільства за ви конання державою її функцій. 

Виклад основного матеріалу. 21 вересня 2010 року уряд України 

закінчив роботу над проектом Податкового кодексу та подав його на розгляд 

до Верховної Ради України. Очікується, що Податковий кодекс набуде 

чинності з 1 січня 2011 року (крім деяких окремих положень, які набудуть 

чинності пізніше). Зміни, передбачені проектом Податкового кодексу, є 

значними і можуть істотно вплинути на усі сфери бізнесу в Україні [2]. 

Основні зміни у податковому законодавстві: Податок на прибуток 

підприємств: · Загальна ставка податку на прибуток підприємств поступово 
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зменшується, а саме: до 19 % у 2011-2012рр., 18 % — 2013-2014рр., 17% у 

2015 році та до 16% у 2016 році. · При визначенні оподатковуваного 

прибутку підприємством не можуть бути віднесені до валових витрат, 

зокрема, такі види витрат:  

- роялті, сплачені на користь компаній-нерезидентів;  

- витрати, понесені у зв’язку з придбанням консалтингових, 

маркетингових, рекламних та інжинірингових послуг у компаній-

нерезидентів; 

-  суми передплат (авансів) за товари, роботи, послуги; 

-  витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у 

фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок (за деякими 

винятками).  

Основні засоби та нематеріальні активи розподіляються на 16 та 6 груп 

відповідно [3].   

Податок на додану вартість (ПДВ): Загальна ставка ПДВ знижується до 

17%, починаючи з 1 січня 2014 року. Теперішня ставка податку — 20% — 

буде діяти протягом 2011-2013 рр [4]. 

Ставка податку з доходів фізичних осіб збільшується до 17% для 

платників податку, які отримують доходи, що перевищують десятикратний 

розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня 

звітного податкового року [3]. 

Проектом Податкового кодексу встановлено наступні нові податки та 

збори: Податок на нерухомість; Екологічний податок (замість збору за 

забруднення навколишнього середовища); Туристичний збір (замість 

курортного збору); Збір за здійснення деяких видів господарської діяльності 

(використання лісових ресурсів, використання нафтових та газових 

трубопроводів тощо) [3]. 

В той же час, проект Податкового Кодексу скасовує такі місцеві податки 

як податок на рекламу, ринковий збір, комунальний податок, збір за 

використання місцевої символіки. 
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 Рівень річного доходу, викладений в проекті, складає 300 тис. грн, а 

складав 500 тис. грн.  Це свідчить про те, що втричі  зменшується база, яка 

дозволяє мати доступ до спрощеної системи оподаткування [5]. 

За останні 2-3 роки спостерігається падіння довіри громадян до 

банківської системи України – це і неможливість доступу до своїх депозитів, 

і некерований, непрозорий курс валюти, і відсутність ефективних механізмів 

компенсації втрат громадян від некерованого коливання курсу валюти, 

включаючи питання ефективності нарахування відсотків тощо. Тому зараз 

несвоєчасно вводити податок на доходи громадян від депозитів. В разі 

введення 5-ти відсоткового податку на доходи від депозитів, включаючи 

реальну ставку, яка діє сьогодні в комерційних банках, то це змусить 

громадян зберігати свої заощадження в депозитах на 2-4% від річних [6]. 

Малий бізнес як такий має закінчити своє життя протягом п’яти років, 

тому що прикінцеві положення чітко говорять, що з 1 січня 2016 року взагалі 

поняття «фізична особа – підприємець» вилучається із визначень в 

Податковому кодексі [2].  

За Проектом податкового кодексу буде зменшено кількість податків 

майже в два рази. Скоротяться всі провідні ставки. У результаті отримається 

практично найнижчий  ПДВ і податок на прибуток в Європі. Плюс подається  

маса пільг. 

Передбачена також відповідальність чиновників за зловживання і 

невиконання своїх обов'язків. У  Податковому кодексі прописана 

персональна відповідальність представника податкової, який відмовив в 

прийомі декларації. А ще закладений штраф за невчасне повернення ПДВ у 

розмірі 120% ставки НБУ від суми невідшкодування. [6] 

В умовах реформування спрощеної системи оподаткування 

передбачається надання спеціальних пільг: запровадження на п'ять років 

нульової ставки податку для новоутворених суб'єктів господарювання, а 

також підприємств зі щорічним обсягом доходів до 3 млн грн. Такі пільги 
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покликані стимулювати залучення інвестицій, створення додаткових робочих 

місць і збільшення обсягів виробництва [3]. 

Також передбачається звільнення від оподаткування на десять років 

прибутку підприємств галузей легкої промисловості (окрім підприємств, які 

працюють на давальницькій сировині) і підприємств суднобудівної і 

авіабудівної промисловості та готельного бізнесу. Передбачені пільги також 

при реалізації заходів з енергоощадження [5]. 

Крім того, уряд пропонує ввести податок на нерухоме майно, що 

відрізняється від земельної ділянки. За нульовою ставкою оподатковується 

об'єкт житлової нерухомості, яка належить платникові податку на правах 

власності, загальна площа якого не перевищує 100 кв м у місті або 200 кв м у 

сільській місцевості. У разі якщо в об'єкті житлової нерухомості 

зареєстровано понад дві особи в місті і більш ніж 5 осіб у сільській 

місцевості, за нульовою ставкою обкладається площа по 40 кв м на кожного 

зареєстрованого. Площа житла, яка перевищує такі норми, оподатковується 

за ставкою 10 грн/кв м [3]. 

З позитивних змін хочеться також зазначити, що була повернена норма 

Закону № 2181 «Про порядок погашення зобов’язань платних податків перед 

бюджетними та державними цільовими фондами», яка передбачає, що у разі 

неоднозначного трактування положень нормативних документів спір 

вирішується на користь платників податків [6]. 

Висновки і пропозиції. Прийняття Податкового кодексу є реальною 

необхідністю й вимогою часу. Запропоновані в проекті кодексу основи 

функціонування податкової системи залишилися майже без змін: більшість 

норм, передбачених у кодексі, сформовано на основі чинних законів і 

підзаконних актів. Це відображається також у тому, що в структурному 

відношенні проект Податкового кодексу складається зі штучно об'єднаних 

законодавчих актів, викладених у відповідних розділах кодексу, які 

присвячено окремим видам податків і зборів. Але суть створення єдиного 

документа має полягати в докорінній переробці всіх чинних законодавчих 
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актів, які регулюють податкові та бюджетні відносини. Результатом такої 

роботи повинно стати якісне впорядкування законодавства, забезпечення 

його погодженості й компактності, виключення із законодавчого масиву 

старих неефективних норм, які не виправдали себе, а також заміна невдалих 

норм новими [6]. 
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