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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

У процесі виконання своїх завдань бюджетні установи досить активно 

використовують запаси. Для деяких з них запаси є вкрай важливою складовою, 

яка формує їх діяльність та прямо впливає на їх функціонування. Зважаючи на 

особливість фінансування цих установ особливу роль приділяють саме системі 

організації ведення бухгалтерського обліку та повного і своєчасного 

відображення їх руху. 

Зважаючи на особливості фінансування державних установ Мельниченко 

І.В. вказує на  необхідність ефективності витрачання коштів на придбання 

запасів, та вказує, що «У забезпеченні раціонального та економного 

використання ресурсів, проведенні боротьби з беззаконністю витрачання 

матеріальних засобів та грошових коштів, дотриманні фінансово-бюджетної 

дисципліни вирішальну роль відіграє реалізація таких функцій управління, як 

облік і контроль» [1, с. 62].  

Удосконалення організації обліку запасів, посилення його контрольних 

функцій за господарською та фінансовою діяльністю бюджетних організацій – 

основа дотримання фінансово-бюджетної дисципліни. Успішне виконання 

завдань, що стоять перед обліком, можливе лише при умові правильної 

організації первинного обліку, тобто оформлення документами різних 

господарських операцій із метою одержання початкових (первинних) даних [2, 

с. 269; 3, с. 55]. 

До головних завдань обліку запасів належать: 

– правильне і своєчасне документальне оформлення операцій з 

надходження, руху та вибуття запасів; 

– контроль за збереженням та рухом запасів на складі; 

– контроль за раціональним використанням запасів і додержання норм їх 

використання; 

– забезпечення всіх рівнів управління інформацією про наявність і рух 

запасів [4]. 
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Основними передумовами виконання цих завдань є економічно 

обґрунтована класифікація та оцінювання запасів, нормування їх залишків, чітка 

організація матеріального постачання й складського господарства. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 

про запаси та її розкриття у звітності визначено Національне положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси» [5]. 

За нових умов терміни та їх визначення найбільш точно дозволяють 

організовувати систему управління, обліку та контролю запасів для бюджетних 

установ. Зокрема за діючою методикою «Запаси» визнаються як активи, а облік 

повинен вестися за первісною вартістю. Тобто в цьому зв’язку саме первісна 

оцінка набуває особливої актуальності, а тому для даного сектора необхідно 

проводити більш виважену економічну політику придбання запасів та належного 

їх зберігання. 

Визнання запасів активом та їх первісна оцінка НП(С)БОДС 123 змінив 

підхід до визнання бюджетними установами в обліку активом запасів. Запаси 

визнаються активом, якщо дотримуються такі умови, як, зокрема: вартість 

запасів можливо достовірно визначити, існує ймовірність майбутніх 

економічних вигід, пов’язаних з їх використанням, та/або вони мають потенціал 

корисності. Тобто запаси можуть зараховуватися до складу активів установи, у 

разі якщо вони відповідають хоча б двом критеріям: можливо достовірно 

визначити їх вартість, а також існує ймовірність економічних вигід від їх 

використання та/або вони є потенційно корисними. У разі невідповідності цим 

критеріям запаси обліковуються на позабалансових рахунках. 
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РОЛЬ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

При формуванні інформаційної системи про економічний стан та розвиток 

будь-якого підприємства, галузі та країни в цілому особливе значення 

приділяється точності та своєчасності відображення інформації в первинних 

документах.  

Слід відмітити, що важливою частиною інформаційного забезпечення є 

саме первинні документи. Якщо звернути увагу, що первинні документи – це 

документи, які відображують господарські операції в момент їх здійснення, то 

тут необхідно відмітити, що первинний облік перш за все носить також і 

контрольний характер за ефективним та раціональним використання коштів та 

ресурсів. 

На переважне та особливе значення первинного обліку у формуванні 

економічної інформації вказує Гончаренко Н.Г. На її погляд «економічна 

інформації носить виключно важливий характер в системі дієвого управління 

підприємством, а від так і до її формування необхідно підходити виважено і 

виключно з наукової позиції. Вона повинна бути ретельно перевірена, 

співставлена та подана в різні служби підприємства у відповідні визначені 

терміни. Тобто вона повинна носить достовірний характер та бути сформована в 

часі. 

Особливу увагу на наш погляд необхідно приділити саме створенню 

інформації первинної ланки, тобто інформації, яка фіксується в первинних 

облікових документах. В цьому зв’язку важливого значення набуває саме 

точність відображення всіх даних, їх відповідність ситуації та адекватність. 

Оскільки, головне призначення інформації це визначення певних подій та 

процесів в часі, то на підприємствах в обов’язковому порядку необхідно читко 

дотримуватися графіку документообігу та використовувати різні методи її 

перевірки та співставлення. При виконанні даних рекомендацій економічна 

інформація буде виваженою, лаконічною, достовірною, а проведений аналіз на 

базі такої інформації буде повністю відображати всі позитивні зрушення, 

вказувати на недоліки та визначати всі невикористані, але дієві резерви, які 

забезпечать керівництву прийняти відповідні управлінські рішення по 

подальшому ефективному розвитку підприємства з мінімальними затратами 

фінансових, трудових та матеріальних ресурсів.» [1, с. 147]. 

Домбик О.М. відмічає, що «В сучасних умовах господарювання первинний 

облік виконує не лише початкову стадію сприйняття, вимірювання і реєстрації 

окремих господарських операцій, які характеризують певні процеси та явища на 
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окремих стадіях, але й облікові, управлінські й контрольні функції, які 

насамперед полягають у виявленні відхилень у момент їх виникнення. 

Особливість первинного обліку полягає в тому, що він прямо пов’язаний з 

джерелом інформації, а саме господарськими операціями. Завдяки цьому в 

економічній літературі склалася така думка, що первинний облік — це вихідна 

база формування всієї системи обліку. Тому принципи достовірності, 

оперативності, аналітичності мають реалізовуватись на початках його ведення, 

тобто, на стадії первинного обліку» [2, с. 92]. 

Головним завданням створення інформаційної системи в ринкових умовах 

є забезпечення якісного управління виробничою і маркетинговою діяльністю 

підприємств та організацій, їх взаємодії з навколишнім середовищем (ринковими 

структурами, фінансово-кредитними установами, органами місцевого 

самоврядування та державного управління) [3, с. 53]. 

З розвитком ринкових відносин та інтеграцією в світовий економічний 

простір перед виробничими структурами постає проблема одержання, засвоєння 

і використання великих обсягів прогнозної, ринкової, науково-технічної 

інформації, оскільки ці види інформаційного забезпечення характеризуються 

швидким старінням інформації, то слід запроваджувати та створювати локальну 

мережу на кожному підприємстві, для того щоб в будь-який момент її можна 

було б співставити та перевірити. 

Крім того створення інформаційних систем підприємств і організацій має 

свої особливості: 

- інформаційні системи підприємств і організацій повинні будуватися 

як відкриті системи і бути засобом для ефективної взаємодії з навколишнім 

середовищем; 

- основою інформаційних систем підприємств, їх серцевиною є 

система бухгалтерського обліку; 

- раціональна організація інформаційних систем повинна передбачати 

розмежування і регламентацію інформаційних потоків і визначення 

відповідальних осіб за збирання, систематизацію і зберігання інформації за 

видами діяльності. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ДЕРЕВИНИ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Лісове господарство України – це галузь національної економіки з довгим 

виробничим циклом, що суттєво ускладнює ведення цього виду господарства і 

зумовлює специфіку галузі. Крім того, розвиток лісового господарства і 

збільшення площ заліснення забезпечує отримання довготривало соціального, 

екологічного і рекреаційного ефекту, тому особливу увагу слід приділяти 

соціально відповідальному господарюванню у цій галузі і природоохоронній 

компоненті.  

Низькі темпи розвитку лісового господарства України,в першу чергу, 

пов'язані з тіньовим обігом деревини. Для вирішення цього питання вживалися 

досить рішучі заходи: від моніторингу незаконних рубок і посилення відомчого, 

податкового та митного контролю до застосування суворої адміністративної і 

карної відповідальності за порушення природо-охоронного законодавства та 

підвищення статусу державної лісової охорони. 

Одним із методів підвищення продуктивності праці, контролю за обігом 

деревини та унеможливлення незаконних рубок є впровадження поколодного 

електронного обліку лісопродукції, концепція якого була запропонована 

Державним агентством лісових ресурсів України.  

Електронний облік деревини (ЕОД) – це контроль обліку деревних 

матеріалів із допомогою новітніх електронних технологій. Метою створення цієї 

системи є подальше вдосконалення технічної складової системи управління, а 

саме:  підвищення прозорості, керованості та ефективності роботи.  значне 

підвищення швидкості обробки паперових документів підприємствами і 

структурними підрозділами та подальше зменшення долі паперового 

документообігу;  впровадження регламентів автоматизованої звітності на усіх 

рівнях від лісгоспу до обласного управління та Державного агентства лісових 

ресурсів України;  формування галузевого реєстру походження деревини, 

забезпечення оперативного та достовірного користування даними[1]. 

Перші розмови, щодо застосування електроніки на лісосіках розпочалися 

ще в 2000 році на Рівненщині, потім була ініціатива Волинських лісівників за 

підтримки польських колег. Так, у 2009 році Кабінетом Міністрів України була 

підтримана і схвалена концепція № 1090 про єдину державну систему 

електронного обліку деревини. Але й після її схвалення, підприємства 

Держлісагентства протягом довгого часу працювали за застарілими методиками 

обліку. На даний час завершується процес впровадження системи електронного 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
18 

обліку деревини по всій Україні, лише декілька  лісгоспів не встигли перейти до 

сучасних гаджетів. 

Процес обліку починається з того, що майстер проводить обмір 

лісопродукції та наносить на торець колоди бирку зі штрих-кодом за допомогою 

молотка. За допомогою 2D сканера та сенсорного екрану в КПК вносять 

інформацію про сортименти та прив’язують до штрих-коду. Після обробки 

інформації майстер роздруковує товарно-транспортну накладну, яка є 

дозвільним документом для транспортування деревини. У кінці робочого дня 

дані з КПК переносять в центральний комп’ютер підприємства, а за необхідності 

– в процесі роботи за допомогою мережі Internet. Під час безпосередньої роботи 

з системою ЕОД  було з’ясовано її переваги, порівняно з традиційними методами 

обліку лісопродукції, зокрема, швидкість і простота роботи, автоматичність 

обробки інформації. Крім того, перевагами електронного обліку деревини в 

цілому для галузі та держави є впорядкування обігу лісопродукції в межах 

країни, отримання оперативної інформації про походження партій деревини, 

моніторинг у режимі online за наявною в державі заготовленою і реалізованою 

лісопродукцією, вивчення ринку деревини, можливість на будь-який момент 

часу здійснити перевірку матеріально-відповідальних за зберігання 

лісопродукції осіб. Недоліками системи ЕОД є висока вартість обладнання, 

низька якість екрану КПК та ємність літій-іонних батарей, недостатня чутливість 

сенсора екрану, досить часті помилки в роботі операційної системи, окремі 

проблеми з передачею інформації. Незважаючи на вказані недоліки, система 

ЕОД має переважно проблеми лише в технічному забезпечені та якості 

обладнання. Щодо формування первинних документів та іншої звітності, а також 

багатьох інших можливостей у відповідальних осіб особливих нарікань немає  

Перейняте від світового досвіду впровадження електронного обліку можна 

вважати еволюцією  лісового господарства. На сьогодні саме єдина державна 

система електронного обліку є інструментом, який дозволяє державі 

відстежувати походження деревини від моменту заготівлі до реалізації і тим 

самим унеможливлювати обіг деревини невідомого походження. На думку 

міжнародних експертів запровадження електронного обліку всіма постійними 

лісокористувачами дозволить повністю ліквідувати тіньовий ринок деревини в 

Україні, та зміцнити лісове господарство загалом[2]. 

Отже, після запуску Єдиної державної системи електронного обліку 

деревинидержавні лісогосподарські підприємства вимушені проводити 

електронний облік деревини майже в повному обсязі. Підводячи підсумки 

роботи системи за 2017 рік можемо стверджувати, що майже в усіх державних 

лісогосподарських підприємствах система успішно функціонує. Хоча, на нашу 

думку, у системи є ще ряд недоліків і при бажання її теж можливо обійти, про те, 

створення єдиної системи обліку деревини – це перші кроки того, щоб лісова 

галузь почала функціонувати відповідно до європейських стандартів із 

раціональним використанням та збереженням лісів. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА  

 

Документація виступає як спосіб первинного спостереження за діяльністю 

підприємства і є важливою ланкою технології обліку. Без належно оформленого 

документа не може бути здійснено бухгалтерського запису, також від цього 

залежать повнота й достовірність облікової інформації. У бухгалтерському 

обліку весь час відбуваються зміни, що пов’язані із законодавством і 

новаторством.  

У П(С)БО 30 «Біологічні активи» визначено поняття «біологічні активи» й 

«сільськогосподарська продукція», їх класифікація, облік надходження 

біологічних активів, їх оцінка на дату балансу, оцінка сільгосппродукції та 

додаткових біологічних активів при первісному визнанні, доходи й витрати 

сільськогосподарської діяльності [1]. 

Первинні документи – це письмові свідоцтва, що фіксують і 

підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження і дозволи 

адміністрації на їх проведення. 

Регістри бухгалтерського обліку – це носії певного формату у вигляді 

відомостей, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, 

систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення 

інформації з первинних документів, що прийняті до обліку [2]. 

Документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств 

до передачі в архів на зберігання проходять певний шлях. Рух первинних 

документів на підприємстві регулюється документообігом. Загалом повний цикл 

руху первинних документів включає такі етапи: розробка документа, розподіл за 

користувачами, оперативне й архівне зберігання. 

Основним первинним документом з обліку надходження молока в 

сільськогосподарському підприємстві є «Журнал обліку надою молока», який 

ведеться завідувачем ферми. У ньому щоденно записується кількість корів, що 

дояться, у кожної доярки, кількість надоєного молока вранці, удень й увечері. 
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Завідувач ферми кожного дня визначає відсоток жиру в молоці в кожній групі 

корів і перераховує прийняте молоко в одновідсоткове й стандартне. «Журнал 

обліку надою молока» ведеться в одному примірнику протягом 15 днів і 

зберігається на фермі. Кількість надоєного молока та його жирність підтверджує 

своїм підписом майстер машинного доїння. Для обліку щоденного надходження 

і витрачання молока протягом місяця на кожній фермі необхідно вести 

«Відомість руху молока». Після завершення звітного періоду один примірник 

«Відомості руху молока» разом із «Журналом надою молока» з надходження, 

«Лімітно-забірними картками», «Товарно-транспортними накладними» та 

іншими документами з витрачання молока надаються в бухгалтерію. Другий 

примірник «Відомості руху молока» служить підставою для оприбуткування і 

списання витраченого молока в «Книзі складського обліку». При одержанні 

приплоду (телят, поросят) зоотехнік складає у двох примірниках «Акт на 

оприбуткування приплоду тварин» (ф. № 95). Записи в ньому здійснюють 

індивідуально щодо кожної голови приплоду великої рогатої худоби, а щодо 

поросят – загалом із зазначенням статі. Обидва примірники передаються в 

бухгалтерію: один – на наступний день після його складання, а другий у кінці 

місяця разом із «Звітом про рух худоби і птиці на фермі» (ф. № 102) після того, 

як на його підставі будуть зроблені записи в «Книзі обліку руху худоби і птиці 

на фермі» (ф. № 34) і в реєстрах зоотехнічного обліку, а також нарахована 

заробітна плата тваринникам. 

Продукцією вирощування молодняка і тварин на відгодівлі є приріст живої 

маси поголів’я. Молодняк і відгодоване поголів’я великої рогатої худоби й 

свиней обов’язково зважують щомісяця, а також при переведенні в наступну 

вікову групу, з ферми на ферму, від однієї матеріально відповідальної особи до 

іншої, у момент забою, продажу. Результати зважування молодняка і тварин на 

відгодівлі відображають у «Відомості зважування тварин» (ф. № 98), яку складає 

зоотехнік при щомісячних, періодичних і вибіркових зважуваннях тварин у 

підзвіті кожного скотаря, свинарки тощо. Приріст живої маси необхідно 

визначати на підставі «Розрахунку визначення приросту» (ф. № 98а). Його 

складає завідувач ферми щомісяця на підставі даних відомостей зважування 

тварин і документів на надходження та вибуття худоби загалом по фермі та за 

видами й особами, за якими закріплені тварини. При розрахунку кількості 

приросту маси до живої маси худоби на кінець звітного періоду додається жива 

маса худоби, що вибула протягом звітного періоду, а з одержаного підсумку 

віднімають масу худоби, яка надійшла за звітний період, і живу масу худоби, що 

була на початок звітного періоду. 

Для обліку витрат праці складають розрахунок нарахування заробітної 

плати (оплати праці) працівникам тваринництва (ф. № 69). Для цього 

використовують документи, у яких обліковується вихід продукції: журнал 

обліку надою молока, акт на оприбуткування приплоду тварин, відомість 

зважування тварин та інші. Виконання ремонтних робіт у тваринництві 

оформляється нарядами на відрядну роботу (ф. № 70). При погодинній оплаті 

праці складають табель обліку робочого часу (ф. № 64). В обліку молодняк 

тварин на вирощуванні з моменту отримання приплоду до переведення їх до 
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складу довгострокових біологічних активів або вибуття, а також тварин на 

відгодівлі обліковують залежно від оцінки на окремих субрахунках рахунка 

21 «Поточні біологічні активи» [2]. 

Довгострокові біологічні активи (наприклад, у свинарстві – основні 

свиноматки та кабани-плідники) обліковуються залежно від оцінки на окремих 

субрахунках рахунка 16 «Довгострокові біологічні активи». У бухгалтерії 

сільськогосподарських підприємств тварин обліковують за кількістю голів, 

живою масою, кількістю та вартістю отриманої продукції від їх утримання. Для 

синтетичного обліку витрат і виходу продукції тваринництва використовується 

субрахунок 232 «Виробництво продукції тваринництва». Це – активний 

калькуляційний рахунок, за дебетом якого відображаються витрати на 

виробництво, а за кредитом – вихід продукції. 

Основними недоліками первинного обліку виробництва продукції 

тваринництва є застарілі форми документів, незручність у форматі та розміщенні 

реквізитів окремих документів.  

Головним типовим недоліком роботи з первинними документами в 

сільськогосподарських підприємствах є порушення бухгалтерами правил 

заповнення документів і відсутність графіка документообігу в підрозділах, що 

викликає проблеми в обігу документів.  

Крім того негативним є відсутність системи контролю відповідальності. 

Вважаємо, потрібно запропонувати ведення обліку витрат на підприємстві за 

центрами відповідальності. Для цього необхідно вести самим підрозділам 

«Журнал обліку витрат і доходів ферми (бригади, відділення)», що дасть змогу 

визначати понесені перевитрати в даному підрозділі, виправити їх на наступний 

період і відобразить явну рентабельність кожного підрозділу господарства. 
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Україна знаходиться на етапі удосконалення ринкових умов 

господарювання, що, в свою чергу впливає на суттєві зміни в гармонізації 
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інтересів усіх зацікавлених сторін. На даний час проблеми обліку основних 

засобів України в умовах сучасної ринкової економіки набувають особливої 

актуальності. Найбільш гостро це питання стоїть для сільськогосподарських 

підприємств, матеріально-технічна база в яких виступає основним засобом праці. 

Адже перехід до відносин власності на землю стимулює підвищення 

відповідальності суб’єктів господарської діяльності за раціональність та 

ефективність своєї роботи, яка прямо залежить від забезпеченості підприємства 

основними засобами. Це пов’язано з дуже стрімким зростанням рівня техніко-

технологічного оснащення, використання новітнього передового обладнання та 

високопродуктивних засобів виробництва, що в свою чергу потребує 

правильного облікового підходу [1].  

Сукупні результати діяльності підприємства, а також введення нових 

підходів в керівництво підприємством в цілому та основними засобами зокрема, 

прямо залежить від того, наскільки функціонально та ефективно 

використовуються наявні засоби праці. Адже можливе викривлення та 

неточність інформації щодо обліку основних засобів, що ймовірно в результаті 

недосконалості облікової системи, призводить лише до приблизних а більшості 

випадків до помилкових даних щодо стану підприємства. 

Нормативне регулювання обліку основних засобів здійснюється 

Положеням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», яке 

визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 

про основні засоби та наводить їх безпосереднє визначення. Відповідно до нього, 

основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва, або постачання товарів, надання послуг, 

здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

довший за рік) [2].  П(С)БО 7 «Основні засоби» побудовано на основі 

міжнародного стандарту бухгалтерського обліку МСБО 16 «Основні засоби», у 

якому розглядається визначення основних засобів, сутність та оцінка основних 

засобів, зменшення корисності та ремонт основних засобів, облік вибуття 

основних засобів, методи нарахування амортизації основних засобів [3]. 

Організація обліку основних засобів повинна бути цілісною, єдиною 

системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які 

охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації.  

У процесі кругообігу основних засобів відбувається відшкодування їх 

вартості. Цикл відтворення основних засобів відображає період часу, протягом 

якого відбувається процес відшкодування їх споживчої вартості. При цьому 

основні засоби, які безпосередньо впливають на предмет праці (інструменти, 

устаткування, машини тощо), називають активною частиною. Основні засоби, 

які забезпечують процес виробництва (будинки, спорудження і т.д.), відносять 

до їхньої пасивної частини. В свою чергу, у випадку їхньої участі у виготовленні 

продукції активні й пасивні основні засобт називаються виробничими 

основними засобами.  
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У визначенні терміна «основні засоби» передбаченому п. 4 Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», відсутнє вартісне 

вираження матеріальних активів, які визнаються основними засобами.  

В законодавчому викладі термінів «основні засоби» і «основні фонди» у 

суворій відповідності з їхнім розумінням в економічній теорії, так само як і в 

податково-обліковому поділі, немає необхідності. Основні засоби є частиною 

виробничого (інвестованого) капіталу. Строк їх функціонування визначається 

термінами та інтенсивністю експлуатації обладнання, будівель, споруд тощо. 

Проте, в бухгалтерському обліку термін «основні фонди», на наш погляд, не 

тільки може, але і повинен застосовуватися одночасно з терміном «основні 

засоби». Особливої відмінності між ними немає, й використовуються вони 

відносно одних і тих же об’єктів, про те ці терміни можна застосовувати в 

економічному аналізі з метою більш глибокого аналізу показників ефективності 

їх використання. 

На підставі дослідження виявлено, що введені зміни у нормативно-правові 

документи, щодо обліку основних засобів, можуть призвести до виникнення 

розбіжностей у неточностях розуміння сутності «основних засобів», їх 

віднесення до певних об’єктів обліку, визначення: корисного використання 

(експлуатації) і сум нарахованих амортизаційних відрахувань, залишкової 

вартості основних засобів.  

Наступна проблема, яка розглянута багатьма науковцями, є недосконалість 

первинної документації з обліку основних засобів. Так, діючі форми первинної 

документації з обліку основних засобів та інвентаризаційні описи дублюють 

один одного. Майже зовсім не відрізняються за змістом інвентарні картки форм 

ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8. Водночас у наявних формах обліку не передбачено 

відображення устаткування, придбаного підприємством для резерву, до 

запровадження в експлуатацію, що на практиці створює певні труднощі при 

розрахунку амортизаційних відрахувань. 

Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення 

в умовах ринкової економіки зумовлюють сьогодні формування певних вимог 

щодо надання вчасної інформації про наявність, рух, стан їх використання. 

Ринкова система управління сучасним підприємством потребує більш 

оперативної та комплексної програми відтворення основних засобів. Кожне 

підприємство має свій економічний потенціал і повне використання його 

залежить від ефективної експлуатації й оновлення основних виробничих засобів. 

Таким чином, удосконалення організації обліку основних засобів повинне 

здійснюватись у напрямі розширення її управлінських можливостей, 

максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів підприємницької 

діяльності, що виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху 

основних засобів та ефективності їх використання. Основними шляхами 

удосконалення організації обліку основних засобів є раціоналізація як кожної 

форми документів і регістрів обліку, так і методів, і способів збирання, обробки 

і узагальнення облікової інформації, адаптованих до сучасних умов. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах розвитку економіки серед комплексу проблем 

бухгалтерського обліку важливе місце займає питання формування, обліку та 

відродження у звітності фінансових результатів господарчих суб’єктів, оскільки 

фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який 

узагальнює результати господарської діяльності підприємства і надає 

комплексну оцінку її ефективності. 

Особливого значення досягнення позитивного фінансового результату 

діяльності вітчизняних підприємств набуває в умовах розширення ринкових 

відносин між суб’єктами господарювання як всередині країни, такі за її межами, 

особливо сьогодні, коли України стала на шлях вступу в ЄС. 

Підвищення ефективності діяльності підприємств неможливе без 

удосконалення системи управління підприємством і, зокрема, управління 

фінансовими результатами.  

Удосконалення системи управління підприємством базується на 

використанні сучасних форм, методів і принципів, що ставлять нові вимоги до 

формування неупередженої, повної, своєчасної, зрозумілої та корисної обліково-

аналітичної інформації про діяльність підприємства та його фінансові 

результати. 

Існують три методи визначення фінансового результату. Одним з них є 

метод «витрати – випуск», що базується на моделі В. Леонтьєва. Другий метод 

спирається на формулу балансу: актив дорівнює сумі власного капіталу і 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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зобов’язань. Третій – визначає фінансовий результат як зміну вартості чистих 

активів на початок і кінець звітного періоду [1]. 

Порядок визначення фінансового результату на підприємствах України та 

відображення його у фінансовій звітності регламентується НП(с)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»; П(с)БО 15 «Дохід», П(с)БО 16 «Витрати», 

П(с)БО 17 «Податок на прибуток» і трансформує систему обчислення 

фінансового результату відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку – 8 «Облікові політики, зміни в облікових політиках», 12 «Податки на 

прибуток», 18 «Дохід». 

Вітчизняні підприємства розраховують фінансовий результат за методом 

«витрати – випуск», і тому на його величині істотно позначаються чинники 

методологічного і методичного характеру порядку визначення доходів і витрат, 

їх склад та оцінка [2]. 

Фінансовий результат як облікова категорія визначається різницею між 

доходами і витратами або приростом (зменшенням) власного капіталу 

підприємства, створеним у процесі підприємницької діяльності за звітний 

період, за винятком зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення 

власниками. 

Вирішенню проблеми облікового забезпечення інформацією потреб 

управління фінансовими результатами сприяє сегментизація підприємства з 

метою одержання інформації про доходи і витрати, фінансові результати в 

розрізі окремих структурних підрозділів підприємства – сегментів. 

Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, 

фінансові результати, активи і зобов’язання звітних сегментів регламентуються 

П(с)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» [3]. 

Сегменти визначаються підприємством на основі його організаційної 

структури. 

Сегменти можуть бути географічними і господарськими. Географічний 

сегмент – це відокремлювана частина діяльності підприємства, тобто 

територіально відокремлений підрозділ підприємства, а господарський – це 

відокремлювана частина діяльності підприємства, але територіально не 

відокремлений підрозділ підприємства. Критерії визначення сегмента географіч-

ним або господарським наведені в П(с)БО 29. Сегменти можуть бути 

виробничими, з виробництва певного виду(або групи) продукції (робіт, послуг) 

або з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). 

Ще одним результатом аналітичного забезпечення управління 

фінансовими результатами є використання елементів управлінського обліку. 

Дослідження проблеми формування в управлінському обліку інформації 

для управління фінансовими результатами свідчать, що цьому процесу значно 

сприяє створення на виробничому підприємстві центрів відповідальності. 

Теорія і практика сформували принципи функціонування центрів 

відповідальності. Найважливішими з таких принципів є принцип самоконтролю, 

самоокупності та самофінансування. 

У системі управлінського обліку доцільно використовувати елементи 

методу «директ-кост» («директ-костинг»), який базується на класифікації витрат 
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на змінні та постійні і включає в себе облік витрат за їх видами, місцями 

виникнення й носіями, облік результатів виробничої діяльності, а також аналіз 

витрат і результатів для прийняття управлінських рішень. 

Метод «директ-кост» дає можливість визначити маржинальний дохід і 

проаналізувати вплив постійних витрат на фінансовий результат від реалізації 

продукції (робіт, послуг), а також на фінансовий результат всієї операційної 

діяльності, при врахуванні постійних витрат у складі адміністративних витрат і 

витрат на збут. 

Безумовно, підвищенню рівня управління фінансовими результатами 

сприяє і систематичний економічний аналіз доходів, витрат, прибутку (збитку) 

шляхом використання давно діючих методів і способів, наприклад порівняння з 

нормами і вивчення структури цих показників та впливу окремих факторів на 

них. 

Важливу інформацію для управління фінансовими результатами надає 

аналіз рентабельності як окремих видів продукції (робіт, послуг), так і 

рентабельності підприємства в цілому. При цьому слід використовувати 

традиційні методи аналізу, які дають можливість визначити вплив окремих 

факторів на рентабельність (цін, собівартості, обсягів і асортименту тощо). 

Водночас, слід використовувати і більш складні методи аналізу фінансових 

результатів і рентабельності продукції і діяльності шляхом моделювання 

процесів діяльності і використання алгоритмів аналітичної оцінки граничного 

потенціалу прибутковості окремих видів продукції, а також аналізу 

рентабельності як складової фінансової стійкості підприємства. 

Підвищенню рівня обліково-аналітичного забезпечення управління 

фінансовими результатами сприяє формування інформації про доходи, витрати і 

фінансові результати за звітними сегментами і центрами відповідальності. 

З метою ефективного управління фінансовими результатами доцільно 

використовувати не тільки традиційні методи (способи, прийоми) аналізу 

доходів, витрат, прибутковості, рентабельності, але й нові, такі як моделювання, 

оцінки граничного потенціалу прибутковості окремих видів продукції (робіт, 

послуг) та інші. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Фінанси. бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 

3-х т., Т. 2 // Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ННУ «Акад. фін. 

управління»; за ред. Т. І. Єфименко.  К., 2010. 648 с. 

2. Білик М. Д., Бабіч В. В. Облікова політика та її вплив на формування 

фінансового результату діяльності підприємства // Формування ринкових 

відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України. Київ, 2013. Вип. 4 (143). С. 201–206. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність 

за сегментами»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 19.05.05 р. 

№ 412. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. 

 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
27 

УДК 657.4:657.633:637 

 

А.В. Зінченко, здобувач 4 курсу спеціальності «Облік і аудит» 

Науковий керівник: І.І. Рагуліна,  доцент, канд. екон. Наук 

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА І ОБЧИСЛЕННЯ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ У ТОВ 

«ПЕЧЕНІЗЬКЕ» ПЕЧЕНІЗЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Вирішення національної проблеми продовольчої безпеки безпосередньо 

пов’язується з необхідністю забезпечення ефективного та динамічного розвитку 

усіх галузей сільського господарства, зокрема тваринництва, яке постачає 

незамінні продукти харчування, цінну сировину для харчовоїі переробної 

промисловості. Поряд з цим, протягом останніх двох десятиліть спостерігається 

стійка тенденція до скорочення поголів’я тварин, щоє суттєвою загрозою 

надійності продовольчого забезпечення держави. Така ситуація потребує 

обґрунтування стратегічних напрямів розвитку галузі та активізації відповідної 

державної політики [1]. Крім того процес виробництва продукції галузі 

тваринництва відіграє виключно важливу роль у забезпечені зайнятості 

сільського населення, а, значить, і у зниженні соціальної напруги на селі як 

Харківської області, так і безпосередньо в ТОВ «Печенізьке» Печенізького 

району. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Печенізьке» розташоване в 

південно-західній частині Печенізького району Харківської області в 

смт. Печеніги і відноситься до типу середніх за розміром господарства. 

Підприємство спеціалізується на виробництві молока і соняшнику [2]. 

Особливо гостро сьогодні постає проблема створення системи обліку 

витрат для розробки ефективних стратегічних управлінських рішень з метою 

своєчасного передбачення виникнення несприятливих ситуацій та 

спрямовування діяльності тваринницьких підрозділів на досягнення позитивних 

кінцевих результатів. При цьому виникла проблема узгодження обліку поголів’я 

з обліком  витрат і виходу продукції скотарства, створення системи 

бюджетування витрат та здійснення подальшого  контролю за ефективним 

використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів із врахуванням 

особливостей функціонування галузі. 

Отже, облік витрат виробництва в тваринництві необхідно побудувати 

таким чином, щоб мати змогу щомісячно узагальнювати витрати на окремі види 

робіт за виробництвом продукції тваринництва, а по завершенні циклу 

обчислювати фактичну собівартість продукції. Така структура обліку дозволяє 

здійснювати контроль за відповідністю витрат якості продукції. Вміло 

організований облік витрат та калькулювання собівартості продукції 

тваринництва повинен забезпечити оперативне, достовірне та повне 

надходження інформації щодо кількості та вартості одержаної продукції, 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
28 

трудових, матеріальних та грошових витрат на виробництво продукції по 

господарству в цілому та окремих його структурних підрозділах. 

Для організації достовірного обліку витрат і виходу продукції молочного 

стада необхідна законодавча і методична база, керуючись якою можна на 

високому рівні здійснювати обліковий процес на будь-якому підприємстві. 

Важливим для налагодження бухгалтерського обліку є створення облікової 

політики підприємства згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» [3], НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [4] і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку [4]. Стосовно 

обліку виробництва продукції тваринництва на підприємстві необхідно 

керуватися П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО 15 «Дохід», 

П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 30 «Біологічні активи», Методичними 

рекомендаціями зпланування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України 

від 18 травня 2001 року № 132 [5] та іншими нормативно-правовими актами. 

Для налагодження обліку витрат і виходу продукції тваринництва велика 

увага приділяється питанням класифікації витрат виробництва, адже це 

дозволить виділити ту частину витрат, на яку зможе вплинути керівник. 

У ТОВ «Печенізьке» бухгалтерський облік здійснюється у відповідності до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3], 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку [4] та Інструкції по 

застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку [6]. 

Під час здійснення фінансово-господарської діяльності та веденні 

бухгалтерського обліку у ТОВ «Печенізьке» керуються Наказом про облікову 

політику, який є основним нормативним документом, що зумовлює організацію 

бухгалтерського обліку на підприємстві. У ТОВ «Печенізьке» бухгалтерський 

облік ведеться за автоматизованою формою обліку з використанням 

програмного забезпечення «1С: Бухгалтерія 7.7».Для контролю за надходженням 

та своєчасним опрацюванням документів на підприємстві складено графік 

документообігу. 

Організація і ведення первинного обліку витрат і виходу продукції 

тваринництва у ТОВ «Печенізьке» в цілому відповідає встановленим вимогам. 

Проте, на підприємстві застосовують застарілі первинні документи, які не в 

повній мірі враховують зміни, що відбулися в бухгалтерському обліку у зв’язку 

з переходом України на національні стандарти ведення бухгалтерського обліку. 

У ТОВ «Печенізьке» аналітичний і синтетичний облік витрат і виходу 

продукції тваринництва ведуть у машинограмах: «Картка рахунка 232 

«Тваринництво аналітичних рахунків «Молодняк ВРХ» та «Основне молочне 

стадо ВРХ», у яких знаходить відображення кожна господарська операція, 

зафіксована в первинному документі, яка підтверджує понесені витрати на 

виробництво продукції молодняку ВРХ та основного молочного стада ВРХ. 

Також формуються машинограми: «Обороти по субрахунку 232 

«Тваринництво»», «Аналіз субрахунку 232 «Тваринництво»», «Головна книга», 

«Шахова відомість», «Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках». 
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Загальні принципи формування собівартості сільськогосподарської 

продукції регламентуються П(С)БО 16 «Витрати» та П(С)БО 30 «Біологічні 

активи». Крім того, такі принципи викладено в Методичних рекомендаціях по 

плануванню, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Мінагрополітики від 

18.05.01 р. № 132. У ТОВ «Печенізьке» при обчислені собівартості продукції 

тваринництва дотримуються встановлених вимог. 

Отже вважаємо, що одним з найважливіших напрямків удосконалення 

обліку витрат на виробництво продукції тваринництва є встановлення науково 

обґрунтованої номенклатури статей витрат, суттєвим недоліком якої на даний 

час є значне укрупнення витрат, об’єднання в окремі статті витрат, що 

відображають різні виробничі процеси. Впровадження бюджетування та 

бюджетного планування дасть змогу контролювати витрати і управляти ними, 

що дозволить підвищити ефективність галузі тваринництва і вести її з 

кризи.Тому можна сказати, що на сьогодні досліджуване підприємство має всі 

можливості покращити свій стан обліку в цілому, зокрема, витрат тваринництва, 

що в свою чергу дасть змогу більш достовірно відображати здійснені 

господарські операції, спростить процес обробки інформації, процес перевірки 

та контролю. 
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

У всіх сферах економічного життя України здійснюється реформування, в 

процесі якого виникли і продовжують створюватися нові суб’єкти 

господарювання. Теорія і практика засвідчують, що ефективність реформ 

досягається лише за умови, що вони будуть здійснені паралельно і у логічному 

взаємозв’язку у всіх економічних підсистемах, в першу чергу в інформаційному 

забезпеченні для вибору альтернативних управлінських рішень з метою 

досягнення кращих фінансових результатів. Практика нових господарських 

формувань диктує необхідність зміни обліку процесу сільськогосподарського 

виробництва, зокрема, побудови раціональної системи обліку витрат, виходу 

продукції. Облік виробництва повинен забезпечити одержання достовірних 

даних про досягнутий його рівень, які необхідні для управління, контролю за 

додержанням норм виробничого споживання засобів і предметів праці та живої 

праці з метою обчислення собівартості продукції та оцінки діяльності 

підприємства [1]. 

Важливим питанням, що порушувалося у багатьох працях вчених 

економістів-аграрників є управління витратами підприємства, оскільки воно 

здійснюється з метою підтримки рівня витрат на виробництво і реалізацію 

продукції на запланованому рівні, а сам показник витрат є важливою складовою  

в оцінці ефективності діяльності підприємства. Сучасні системи управління 

витратами для обґрунтування оперативних рішень вимагають комплексного 

підходу для вдосконалення облікового процесу та побудови цілісної технології 

інформаційного забезпечення, яка б  інтегрувала найбільш важливі методичні 

елементи управлінського обліку: мету, завдання, принципи та методи управління 

витратами – «управління за відхиленнями», «таргет-костинг», «кайзен-костинг», 

бюджетування витрат для цілей контролю та оцінювання результатів діяльності 

центрів відповідальності. Це дозволить підвищити якість, аналітичність, 

оперативність, системність, стратегічну спрямованість та ефективність 

інформаційного забезпечення системи управління витратами підприємств з 

виробництва продукції тваринництва. 

Проблема розробки і використання в практиці обліку нових підходів до 

ефективного управління витратами підприємства широко обговорюється у 

вітчизняній та зарубіжній економічній літературі [2; 3]. В зв’язку з цим 

сформоване відповідне визначення сутності обліку витрат як сукупності 

усвідомлених дій, направлених на відображення протягом певного часового 

періоду процесів постачання, виробництва і реалізації продукції, що формують 
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собівартість готової продукції, за допомогою їх вимірювання в натуральних і 

вартісних показниках. Таке відображення сутності забезпечує одержання 

вичерпної інформації, необхідної для того, щоб управляти підприємством і 

оцінювати його діяльність шляхом виведення фінансових результатів. Однак 

такий підхід до визначення сутності обліку витрат в умовах розвитку 

управлінського обліку і розвинутої теорії виробничого обліку обмежений за 

напрямками його використання. Визначення сутності обліку витрат на 

виробництво повинно охоплювати різноманітність способів підходу до 

організації управлінського обліку виробничої діяльності чи трансформації 

обліку витрат на виробництво. Таким чином, визначення змісту обліку витрат 

створить передумови моделювання його організації на підприємствах. Саме 

облік як інформаційний потік, обернений процесу управління, буде не тільки 

відображати діяльність, але й надавати інформацію для моделювання економіки 

підприємства в майбутньому. 

 Для контролю за витратами і управління ними необхідно впроваджувати на 

підприємствах внутрішньогосподарський контроль, який буде спрямовано на 

застосування таких методів контролю, які б забезпечували надійне попередження і 

своєчасне виявлення фактів господарських порушень, пов’язаних з використанням 

кормів; засобів захисту рослин та тварин; оплати послуг і робіт, виконаних 

сторонніми організаціями; нафтопродуктів; електроенергії; запасних частин; 

ремонтних та будівельних матеріалів. 

З метою підвищення якості управління витратами підприємств з виробництва 

сільськогосподарської продукції пропонуємо розробити на підприємстві  

внутрішню управлінську звітність, яка регламентує порядок формування, систему 

звітів про виконання бюджетів виробничих та номінальних центрів витрат і графік 

документообігу. Це дозволить використовуючи таку звітність адаптувати систему 

управління витратами до сучасних потреб забезпечення користувачів якісною 

інформацією, що надається для забезпечення процесу прийняття поточних і 

оперативних управлінських рішень. 

Трансформація бухгалтерського обліку і звітності в Україні до вимог і 

принципів міжнародних стандартів ще більше обумовила процеси формування 

внутрішньої управлінської звітності. Відповідно вона стала одним із основних 

джерел інформаційного забезпечення управління витратами, яка готується шляхом 

виконання спеціальних процедур обробки, групування і підрахунку та формується 

на завершальній стадії облікового процесу. 

Проведені дослідження свідчать, що більшість вчених дотримуються думки, 

що внутрішня управлінська звітність – це система взаємопов’язаних показників, які 

необхідні для потреб управління підприємством. 

Важливим кроком на етапі складання управлінської звітності є розроблення 

її вихідних форм. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» передбачено, що підприємство самостійно розробляє систему 

та форми внутрішньогосподарського обліку, звітності й контролю господарських 

операцій з метою обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства 

для внутрішніх користувачів.  
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Вартісна характеристика процесу виробництва формується із витрат 

виробництва, які є вартісним виразом затрачених на виробництво ресурсів, що в 

результаті створення нового продукту трансформуються у собівартість. 

Бухгалтерський облік витрат ведуть за: використаними ресурсами - елементами; 

місцями виникнення та центрами відповідальності; об'єктами калькуляції. 

Основна мета обліку витрат - визначення собівартості продукції, контроль за її 

формуванням, управління витратами та на їх основі – доходами. Собівартість 

характеризує усі сторони виробничої діяльності господарської ланки.  

Управління витратами й собівартістю - важливий елемент управління 

господарством. Витрати на виробництво, з одного боку, один із основних 

об'єктів управління економікою на мікрорівні, а з іншого – важлива частина 

управлінського обліку. До основних завдань обліку витрат на виробництво 

відносять: інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для прийняття 

управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків; спостереження і 

контроль за фактичним рівнем витрат у співвідношенні з їх нормативними і 

плановими розмірами з метою виявлення відхилень і формування економічної 

стратегії на майбутнє; обчислення собівартості виробленої продукції. Головне 

значення в забезпеченні раціональних витрат виробництва має контроль 

виробничої діяльності та управління витратами в процесі її здійснення. В 

управлінні витратами найважливіше значення має оперативно отримана 

інформація про витрати, що дозволяє втручатись у виробничий потенціал і 

оптимізувати його. Основним принципом управління витратами є відповідність 

системи обліку цілям управління. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Романків І.Я. Особливості бухгалтерського обліку і економічного 

контролю витрат виробництва // Інноваційна економіка. 2013. № 10(48). С. 141-

147. 

2. Управління витратами на підприємстві: підручник / Лебедев В.Г. – СПб.: 

«Видавничій дім «Бізнес-преса», 2000. – 278 с.  

3. Котляров С.А. Управление затратами: учебник / С.А. Котляров. – СПб: 

Питер, 2001. – 160 с. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»  // Галицькі 

контракти. 2000. № 5.  С. 82-87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
33 

UDC336.743 

 

M.O. Kolisnyk, Undergraduate Student 

Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev 

M.M. Ragulina, Translator 

TranslationAgency "Etalon", Kharkiv 

 

Research advisor: I.I. Ragulina, Ph.D. inEconomics, AssociateProfessor 

Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev 

 

FUNDAMENTAL TENENTS AND STATUS OF THE BITCOIN 

CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE 

 

The world is constantly changing: former unusual dreams and ideas gradually 

become reality, many new and varied phenomena and processes arise. This is 

especially true in the field of accounting and payments, as they are often used and 

directly related to the development of the economy, state and welfare of population. 

Almost 9 years have passed since the time when the first cryptocurrency "Bitcoin" was 

created by Satoshi Nakamoto. He created a system of completely irreversible 

transactions, in which transactions are carried out without the participation of a 

centralized system. 

Bitcoin became the most widespread and most expensive cryptocurrency. This 

virtual currency is decentralized, all operations with its participation are anonymous, 

and there is no emission center. Trading transactions are conducted only in electronic 

format, and sales of this currency can be done through online exchanges (for example, 

BTC-E). With the help of special bureaus of exchange in online networks (WebMoney) 

or through the Forex broker (FXOpen), cryptocurrency can be exchanged for major 

currencies of the world. Bitcoins can also be obtained as a result of acceptance of 

payment for the goods and services provided or through purchase directly from another 

owner. 

Another way ofobtaining a cryptocurrencyismining–itis a solution to a complex 

crypto task, which is solved by the full scan mode. A normal computer will not work 

for these tasks. Therefore, superproductive computers or powerful servers are used for 

getting Bitcoin. Every year Bitcoin's algorithm is complicated to limit the annual 

emissions of cryptocurrency and prevent inflation. It is planned to generate 21 million 

units of this cryptocurrency by 2033 [2]. 

Bitcoins are divided into fractional parts, the minimum of which is 0.00000001 

of Bitcoin. The minimum unit ofBitcoinisoftencalledSatoshi–inhonorofits founder. 

Thus, 1 Bitcoin = 100 million Satoshi. In 2011, the American company released Bitcoin 

Cash in the form of coins of several denominations and gold bullion, which became 

the subject of collecting and today have a great investment value. 

Bitcoin had its own ups and downs, so in 2013 the cryptocurrency experienced 

a rise when its rate for the month had grown very fast from $ 200 to $ 1000 and then 

dropped to $ 450. For three years, practically nobody knew about Bitcoin. But in early 

2016 the rate started to grow again and more than doubled overtheyear–from 433 to 
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933 dollars. On January 2, 2017, the Bitcoin rate for the first time since 2013 exceeded 

$ 1000. In one year the Bitcoin rate has grown from 1000 to 20 thousand dollars. 

Nobody could foresee this. 

The Bitcoin rate does not depend on dollar, oil, election in the UK. Since from 

the very outset nothing was put in the value of Bitcoins, people themselves control the 

price by their interest. That is, the more people buy cryptocurrency, the more expensive 

it costs. Everything is like with gold. If everybody suddenly decide that gold is 

unnecessary metal, it will cease to cost something. Soinsomesenseit'sa bloatedbubble. 

The Bitcoin rate is very unstable. For example, even the rumor of "bringing 

down" the Bitcoin system can cost a few hundred dollars - people will hurry to get rid 

of the currency. 

Bitcoin is similar to electronic money, but the very principles of complete 

anonymity, lack of control and limited release distinguish it from the work of electronic 

payment systems. 

All Bitcoin transactions are an open source, but without disclosure of the actual 

owner. Each user can create an unlimited number of addresses. The secret keys of 

asymmetric key pairs are stored in the wallet.dat file, and the corresponding public 

keys are used to generate Bitcoin addresses. If you control more than half of the 

computing power of the entire network, then such a substitution is possible for any 

chain, which hypothetically allows you to make the double spending of the same 

Bitcoins [1]. 

Bitcoin came to Ukraine more than seven years ago, but for the first time Bitcoin 

gained a noticeable recognition, probably at midnight on December 18, 2016. At that 

time, the country'slargestbank–PrivatBank–wasnationalized. Ukrainians saw that their 

assets were under threat of monitoring by the state and people began to convert them 

into cryptocurrency. And on the Ukrainian LocalBitcoins, where people make 

arrangements for the exchange of cryptocurrency for hryvnia, a new record for earnings 

of Bitcoins was set, which amounted to almost UAH 2.3 million a week. 

To date the question of the lawful use of the Bitcoin cryptocurrency in Ukraine 

is not solved.But the issue and circulation of cryptocurrency as a money surrogate - in 

contrast to the issue and circulation of monetary units - is not prohibited in Ukraine 

until such a cryptocurrency is not offered (accepted) for settlements. 

Buying and selling activities of Bitcoin for US dollars or other foreign currency 

have signs of the functioning of the so-called "financial pyramids" and may indicate 

potential involvement in the implementation of dubious transactions in accordance 

with the legislation on legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorist 

financing. 

Despite legal constraints, some Ukrainian banks work with the Bitcoin system. 

Transfer of Bitcoin to a bank card is one of the most convenient and quick ways to 

convert Bitcoin. PrivatBank, Oschadbank, Alfa Bank, FUIB, Credit Agricole work 

with Bitcoin in Ukraine. 

Financial accounting of cryptocurrency in Ukraine is practically not explored. 

The general taxation rules are applied to operations with cryptocurrency in Ukraine. 

Thus, income of individuals received in the form of a cryptocurrency is taxed at the 

standard rate of 18 %. The question of taxation of its value added tax is rather 
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controversial, since cryptocurrency is not defined as a commodity at the legislative 

level. 

Also, cryptocurrency may be the object of investment, so using an electronic 

purse you can become a full member of the exchange. Since there are no emission 

centers for cryptocurrency, there are no fees for transfers between purses, each purse 

can be considered a separate bank. 

As a result of the study on the functioning of cryptocurrency, it can be concluded 

that Bitcoin is a technological solution to the anonymous functioning of "money". 

However, the issue of money should be related to the real economy and be a 

precondition for its development, and not an instrument for increasing speculative 

operations and criminal acts. That is, we consider inappropriate to suggest 

decentralized Bitcoin or other cryptocurrency as an alternative to the current national 

currency or world currency. The algorithms for emission and the functioning of the 

money should be sought so as to take into account the development of the socio-

economic system at both the macro and the mega level. 

In Ukraine, it is necessary to develop its own national cryptocurrency for the 

NBU, the state, research institutions. The emission center (NBU) must directly issue 

cryptocurrency for innovative social and economic projects under the control of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Presidential 

Administration, civil society and not be dependent on loans from the IMF, the SS, the 

ECB and other world financial institutions. 
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ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сьогодні фінансова звітність в Україні є елементом інфраструктури 

ринкової економіки і засобом комунікації. Вона є однією із складових 

інформаційного забезпечення, що пов'язує підприємство з суспільством та 
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діловими партнерами і ґрунтується на узагальнених даних бухгалтерського 

обліку підприємства та підтверджується результатами діяльності.  

В обліковій теорії звітність як економічну категорію трактують двояко. З 

одного боку, вона виступає системою узагальнених і взаємопов’язаних 

економічних показників, які характеризують виробничу й фінансово- 

господарську діяльність підприємства за певний період. З іншого – звітність є 

елементом бухгалтерського обліку, способом узагальнення і подання інформації 

про результати діяльності підприємства. Оскільки обліковий цикл завершується 

складанням звітності, то звітність за своєю сутністю включає не лише систему 

економічних показників, а й виступає сукупністю способів і прийомів 

узагальнення даних обліку 

Сукупність показників звітності є вихідною обліковою інформацією, що 

дозволяє:  

- встановити стратегію, мету і результати діяльності підприємства, 

оцінити можливості, які підприємство має і які при цьому для нього 

відкриваються;  

- приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення;  

- координувати дії розрізнених структурних підрозділів, спрямовуючи 

їх зусилля на досягнення поставлених цілей.  

Таким чином, звітність – це впорядкована система узагальнюючих 

взаємопов’язаних показників, які відображають джерела формування і 

використання господарських засобів, стан дебіторської та кредиторської 

заборгованостей, а також фінансовий стан і результати всіх видів діяльності, що 

здійснює суб’єкт господарювання та напрями використання прибутку за 

визначений проміжок часу.  

Звітність може стати ефективним засобом в управлінні та визначенні 

перспектив розвитку економіки в цілому і підприємства зокрема, якщо вона 

формується на підставі загальноприйнятих правил та відповідає нормативно 

встановленим вимогам.  

Інформація, відображена у звітності, повинна бути зрозумілою та мати 

однозначне тлумачення для її користувачів за умови, що вони мають достатні 

знання та зацікавлені у сприйнятті такої інформації. Згідно Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність 

повинна містити лише доречну, достовірну та порівнювану інформацію, і 

готуватись з дотриманням таких принципів, як обачність, повне висвітлення, 

автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність 

доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) 

собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність. 

Отже, основним завданням складання звітності є надання користувачам 

повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів суб’єкта господарювання (його структурних 

підрозділів) за визначений період часу для оцінки фінансового стану, ступеня 

виконання поставлених завдань та прийняття відповідних рішень. 

Інформація про діяльність підприємства цікава багатьом – працівнику, 

засновнику (учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, 
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врешті, просто жителям регіону, де господарює це підприємство. Кожному 

важливо, в першу чергу, проаналізувати систему визначальних показників, 

однак, всі плекають надію щодо достовірності інформації. Інформація може бути 

у формі пояснювальної записки, переліку звітних форм (або поєднувати 

перелічене), але в основі своїй передбачати систему показників, що є 

узагальненням результатів бухгалтерського обліку на звітну дату.  

Фінансова звітність складається з балансу, звіту про фінансові результати, 

звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. 

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається відповідними 

положеннями (стандартами).  

Для забезпечення корисності звітних даних показники, визнані в звітних 

формах, повинні:  

 відповідати за розрахунком чинному нормативному полю, що 

регламентує ведення обліку та підготовку звітності;  

  мати єдину методологічну базу розрахунку;  

 не суперечити Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та 

Міжнародним стандартам фінансової звітності;  

 забезпечувати співставність для суб’єктів господарювання певного 

економіко-організаційного поля та інше. 

 Сприятимуть цим факторам, в першу чергу, такі питання як: стабільність 

та прозорість економіко-правової сфери діяльності підприємства, уніфікація 

звітних форм для уникнення дублювання інформації, гармонізація принципів 

бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства в питаннях 

визнання результатів діяльності юридичної особи тощо.  

При складанні фінансових звітів підприємствам не обов'язково 

заповнювати усі рядки фінансової звітності, та проставляти прочерки у тих 

рядках, де були відсутні показники. Вони самостійно можуть визначати склад 

статей, за якими розкривається інформація, а саме можуть не зазначати статей, 

які передбачені у формах фінансової звітності у формах фінансової звітності, 

затверджених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, у разі якщо за ними відсутня інформація до розкриття (окрім випадків, 

коли така інформація була в попередньому звітному періоді).  

Відповідно до положень, підприємства можуть додавати до форм звітності 

нові статті. Однак не будь-які, а лише ті, перелік яких наведений у додатку 3 

НП(С)БО 1 зі збереженням коду рядка, який там вказаний. Це може бути 

здійснено у разі, якщо ця додаткова стаття відповідає таким критеріям:  

- інформація, що в ній зазначається, є суттєвою;  

- оцінка статті може бути достовірно визначена.  

У НП(С)БО відсутня вимога щодо складання фінансової звітності у 

тисячах гривень без десяткових знаків, як це було передбачено попередніми 

стандартами. Відповідно до МСФЗ є можливість самостійно визначати, які 

показники застосовувати при складанні звіту, головне, щоб цей показник був 

єдиним для усіх форм звітності. 

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, 

представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
38 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс 

підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна 

(місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається 

наростаючим підсумком з початку звітного року. Перший звітний період 

новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути 

більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період 

з початку року до моменту ліквідації. 

Отже, звітність підприємств є основним засобом комунікації і важливим 

елементом інформаційного забезпечення аналізу фінансово-господарського 

стану підприємства для її користувачів. 
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ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР: СВІТОВИЙ ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНА 

ПРАКТИКА В УКРАЇНІ 

 

Сьогодення Україні характеризується складною політико-економічною 

ситуацією. Необхідність збільшення військових витрат зумовлює пошук 

додаткових джерел фінансування таких витрат, і такими джерелами зазвичай є 

податки тимчасового (надзвичайного) характеру. 

Військовий збір не є абсолютно унікальним явищем, його поява у 

національній податковій системі має свої історичні витоки та аналогії.  

Перші податки стягувались, насамперед, для утримання державного 

апарату та армії. Так, введення податків та зборів для військових цілей держави 

практикувалося ще в V-IV ст. до н.е. в Давній Греції. Під час війни зі всіх 

https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2018/january/issue-5/article-33114.html
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громадян стягувався надзвичайний військовий податок. Він був введений також 

у 1799 році у Британії під час війни з Наполеоном. Передбачалась ставка податку 

у розмірі 10% з доходів, що перевищують 200 фунтів на рік, знижена ставка для 

доходів від 60 до 200 фунтів на рік, а також звільнення від оподаткування 

громадян, які отримували менш 60 фунтів на рік. Податок запроваджувався як 

тимчасовий платіж і, після перемоги над Францією у 1816 році, британська влада 

його скасувала. Однак платіж виявився зручним для держави й вже через 26 років 

його повернули до складу податків для укріплення державної казни. Під час 

першої світової війни військовий податок як спеціальний обов’язковий платіж 

був введений в Італії, Франції та деяких інших країнах. Оподаткуванню 

підлягали, як правило, особи, які звільнялись від військової повинності внаслідок 

певних причин. 

Історія виникнення військового збору також має місце і в Російській 

імперії. Проте в ті часи він мав назву «подушного податку». Подушний податок 

запроваджувався заради забезпечення армії. На воєнні цілі частково 

спрямовувалися і кошти від сплати прибуткового податку з громадян. В царській 

Росії військовий податок як окремий платіж (в грошовій або натуральній формі) 

був введений у 1887 році. Його платниками було мусульманське населення, яке 

відмовлялося від виконання військової повинності. Надалі цей податок 

справлявся протягом 1915 - 1918 рр., а його платниками було визначено 

чоловіків у віці до 43 років, що підлягали призову на військову службу, але 

звільнялися від неї. 

Військовий податок існував і в СРСР у часи другої світової війни. Він був 

введений з 1 січня 1942 року замість надбавок до прибуткового та 

сільськогосподарського податку. До сплати податку залучалися всі громадяни, 

які досягли 18 років. Механізм оподаткування передбачав наявність пільг (в 

першу чергу, для військовослужбовців та членів їх сімей), відсутність 

неоподатковуваного мінімуму, диференціацію ставок в залежності від категорії 

платників та рівня доходів. Протягом 1942 - 1945 рр. за рахунок цього податку 

було забезпечено 7,4 % надходжень до бюджету держави. 

Військові платежі стягувалися не тільки як прямі податки, але й шляхом 

непрямого оподаткування товарів та послуг. Першою країною, що ввела 

військовий податок на поштові послуги була Іспанія, яка ввела воєнно-податкові 

марки (поштові марки з надписом «Військовий податок») [1]. 

Існують певні закономірності при запровадженні військових платежів у 

податкову систему держави: 1) запровадження податків обумовлено особливими 

умовами існування держави та має зазвичай тимчасовий характер; 2) платниками 

податку є фізичні особи; 3) ставки оподаткування, як правило, диференційовані; 

4) передбачається пільгове оподаткування чи звільнення від оподаткування 

окремих категорій платників. 

Військовий збір в Україні було запроваджено Законом «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів» від 

31.07.2014 року на термін до 01.01.2015 року, а потім Законом України від 28 

грудня 2014 року було його подовжено. Військовий збір визначено як 

загальнодержавний податок, який сплачується громадянами. Це тимчасовий 
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збір, справляння якого передбачено до набрання чинності рішенням Верховної 

Ради України про завершення реформи Збройних Сил України. 

Платниками збору визнано осіб, які є платниками податку на доходи 

фізичних осіб, до яких відносять фізичних осіб резидентів і нерезидентів, а також 

податкових агентів. Поряд з цим у Законі відзначено, що тимчасово, на період 

проведення антитерористичної операції, не підлягають оподаткуванню 

військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників 

правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб 

рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників 

Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони 

України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших 

осіб на період їх безпосередньої участі в антитерористичній операції. 

Об’єктом оподаткування є загальний оподатковуваний дохід (заробітна 

плата, спадщина, виграші, подарунки, дивіденди, роялті, доходи від продажу 

майна, орендна плата тощо). Ставка оподаткування – 1,5 %. 

Платник, що одержує дохід від особи, що не є податковим агентом, та 

іноземні доходи, зобов’язаний включити суму цих доходів в загальний річний 

дохід оподаткування і подати податкову декларацію за результатами звітного 

податкового року, a також сплатити військовий збір із таких доходів [2]. 

За чотири роки існування військового збору в Україні до бюджету 

надійшло 37 млрд 900 млн грн. Протягом 2017 року до державного бюджету 

надійшло 15 млрд 67 млн грн військового збору. Це на 3,6 млрд грн більше, ніж 

у 2016 р. Найбільше військового збору сплачено платниками міста Києва – 2 

млрд 398 млн грн. Від платників Дніпропетровської області до бюджету 

надійшло 859 млн грн, Харківської області - 810 млн грн, Львівської області - 679 

млн грн [3]. 

Нині військовий збір становить майже 10% оборонного бюджету України, 

однак ці гроші саме на оборону напряму не йдуть. Ці гроші йдуть в загальний 

фонд. Проте сама назва податку свідчить про його пряме цільове призначення. 

Важливою проблемою, є те, що не створено цільового фонду, в який би 

надходив військовий збір. Процедура перерахування, використання та перевірки 

на доцільність використання в такому разі була б більш чіткою та прозорою. 

Тобто контрольна функція оподаткування у частині військового збору була б 

реалізованою. Існує також ще одна загальна проблема - наявність тіньового 

сектора економіки в Україні. Військовий збір, за таких умов, сплачують лише ті 

громадяни, які мають легальні доходи. Це призводить до підвищення 

податкового навантаження на таких платників. Крім того, військовий збір не 

включено до переліку загальнодержавних податків та зборів відповідно до статті 

9 Податкового кодексу України, а також відсутня диференціація ставок 

військового збору. 

Отже, кожен період розвитку держави вимагає нових підходів до 

управління у сфері оподаткування. Військовий збір є обов’язковим, але 
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вимушеним платежем, поява якого обумовлена особливими обставинами 

сучасного етапу розвитку країни. В той же час деякі елементи механізму 

справляння цього збору в Україні потребують удосконалення. 
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СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Стан та розвиток економіки як на мікрорівні так і макрорівні багато, в чому 

залежать від життєвого рівня громадян, який формується у результаті 

визначення винагороди, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – 

це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу[1]. 

Заробітна плата являє собою один з основних факторів соціально-

економічного життя кожного сільськогосподарського підприємства, колективу, 

людини. Вона забезпечує об'єктивно необхідне відтворення робочої сили, а 

також значно впливає на ефективність роботи будь-якого підприємства. Низька 

заробітна плата працівників сільського господарства є основною причиною 

відтоку з галузей висококваліфікованих фахівців, і, як наслідок, безперервного 

старіння кадрів. 

Облік розрахунків за виплатами працівникам є достатньо складною 

складовою в відображенні у бухгалтерському обліку підприємства, що вимагає 

детального організаційного забезпечення. Із метою планування та регулювання 

http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/2445-vijskovij-zbir.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/2445-vijskovij-zbir.html
https://www.slovoidilo.ua/2018/01/24/
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витрат підприємства на оплату праці працівників та для достовірного 

відображення даних господарських операцій у обліку охарактеризуємо складові 

фонду оплати праці: 

1) Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно 

до встановлених норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і 

відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Для 

визначення розміру основної заробітної плати працюючим із погодинною 

оплатою праці необхідно мати інформацію про посадові оклади, присвоєні 

розряди та дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний 

період.  

2) Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи, винахідливість та за особливі умови праці. Формування 

фонду додаткової заробітної плати, здебільшого, залежить від специфіки 

діяльності підприємства та від чинників виробничої діяльності працівників. На 

формування елементів складу додаткової заробітної плати випливають 

індивідуальні особливості трудової діяльності кожного працівника та його 

творчі здібності.  

3) Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – до них належать виплати 

у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними 

системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, 

які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад 

встановлені зазначеними актами норми.  

Оплата праці працівників здійснюється за однією із двох систем оплати 

праці: погодинною або відрядною. При погодинній системі заробітна плата 

залежить від тарифної ставки і відпрацьованого часу. Ця система поділяється на 

просту погодинну і погодинно-преміальну. При простій оплата проводиться по 

годинних тарифних ставках, місячних посадових окладах за фактично 

відпрацьованих час. Погодинно-преміальна система крім основного заробітку 

передбачає ще видачу премії. При відрядній системі розмір оплати праці 

залежить від кількості і якості виконаної роботи. Відрядна система оплати праці 

є: відрядна проста, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна. При відрядно 

простій оплата праці здійснюється за виконану роботу за незмінною розцінкою; 

при відрядно-преміальній – крім основного заробітку виплачується ще й премія; 

при відрядно-прогресивній оплаті праці обсяг робіт, виконаних понад норму, 

оплачується за збільшеними розцінками. 

Розподіл  заробітної плати на системи, форми та  види заробітної плати має 

важливе значення для бухгалтерії, оскільки залежно від цього визначається 

синтетичний облік, на який відносяться витрати на нарахування заробітної 

плати. Отже, вибір системи оплати праці цілком і повністю залежить від 

власника (керівництва) підприємства, але він повинен бути обговорений з 

робітником у встановленому законодавством порядку. Адміністрація 

підприємства, розробляє конкретні системи оплати і пропонує їх до включення в 

колективний договір [3]. 

Основними проблемами обліку праці та її оплати є недостатня 

автоматизація даної ділянки обліку, низька стимулююча роль премій, надбавок 
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у зв’язку з неспроможністю та нестабільністю їх виплат, несвоєчасність виплат 

заробітної плати та відпусток, незначна різниця в окладах різних розрядів 

працівників, неорганізованість графіка документообігу,  відсутність наказу про 

облікову політику, незаповнення всіх реквізитів у документах тощо. 

Облік праці та її оплати, як найбільш трудомістку ділянку роботи, 

механізують однією з перших. Це дає змогу своєчасно одержати точну 

інформацію про витрати фонду заробітної плати, матеріального заохочення, 

простан розрахунків з працівниками, органами соціального страхування 

тощо.Використання засобів автоматизації дозволяє майже повністю вирішити 

проблему оперативності і точності інформації. Протягом незначного 

періодуможна підготувати дані, які необхідні для прийняття рішень. За ринкових 

умовгосподарювання максимальний розмір оплати праці не обмежується, 

обмежується лише її нижчий рівень, який регулюється на законодавчому 

рівні.При цьому максимальний розмір буде залежати лише від фінансових 

можливостей підприємства. Здійснюючи побудову або удосконалення 

організації обліку оплати праці на підприємстві необхідно виконувати 

данізавдання обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи 

результатинаукових досліджень, передового досвіду. Розробляючи внутрішні 

документи(положення про оплату праці, положення про преміювання та ін.), 

необхідно:розширювати практику персоніфікації ставок і окладів найбільш 

кваліфікованим працівникам, орієнтованим на підвищення ефективності 

праці;до переліку факторів та критеріїв оцінювання умов преміювання 

включатирівень кваліфікації, рівень професійної майстерності, ініціативності, 

стаж роботи, результати кваліфікаційної атестації робітників тощо, які 

відповідаютьсучасним реаліям, тактиці та стратегії управління підприємством, 

його підрозділами й персоналом. 

Ведення обліку  у керуванні розрахунків з оплати праці є одним із 

найбільш важливих та найскладніший складових облікового процесу на будь-

якому господарстві, оскільки потребує чітких, достовірних та оперативних 

даних, що показують рух працівників, облік витрат робочого часу, категорії 

працівників, зміни виробничих витрат і здійснює контроль за використанням 

трудових ресурсів. Саме від достовірного визначення характеристик даної 

системи обліку і буде залежати ефективність управління діяльністю 

підприємства в цілому. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Оптимізація  фінансової звітності в Україні стає актуальною темою з 

огляду на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (далі – ЄС) 

у 2014 році. Це дає змогу українській економіці інтегрувати до європейської. 

Вступ до Світової організації торгівлі надає Україні право на участь у 

формуванні правил торгівлі на світовому ринку. А Угода про асоціацію з ЄС, 

завдяки створенню зони вільної торгівлі, налагоджує секторну співпрацю в 

більш ніж 30 сферах господарювання. 

Інтеграція в ЄС вимагає від українських підприємств впровадження змін у 

сфері управління. Однією із головних ознак, що характеризує підприємство та є 

ключовою для користувачів, є зрозумілість звітності. Представлення звітності за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) не є 

обов'язковим для всіх підприємств, але звітність у такій формі все частіше хочуть 

отримати потенційні іноземні інвестори або банки чи інші фінансові установи 

при наданні кредиту. Крім того, є чимало вимог нормативних актів, при настанні 

яких суб’єкти господарювання зобов’язані складати звітність за МСФЗ. 

Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та 

фінансових результатів діяльності суб'єкта господарювання. Метою фінансових 

звітів є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності 

та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола 

користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансові звіти також 

показують підсумки того, як персонал розпоряджається довіреними йому 

ресурсами. Для представлення такої інформації фінансові звіти повинні надавати 

наступні дані про суб'єкт господарювання, а саме про: активи, зобов'язання; 

власний капітал; доходи та витрати, у тому числі прибутки та збитки; внески та 

виплати власникам та грошові потоки.  

У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість 

залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть 

забезпечити економічне зростання і процвітання.  

Перехід до МСФЗ передбачає такі нововведення:  

1) зміна для всіх форм фінансової звітності 3-рівневого кодування рядків 

на 4-рівневе;  

2) надання підприємствам вибору форми Звіту про рух грошових коштів 
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(за прямим або не прямим методом);  

3) вимога щодо обов'язковості надання разом із пакетом річної фінансової 

звітності Звіту про власний капітал за попередній період (рік). 

Керівнику підприємства необхідно виробити правильну стратегію 

впровадження МСФЗ. Є два основних підходи до вирішення завдання про 

переведення фінансової звітності на міжнародні стандарти:  

1. трансформація бухгалтерської звітності, складеної відповідно до 

національних стандартів на звітність в стандартах МСФЗ;  

2. конверсія або ведення паралельно з національними стандартами 

управлінського обліку відповідно до МСФЗ.  

Розходження між МСФЗ та П(с)БО не є суттєвими, проте породжує 

достатню кількість проблем під час формування звітності, що безумовно 

відображається на усій економічній системі країни.  

По-перше, міжнародні стандарти, на відміну від національних, при 

складанні фінансової звітності дають змогу суб’єктам господарювання 

відступати від установлених норм, звертаючи увагу на фінансовий стан 

підприємства, ніж на норми законодавства, як це передбачено П(с)БО. Ці ж 

норми визначають жорсткий порядок статей у бланках фінансової звітності, у 

той час як МСФЗ цього не регламентує.  

По-друге, розбіжності між П(с)БО та МСФЗ виникають і унаслідок 

використання в Україні Плану рахунків бухгалтерського обліку, що зумовлює 

відмінності у веденні обліку деяких видів активів та зобов’язань господарських 

суб’єктів. Міжнародні стандарти фінансової звітності передбачають ширший 

інструментарій обліку інвестицій та розрахунку резервів. Також прийнято 

ілюстрований перелік груп основних засобів.  

По-третє, деталізація даних фінансової звітності, на відміну від МСФЗ, не 

передбачена національними стандартами. Це, мабуть, є найсуттєвішою 

проблемою гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Міжнародні стандарти мають безліч приміток, які надають змогу чітко 

визначити суть господарських операцій, передбачені, навіть, ілюстративні 

приклади. Зокрема, МСФЗ включає більш жорстокі вимоги до детального 

розкриття інформації про облікову політику підприємства, рух грошових коштів, 

використання кредитних коштів, розрахунки з іншими суб’єктами 

господарювання. Навіть функціонує Комітет з роз’яснення міжнародної 

фінансової звітності. П(с)БО не передбачають такої деталізації, що, безумовно, 

не може позитивно відобразитися на стані економічної системи.  

Запровадження МСФЗ в Україні супроводжується труднощами 

організаційного, фінансового та кадрового характеру. Однак існує багато переваг 

складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.  

По-перше, такий перехід гарантує надання чіткої та уніфікованої 

інформації про фінансовий стан підприємства, установи, організації для 

широкого кола учасників ринку, у тому числі й закордонних, що дасть 

можливість українським компаніям вийти на міжнародну арену, і таким чином 

розширити коло інвесторів.  

По-друге, впровадження МСФЗ буде сприяти вдосконаленню внутрішньої 
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системи управління компанією за рахунок використання єдиних методологічних 

засад обліку з метою управління фінансово-господарською діяльністю. Це також 

дасть можливість підвищити конкурентоспроможність компанії за рахунок 

забезпечення достовірною інформацією зацікавлених користувачів звітності.  

По-третє, використання МСФЗ знизить обсяг часу, необхідний для 

складання звітів.  

Таким чином, перехід на складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами дасть можливість українським підприємствам бути зрозумілими 

для європейських структур, а саме так перед компаніями відкриються 

перспективи заохочення капіталу і виходу на міжнародні ринки. Процес 

оптимізації фінансової звітності є вкрай необхідним для розвитку економіки 

країни. Міжнародна економічна інтеграція передбачає повний перехід на 

використання міжнародних стандартів фінансової звітності, що покращить та 

зміцнить стан ведення бухгалтерського обліку. 
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Трансформація економічних відносин в Україні, реформування 

вітчизняної системи бухгалтерського обліку в напрямку застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності обумовили поділ раніше єдиного 

бухгалтерського обліку. Крім фінансового та податкового обліків, введено 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
47 

поняття «управлінський облік». Тому проблема організації управлінського 

обліку на підприємствах є актуальною як для науковців, так і практиків. 

Сутність, значення, особливості управлінського обліку висвітлені у працях 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед них варто виділити роботи Ф.Ф. 

Бутинця [1], М.А. Вахрушиної [2], С.Ф. Голова [3], Т.П. Карпової [4] та інших 

авторів. Як свідчить аналіз наукових публікацій, у визначенні сутності 

управлінського обліку існують деякі розбіжності. 

Так, Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. під управлінським 

обліком розуміють процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, 

підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 

управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині 

підприємства [1, c.11]. 

Карпова Т.П. вважає управлінський облік процесом спостереження, 

виміру, збору та обробки інформації для керівників різних рівнів управління для 

планування, власне управління та контролю за діяльністю структурних 

підрозділів і підприємства в цілому [4, c.30]. 

Голов С.Ф. стверджує, що управлінський облік  це процес виявлення, 

вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передання 

інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки 

і контрою всередині організації та забезпечення відповідного використання 

ресурсів [3, c.16]. 

Партин Г.О. і Загородній А.Г. дає таке визначення: управлінський облік  

це процес виявлення, вимірювання, накопичення, систематизації, інтерпретації 

та передачі інформації, яку менеджери різних рівнів управління підприємством 

використовують для планування, оцінювання, контролю і регулювання його 

діяльності, а також для прийняття поточних, стратегічних та оперативних 

управлінських рішень [5, c.9]. 

Своєю чергою в Законі України « Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» дається таке визначення даного поняття: 

внутрішньогосподарський (управлінський) облік  система збору, обробки та 

підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів 

у процесі управління підприємством. 

Як видно з представлених даних, спільне для цих визначень є те, що 

головним завданням управлінського обліку є надання своєчасної, необхідної, 

актуальної інформації, яка використовується для прийняття ефективних 

управлінських рішень на різних рівнях управління підприємством.  

Основні цілі управлінського обліку полягають, перш за все, у наданні 

інформації для калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), 

планування, контролю, оцінки та безперервного вдосконалення діяльності 

підприємства, а також прийняття управлінських рішень. Тобто, інформація 

управлінського обліку має давати менеджерам змогу визначати перспективи 

подальшого розвитку підприємства, розв'язувати проблеми й оцінювати 

успішність діяльності [6, c.33]. 

Слід зазначити, що управлінський облік не вирішує всіх проблем, які 

виникають у процесі прийняття управлінських рішень, але дає змогу зменшити 
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невизначеність при прийнятті рішень, створює надійну інформаційну основу для 

його раціонального застосування, зменшує ризики у діяльності підприємства. 

На сьогодні сфера застосування управлінського обліку постійно 

розширюється, він є невід'ємною складовою процесу управління і досягнення 

поточних і стратегічних цілей підприємства. 
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Рослинництво е основною галуззю сільськогосподарського виробництва. 

Воно забезпечує потребу населення у продуктах харчування, є базою для 

розвитку тваринництва, дає сировину для промисловості. Держава має унікальні 

умови для розвитку зерновиробництва, оскільки сааме зерновий сектор є 

основою для більшості галузей агропромислового комплексу та істотно впливає 

на добробут сільського населення і розвиток сільських технологій. Природно-

кліматичні умови та родючі землі України сприяють вирощуванню зернових 

культур і дають змогу отримати високоякісне продовольче зерно в обсягах, 

достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного 

потенціалу. Зернове господарство України є стратегічною галуззю народного 

господарства – це основа продовольчої безпеки держави. 

Виробництво зерна – провідна галузь сільського господарства України. 

Зернові культури займають понад 14 млн. га. Або 56 % у структурі посівних 

площ. Наявний потенціал та географічне розташування дає змогу формувати 
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експортні партії зернових культур та вести активну зовнішньо-економічну 

діяльність [1]. 

Система управлінського обліку виробництва та реалізації зернових 

культур за сучасних умов стає внутрішнім моментом щодо впливу на результати 

діяльності підрозділів і підприємства в цілому. Тому доцільно розглянути 

питання щодо використання такої системи в сільськогосподарських 

підприємствах України. У зв’язку з цим питанням обліку в галузі рослинництва 

є надзвичайно актуальними, оскільки лише облік є єдиним джерелом інформації, 

що необхідна для управління та контролю за процесом виробництва продукції 

рослинництва. Однак на сьогодні існує ряд проблем облікового характеру, 

зокрема в галузі рослинництва, що залишаються темою дискусій, які 

розглядаються та обговорюються як в періодичній пресі, так і в науково-

практичних конференціях, семінарах. 

Дослідження теоретичних та методичних аспектів організації та ведення 

обліку виробництва та реалізації зернових культур показало, що система 

управлінського обліку не може повноцінно існувати без належного їхнього 

нормативно-правового забезпечення [2]. Проаналізувавши існуючи погляди 

щодо визначення сутності та визнання витрат виробництва, їх доцільно 

трактувати з точки зору бухгалтерського обліку – як зменшення економічних 

вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань в наслідок 

збільшення господарської діяльності підприємства, які призводять до зменшення 

власного капіталу та збільшення бази оподаткування. 

ТОВ «Печенізьке» середнє за розміром підприємство , спеціалізується на 

виробництві соняшнику і молока, які у структурі товарної продукції у 2016 р. 

становлять відповідно 40,7 % та 36,7%. Валова продукція в постійних цінах 2010 

р. має тенденцію до збільшення і в 2016 р. склала 15891,1 тис. грн. Має тенденцію 

до збільшення також обсяг товарної продукції у фактичних цінах реалізації, який 

відповідно склав 25733,5 тис. грн, що більше у 4,2 рази                                  в 

порівнянні із 2012 р. Зміцнилася матеріально-технічна база, зокрема 

середньорічна вартість активів у 2016 р. становила 33630, 5 тис. грн. 

Середньооблікова кількість працівників, зайнятих у сільському 

виробництві у 2016 році становить 51 особу. Площа ріллі – 2534 га. Підприємство 

платоспроможне, коефіцієнт платоспроможності становить 1,425. 

В ринкових умовах економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, 

без якого неможливо ефективно керувати підприємством. Бухгалтерський облік 

на досліджуваному господарстві здійснюється у відповідності до Закону України 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню 

Плану рахунків бухгалтерського обліку. Велика увага приділяється питанням 

класифікації витрат виробництва, адже це дозволить виділити ту частину витрат, 

на яку зможе планувати керівник. Слід зазначити, що у ТОВ «Печенізьке» 

дотримуються вимог, які наведенні в П(С)БО 16 «Витрати». 

Важливого значення при організації обліку надають  інформації  щодо  

рівня витрат за етапами технологічного процесу вирощування і зберігання зерна 
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та видами продукції, оскільки вони лежать в основі формування об'єктів обліку 

витрат зернових культур і калькулювання. 

Особливу  увагу  в  облікових  документах приділяють показникам, які 

формуються в документах  первинного  обліку  товарно-матеріальних  цінностей,  

затрат  праці,  виходу  продукції, а також облікових реєстрах, де накопичується  

інформація  про  витрати  насіння; вартість використаних добрив; вартість зерна, 

що надійшло до місць зберігання; обсяги витрат і виходу зернопродукціі. 

З  метою  визначення  оптимального  рівня витрат на вирощування та 

зберігання зернових культур важливе значення відводиться показникам, 

сформованим на основі поза облікових документів.Так, у цій групі показників 

велику увагу рекомендуємо відводити інформації, що надходить із таких 

документів: агротехнічного  обліку,  де  акумулюються та узагальнюються дані 

про витрати за видами робіт, що виконуються під певну культуру, норми, і 

нормативи витрат на 1 га посіву, на 1 ц продукції і на плановий обсяг 

врожаю;техніко-економічної документації, бізнес-планів, виробничих планів, у 

яких систематизується  інформація  про  технологію  виробництва зерна, витрати 

під урожай майбутнього року, планові показники про витрати на 

зерновиробництво і збут зернопродукціі, а також складаються кошторис 

поточних витрат на виробництво  і  калькуляція  собівартості зернопродукції. 

Важливою при організації управлінського обліку є інформація про витрати 

за етапами технологічного процесу вирощування і зберігання зерна та видами 

продукції, оскільки вони лежать в основі формування об'єктів облікувитрат 

зернових культур і калькулювання. 

Практика ринкового середовища доводить обов'язковість використання 

стандартів і доцільність стандартизації  технологічних  процесів  відповідно  до  

природно-економічного  розподілу виробництва  всіх  видів  продукції  

сільського господарства та врахування специфічних умов кожного підприємства. 

Це забезпечить функціонування системи управління якістю. На наш погляд, 

розробка стандартів у ТОВ «Печенізьке» принципово необхідна для контролю 

показників і оцінки якості робіт кожного з технологічних процесів. 

Досвід стандартизації окремих технологічних процесів у рослинництві  

показав, що  їх  обов'язковими складовими частинами є: вимоги  до  результатів  

впливу  сільськогосподарських машин на ґрунт (глибина обробітку,  закладення  

насіння,  добрив  та  їх рівномірність, форма і стан поверхні обробленого поля і 

тощо); виконання вимог норм внесення та рівномірності  розподілу  насіння, 

добрив,  агрохімікатів і т. д.); повнота  охоплення  обробітком  площ (відсутність  

огріхів), збору продукції,  її  кількісні та якісні втрати; виконання  робіт  в  

оптимальні  календарні терміни, що встановлюється з урахуванням погодних 

умов і сприяє отриманню найбільшої кількості продукції з одиниці земельної 

площі. 

Використання методів і принципів управлінського  обліку  в  системі  

заходів   виробництва та реалізації зернових культур дасть змогу виявити резерви 

її підвищити по центрах відповідальності  та  сформувати  інформаційну  базу  

для прийняття  виважених  управлінських  рішень керівництвом 

сільськогосподарських агроформувань.  
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ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СКЛАДСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧОМУ 

ПРОЦЕСІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний складське господарство агарного підприємства є складною 

структурою як з технічної, так і з управлінської сторони. Прискорюються темпи 

науково-технічного прогресу вносять рішучі зміни в обліковому процесі 

управління матеріальними цінностями на підприємстві. В ринкових умовах 

перед складськими підрозділами, які є важливими складовими частинами 

виробничої інфраструктури аграрного сектора економіки, ставиться завдання не 

тільки зберігання матеріалів,а й всебічного прискорення їх обороту з одночасним 

скороченням непродуктивних витрат. 

Зазвичай склад розглядають як місце зберігання матеріальних цінностей. 

Але його роль полягає не стільки в зберіганні, скільки в розподілі матеріальних 

цінностей, забезпечуючи тим самим демпфірування невідповідностей на різного 

роду стиках між темпом і характером надходження цих цінностей, з одного боку, 

і споживання – з іншого. На складах виконуються також вантажно-

розвантажувальні, сортувальні, комплектувальні та деякі специфічні 

технологічні операції. 
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В сучасних умовах одна з основних цілей функціонування виробництва – 

задоволення потреб клієнта, іншими словами досягнення кінцевого результату, 

що виражається у високому рівні сервісу, що в кінцевому забезпечується 

ефективною доставкою відповідно до вимог споживача, але за умови 

мінімальних витрат. Тому поділ складського господарства на максимально 

функціональні області є принциповим. Але складські вимоги передбачають 

спрощення й здешевлення складських операцій за рахунок ефективного 

використання складських площ, обладнання та робочої сили [1]. 

Поняття «склад» визначається як місце перетворення матеріальних 

потоків, спрямованих на задоволення потреб клієнтської бази. Так, під 

складською діяльністю ми будемо розуміти рівень техніко-технологічних і 

економічних показників організації, які використовуються для аналізу 

ефективності функціонування складів. Саму систему показників можна 

розділити на дві групи, що характеризують – інтенсивність роботи складських                  

і виробничих приміщень, інтенсивність та раціональність використання 

виробничих й складських площ. 

Склад повинен розглядатися не ізольовано, а як інтегрована складова 

частина виробництва. Тільки такий підхід дозволить забезпечити успішне 

формування ефективного управління, виконання основних функцій складу і 

досягнення високого рівня рентабельності. При цьому необхідно мати на увазі, 

що в кожному окремо взятому випадку, для конкретного складу, параметри 

складської системи значно відрізняються один від одного [2]. 

Для забезпечення ефективної складської діяльності необхідно 

дотримуватися ряду принципів, таких як: оптимальне планування складського 

простору, дотримання принципу наскрізного вантажопотоку, дотримання 

ритмічності виконання вантажно-розвантажувальних операцій. 

У свою чергу, складське господарство – це комплекс будівель включає                 

в собі наступні елементи: споруди для збереження, розвантаження та 

завантаження матеріальних цінностей, підйомно-транспортне обладнання, 

ємності для розміщення цінностей при зберіганні, пристрої й устаткування для 

переміщення, пакетування, штабелювання, укладання і зберігання матеріалів та 

підготовки їх до відвантаження; вагові та вимірювальні прилади; протипожежні 

засоби, охоронна сигналізація і охоронні пристрої; розпакувальне і пакувальне 

обладнання; маркувальні засоби; комп'ютерна система для управління рухом, 

обліку, контролю і регулювання матеріальних цінностей. 

Основною метою створення складського господарства в аграрних 

підприємствах є забезпечення раціонального зберігання матеріальних цінностей 

і їх оптимальний оборот в процесі основного виробництва. Для виконання 

зазначеної мети складське господарство повинно забезпечувати виконання таких 

функцій: якісна перевірка матеріальних цінностей при надходженні; підготовка 

матеріальних запасів до випуску в зону основного виробництва; внутрішнє 

переміщення матеріальних цінностей; приймання і розподіл готової продукції; 

розробка заходів щодо поліпшення складських приміщень та умов зберігання 

цінностей. 
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Виходячи з цього, основними завданнями використання складських 

приміщень можна вважати наступні:стабільне постачання виробництва або 

клієнтів важливими матеріальними ресурсами, такими, як готова продукція, 

матеріали, комплектуючі;оцінка інформації про переміщення матеріальних 

цінностей, про залишки і наявності;забезпечення безпечного зберігання 

матеріальних цінностей;побудова дієвої системи контролю над особами, що 

несуть матеріальну відповідальність;своєчасна переоцінка матеріальних 

цінностей відповідно до змін факторів, що впливають на їх вартість;створення 

умов для підтримки активної стратегії збуту;забезпечення гнучкої політики 

обслуговування. 

Складський облік, як правило, ведеться сортовим або партіонним методом, 

і при виборі системи автоматизації складського обліку важливо, щоб вона 

підтримувала саме той метод, який прийнятий на відповідному підприємстві. 

Сортовий метод це – зберігання і облік матеріальних цінностей за 

найменуваннями, коли кожному виду продукції присвоюється артикул 

(номенклатурний номер). Матеріально відповідальні особи ведуть облік в 

натуральному вираженні – а саме в блоках, штуках, кілограмах тощо. 

Партіонний облік передбачає, що кожна партія зберігається окремо від 

інших матеріальних цінностей, що надійшли на склад. На кожну партію 

матеріальних цінностей заводиться картка обліку, де записується назва 

цінностей, дата та кількість. Часто цей метод застосовується на складах, де 

зберігається один вид продукції. 

Вважаємо, що у своїх цілях і завданнях склад орієнтується на оптимізацію 

системи управління підприємства, елементом якої він є, і повинен адаптуватися 

до будь-яких змін цієї системи, пов'язаних з накопиченням, вантажопереробкою, 

розподілом і обслуговуванням. Тим самим, на сьогоднішній день в аграрних 

підприємствах знаходять застосування найрізноманітніші види складів, що 

відрізняються призначенням, рівнями управління, технологією виробничих 

робіт, які можна згрупувати на підставі наступних ознак:призначення – 

виробничий (універсальний, спеціалізований, центральний розподільний), 

торговий (універсальний, спеціалізований, центральний розподільний), 

перевалочний;вид матеріальних цінностей які зберігаються – матеріали, 

напівфабрикати і комплектуючі, готова продукція тощо;рівень механізації – 

ручного складування, механізований, автоматизований, автоматичний;тип 

зберігання – з ручним укладанням вантажу, з механізованим укладанням 

вантажу, склад зі зберіганням у складської тарі;тип будівлі – вбудований в 

будівлю, склад – окрема будівля;область обслуговування – підрозділи 

підприємства, підприємство, регіональний, міжобласний. 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що сучасне складське 

господарство – це складна та важлива підсистема підприємства, що складається 

з взаємозв'язаних елементів, які виконують ряд функцій по перетворенню 

матеріальних потоків, а також накопиченню та розподілу матеріальних 

цінностей між споживачами і підрозділами основного виробництва. При цьому 

можливе різноманіття параметрів, технологічних і об'ємно-планувальних 

рішень, конструкцій устаткування і характеристик різноманітної номенклатури 
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матеріальних запасів, що зосереджуються на складах, відносить склади до 

складних систем, а оптимальне розміщення матеріальних цінностей на складі                   

й ефективне управління ними – це виключно важливий чинник економічного 

розвитку аграрного підприємства. 
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ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА, ЙОГО 

НЕДОЛІКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Сучасні ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до 

якості обліково-аналітичної інформації, яка є підставою для прийняття 

необхідних управлінських рішень на підприємствах різних організаційно-

правових форм господарювання. Їх керівництву необхідна достовірна і повна 

інформація про діяльність господарюючого суб’єкта. Це зумовлює необхідність 

удосконалення системи обліку – як основи інформаційного забезпечення будь-

якого процесу управління, в тому числі й управління собівартості продукції 

рослинництва [1]. 

На сьогодні сільськогосподарський товаровиробник залишився поза 

увагою держави, виробляє готову продукцію рослинництва, тваринництва та 

інших галузей у складних умовах. Вирощування продукції рослинництва 

залежить від природно-кліматичних умов, що приносить часто великі збитки, а 

захисту від держави не має, оскільки страхування врожаю здійснюється на 

добровільній основі, а отже господарства не мають коштів, щоб застрахувати 

врожай сільськогосподарських культур. Ураховуючи все це, належним чином 

повинен вестися облік продукції сільськогосподарського виробництва. Оскільки 

операції з обліку виробництва продукції сільського господарства займають 

найбільшу питому вагу в обсязі облікової інформації, то ця ділянка облікової 

роботи є надто трудомісткою і вимагає від облікових працівників оперативності, 

уважності, спостережливості, бо кінцева мета будь-якого підприємства 

спрямована на одержання доходу від реалізації виготовленої продукції. 
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Продукція рослинництва надходить у господарство в дуже стислі терміни, 

у літній період, при різних погодних умовах. У зв'язку із цим до початку 

збирання урожаю слід провести підготовчу роботу з перевірки місць приймання 

і зберігання продукції, стану вагового господарства, а також провести 

інструктаж про відповідальність комірників, завідувачів току, комбайнерів, 

водіїв, сторожів та інших матеріально – відповідальних осіб, які будуть задіяні у 

збиранні врожаю. 

Особливістю побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління є тісний взаємозв’язок функцій управління підприємницької 

діяльності (регулювання, аналіз, контроль, облік тощо). 

Система бухгалтерського обліку – це своєрідний механізм підготовки та 

відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства. 

Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про 

реальний стан справ на підприємстві. 

Як відомо, методична база ведення бухгалтерського обліку складається з 

використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, 

калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського і 

податкового), виконання розрахунків та проведень контролю, підготовки 

звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування 

специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності – 

облікової політики підприємства. 

В умовах ринкових відносин та впровадження нових форм 

господарювання роль обліку, будучи складовим господарського механізму, 

значно посилилась  і  виникла необхідність  подальшого  розвитку національної 

системи бухгалтерського обліку. 

Суттєвий недолік вітчизняної системи бухгалтерського обліку полягає в 

тому, що вона недостатньо задовольняє  потреби зовнішніх і внутрішніх 

користувачів.  

Важливими результатами дослідження у сфері інформаційного 

забезпечення менеджменту є рекомендації та розробки, спрямовані на 

вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні, зокрема: стратегія 

диференціації фінансової звітності; методика трансформації  звітності 

українських підприємств  у фінансову звітність  за МСФЗ; алгоритми 

релевантного аналізу для прийняття рішень; обґрунтування парадигми 

глобального обліку тощо [3]. 

Проте практика свідчить про наявність теоретичних і практичних проблем, 

пов’язаних з реформуванням обліку в Україні: суперечливі положення 

міжнародних стандартів  фінансової звітності, які покладені в основу 

національних П(С)БО; відсутність комплексності в формуванні державних 

інституцій; відмінності в трактуванні управлінського обліку. 

Удосконаленням обліку витрат є розробка принципів управління 

витратами та шляхів їх зниження. 

Основні принципи управління витратами вироблені практикою і зводяться 

до: недопущення понаднормових витрат; системний підхід до управління 

витратами; єдність методів, які практикуються на різних рівнях управління 
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витратами; управління витратами по всіх стадіях життєвого циклу виробу - від 

створення до реалізації; удосконалення інформаційного забезпечення про рівень 

витрат; підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства до 

зниження витрат тощо. 

Зниження витрат виробництва досягають завдяки застосування 

ресурсозберігаючої технології, що забезпечує економію матеріалів та енергії, 

вивільнення працівників; чіткого дотримання технологічної дисципліни, що 

призводить до скорочення втрат від браку; збалансованої експлуатації 

виробничих потужностей, що призводить до скорочення вартості основних 

засобів; розробки оптимальної стратегії розвитку підприємства, що забезпечує 

раціональний рівень витрат. 

Кожний напрям зниження витрат виробництва передбачає ряд заходів, які 

в сукупності складають конкретні плани. 

Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та 

об'єктивну інформацію. Ефективне досягнення цієї мети можливе при 

комп'ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

На організацію ведення обліку впливають такі особливості: первинна 

документація; система документообігу; матеріально-технічна оснащеність 

підприємства; вид операційної діяльності; стабільність нормативно-

законодавчої бази. Існує ряд проблем з організації обліку, які ще слід вирішити, 

а саме: мала кількість підприємств, які мають доступ до глобальної мережі; 

незначна кількість власників кредитних карток; низький розвиток постачання 

реалізованої сільськогосподарської продукції через Інтернет мережу; низька 

платоспроможність населення; фізично і морально застарілі інформаційні 

системи; різноманітний набір програм та окремих автоматизованих робочих 

місць не в змозі забезпечити керівників оперативною й достовірною 

інформацією, яка необхідна для прийняття управлінських рішень. На нашу 

думку, для вирішення проблем поліпшення обліку сільськогосподарської 

продукції необхідно застосувати такі заходи: автоматизація обліку 

сільськогосподарської продукції з використанням ЕОМ та сучасного 

програмного забезпечення, спеціально розробленого для певного типу 

виробництва чи сфери діяльності; підбір та навчання висококваліфікованих 

кадрів, де критерієм відбору виступить здатність оперувати з найновішим 

програмним забезпечення, обізнаність в сфері інформаційних технологій; 

ведення бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Заявлений українською владою курс економічних та фінансових реформ 

після останніх виборів Президента та Верховної ради України у 2014 році мав 

однією з основних цілей переформатування взаємовідносин між державними 

інституціями та приватними суб’єктами ринкової економіки, які б забезпечили 

розвиток бізнесу в Україні, зростання добробуту громадян та підвищення 

соціальних стандартів їх життя. Втім, варто констатувати, що сучасний стан 

економіки України характеризується такими деструктивними процесами, як 

тінізація доходів та заробітної плати, корумпованість у органах влади різних 

рівнів, ухилення від сплати податків суб’єктами бізнесу та їх власниками, 

контрабанда тощо. Все це потребує невідкладних дій, сутність яких повинна 

полягати в системних економічних і соціальних реформах з метою створення 

економічної системи в країні та інститутів її регулювання, що б мінімізували 

мотиви до названих зловживань[1].  

Податкова система країни, крім того, що є інструментом акумулювання 

фондів грошових коштів для створення суспільних товарів через бюджет 

(шляхом виконання фіскальної функції), є також ключовим засобом непрямого 

держаного регулювання і повинна формувати стимули для розвитку бізнесу та 

добробуту населення країни шляхом впливу на попит, пропозицію, ціни, 

раціональне використання ресурсів тощо. До складу податкової системи входять 

і контролюючі органи, в Україні – це Державна фіскальна служба, яка забезпечує 

реалізацію державної податкової політики, а також, зокрема, здійснює боротьбу 

з правопорушеннями під час застосування податкового та митного 

законодавства. Для здійснення боротьби з правопорушеннями в структурі 

Державної фіскальної служби виділено податкову міліцію. Нажаль, діяльність 
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цього державного органу на сьогодні користується значною недовірою 

суспільства та вітчизняного бізнесу, а також широким колом недоліків в роботі.  

Реформування податкової міліції повинно запобігти таким зловживанням, 

як наявності великої кількості випадків безпідставного внесення відомостей про 

вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та негативні результати їх розслідування; імітації боротьби з 

організаторами податкових злочинів, коли, наприклад,статистика діяльності 

податкової міліції формується не за рахунок боротьби з організаторами 

податкових злочинів, зокрема особами, які створюють конвертаційні центри, а з 

підприємствами реального сектору економіки; а також сприяти економії коштів 

бюджету, адже, для прикладу, різниця між фактичним економічним ефектом від 

діяльності податкової міліції при розслідуванні злочинів у 2015 році (520,6 млн 

грн) та коштами, витраченими державою на утримання цього органу (553,73 млн 

грн) складає мінус 33,13 млн грн. та ін. [2]. 

Ситуація описана вище, що склалася на сьогодні в податковій міліції 

(схожі проблеми мають і інші державні органи, які причетні до розслідування 

економічних злочинів), є наслідком, в першу чергу, суб’єктивних чинників, які 

пов’язані з корумпованістю чиновників, їх залежністю від представників вищої 

влади, існуванням інтересів в бізнесі тощо. Хоча, безперечно, наявні недоліки і в 

самих процедурах роботи органів розслідування фінансових правопорушень. 

Виходячи з такого розуміння нами ієрархії проблем в органах розслідування 

фінансових правопорушень, вважаємо, що першочерговими заходами, які 

повинні створити перспективи для ефективного реформування цих органів,є 

забезпечення їх політичної самостійності та відновлення довіри бізнесу.  

З метою забезпечення політичної самостійності доречним є створення 

незалежного органу з розслідувань фінансових правопорушень в складі 

Міністерства фінансів України з безпосереднім підпорядкуванням курівника 

Прем’єр-міністру України. Вибір керівника такого органу повинен бути 

максимально відкритий, який забезпечить представлення громадянам України 

повної інформації про особи кандидатів на цю посаду. 

Першочерговий крок для відновлення довіри з боку бізнесу до 

новоствореного органу з розслідувань фінансових правопорушень – це його 

переорієнтація з силового на аналітичний формат роботи. Новий орган повинен 

зосередитися на здійсненні випереджувальних функцій, які б сприяли 

запобігання податкових та інших фінансових правопорушень, що, в свою чергу, 

потребує залучення працівників, які б володіли аналітичними здібностями і до 

цього працювали в банківській сфері, аудиторських фірмах, наукових установах 

тощо. Звичайно, в структурі повинні залишитися і старі працівники, які знають 

недоліки старої системи і готові до змін. Новий орган з розслідувань фінансових 

правопорушень повинен мати і силові функції, але треба дуже зважено 

переглянути умови їх застосування.  

Ключовими принципами, на яких повинна ґрунтуватися реформа, мають 

бути: законність, презумпція правомірності рішень платників податків у разі 

неоднозначного трактування законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

невідворотність покарання за вчинення кримінальних фінансових 
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правопорушень, колегіальність при розробці важливих рішень, оперативність, 

незалежність, відкритість, політична нейтральність, відсутність корупції [1]. 

Вважаємо, що забезпечення окреслених вище шляхів реформування 

органів розслідувань фінансових правопорушень, в першу чергу, дасть змогу 

забезпечити налагодженню партнерських відносин між бізнесом та 

контролюючими органами, а також підвищити ефективність діяльності 

правоохоронних органів в боротьбі з фінансовими злочинами.  
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ОБЛІК ЗАТРАТ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 

 

Процеси глобалізації економіки, формування єдиного економічного 

простору, створення міжнаціональних корпорацій зумовлюють виникнення 

нових підходів до побудови бухгалтерського обліку, зокрема обліку оплати праці 

внаслідок міжнародного розподілу праці та ускладнення управління фінансовою 

діяльністю суб'єктів господарювання. На даному етапі бухгалтерський облік 

виступає центром управлінської інформаційної системи, ціль якої полягає у 

створенні бази для прийняття ефективних управлінських рішень. Якісне 

обліково-аналітичне забезпечення сприяє розв’язанню економічних проблем, а 

тому актуальним напрямком проведеного дослідження є спроба оцінити 

достатність і відповідність інформаційним потребам управління системи 

документування та відображення витрат на оплату праці на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Аналіз літературних джерел дає змогу зробити такі висновки: організації 

заробітної плати в аграрних підприємствах на сьогодні притаманні такі недоліки: 
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низькі рівні заробітної плати; невиправдане зближення рівнів оплати праці 

фахівців та інших категорій працівників; слабка матеріальна зацікавленість у 

підвищенні кваліфікації через незначні розбіжності в рівнях окладів працівників 

різної кваліфікації; недостатня стимулююча роль премій, надбавок і усієї 

преміальної системи [1]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про виплати (у грошовій та не грошовій формах) за роботи, виконані 

працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО № 26 

«Виплати працівникам» [2]. Виплати працівникам у ньому поділяються на п’ять 

груп: поточні виплати (обов’язковість їх сплати протягом 12 місяців після 

закінчення періоду виконання); виплати при звільненні; виплати по закінченню 

трудової діяльності; виплати інструментами власного капіталу підприємства; 

інші довгострокові виплати. Легко помітити, що ці групи виділені за різними 

ознаками: термін виплати відносно дати балансу (довгострокові, поточні); статус 

працівників щодо підприємства (працюючі; ті, що підлягають звільненню; які 

закінчили трудову діяльність); форма виплати (грошова, не грошова (у т.ч. 

інструментами капіталу підприємства). У формі Балансу (Звіту про фінансовий 

стан), запровадженій з 01.01.2013 року, інформація повинна надаватися 

підприємством за статтями: довгострокові забезпечення; поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з оплати праці; поточні забезпечення. У формі 2 

«Звіт про фінансові результати («Звіт про сукупний дохід») інформація про 

виплати працівникам наводиться у розрізі витрат за видами діяльності (розділ 1 

форми №2) та у статті «Витрати на оплату праці» (розділ 3 форми №2).  

Слід зазначити, що визначення поняття “виплати працівникам” наведене 

лише в МСБО 19 [3]. Згідно з цим стандартом виплати працівникам – це всі 

форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, 

надані працівниками. В нормативних документах України, у тому числі з питань 

бухгалтерського обліку, визначення поняття “виплати працівникам” відсутнє. Не 

знайдено нами і досліджень українських науковців, присвячених глибокому 

обґрунтованому розкриттю визначення цього поняття. 

Аналіз МСБО 19 та Національних П(с)БО 26, П(с)БО 10, П(с)БО 11, 

П(с)БО 16 дозволяє виділити рахунки витрат, на які слід списувати, залежно від 

виду і призначення, нарахування виплат працівникам, а саме: 15 “Капітальні 

інвестиції”, 16 “Довгострокові біологічні активи”, 23 “Виробництво”, 24 “Брак у 

виробництві”, 39 “Витрати майбутніх періодів”, 91 “Загальновиробничі 

витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати 

операційної діяльності”, 97 “Інші витрати”. Зобов’язання за виплатами 

відображаються на рахунках: 55 “Інші довгострокові зобов'язання”, 61 “Поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями”, 65 “Розрахунки за 

страхуванням”, 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”, 67 “Розрахунки з 

учасниками”, 68 “Розрахунки за іншими операціями”. У разі створення 

забезпечень використовується рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів”. За окремими виплатами працівникам може виникати дебіторська 

короткострокова або довгострокова заборгованість працівників, яку обліковують 

відповідно на рахунках 37 “Розрахунки з різними дебіторами” та 18 
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“Довгострокова дебіторська заборгованість на інші необоротні активи”. Слід 

зауважити, що за виплатами працівникам можуть виникати як балансові, так і 

позабалансові зобов’язання. Наприклад, якщо передбачено у майбутньому 

передати частку у статутному капіталі, то відображається зобов’язання, а якщо 

безоплатно передається варіант (можливість придбати акції підприємства у 

майбутньому за визначеною ціною), то вартість варіанту списується на інші 

витрати, а контрактне зобов’язання з продажу акцій відображають на 

позабалансовому рахунку 03 “Контрактні зобов'язання” [5]. 

Удосконалення організації розрахунків за виплатами працівникам на 

підприємствах має будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної 

плати, до неї належать: удосконалення тарифної системи шляхом встановлення 

співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників; 

запровадження гнучких форм і систем оплати праці, включаючи контрактну й 

безтарифну; розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці 

як чинників підвищення мотивувальної та стимулювальної ролі тарифних систем 

на підприємствах; удосконалення мотиваційного механізму регулювання 

міжпосадових окладів, міжкваліфікаційних рівнів оплати праці; удосконалення 

нормування як засобу регулювання міри праці та її оплати та інші. 

До важливих проблем обліку праці та її оплати у сільськогосподарських 

підприємствах можна віднести недостатній рівень інформаційного забезпечення 

для прийняття управлінських рішень щодо умов праці та її оплати. Потрібно, 

зокрема, враховувати, що зниження затрат живої праці у сільському господарстві 

часто призводить до зростання трансакційних витрат та перевитрат 

енергоресурсів, використання більшого обсягу хімічних засобів, що негативно 

позначається на екології й у кінцевому підсумку на здоров’ї та якості життя 

людей. Тому зниження витрат на оплату праці лише у певній мірі сприяє 

підвищенню ефективності функціонування конкретного підприємства, але може 

завдавати збитків іншим суб’єктам. 
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НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

В УКРАЇНІ 

 

Система бухгалтерського обліку витрат, доходів та фінансових результатів 

підприємства в сучасних умовах не може повноцінно існувати без належної 

нормативно-правової бази, а сутність фінансових результатів неможливо 

адекватно оцінити та дослідити без аналізу відповідного нормативно-правового 

забезпечення. Таке забезпечення формувалося впродовж двох останніх 

десятиліть і воно перебуває в процесі постійних змін, які супроводжуються 

економічними, політичними, інтеграційними, соціальними та іншими 

чинниками. Прийняті законодавчі акти, що діють на території України, 

спрямовані, у першу чергу, на забезпечення регламентації бухгалтерського 

обліку, а також на регулювання правових та економічних відносин підприємства 

з державою, з іншими підприємствами й організаціями, з трудовим колективом 

тощо. Тому одним із найважливіших завдань є дослідження нормативно-

правової бази з обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 

підприємства.  

Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а 

також Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Норми цього Закону 

та Положення слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, 

організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, незалежно від їх 

організаційно-правових форм і форм власності. Державне регулювання 

фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил 

складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств. 

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський 
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облік користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які 

потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в України» та п. 4. П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним 

законодавством. Під час підготовки до складання та подання фінансової 

звітності підприємство повинне дотримуватись вимог П(с)БО, а також Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. № 419, який визначає суб’єктів подання звітності, 

звітний період, склад та терміни її подання. Відповідальність за складання та 

надання фінансової звітності несе керівництво підприємства. 

Варто зазначити, що на сьогодні Програма реформування системи 

бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. 207 № 1706, 

повністю виконана, у результаті чого в нашій державі почала функціонувати така 

законодавча база, яка відповідає як міжнародним, так і українським нормам 

ведення бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ) є ефективним інструментом підвищення зрозумілості та прозорості 

інформації, формують відповідні підвалини визнання доходів і витрат, 

здійснення оцінки активів і зобов’язань, що дозволяє достовірно усвідомлювати 

та запобігати існуючим ризикам підприємства, а також зіставляти ефективність 

господарювання з метою релевантної оцінки майбутнього потенціалу та 

розробки відповідних управлінських рішень. У Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено, що П(С)БО 

безпосередньо ґрунтуються на МСБО, а точніше, «не суперечать міжнародним 

стандартам». Це свідчить про те, що майже кожному П(С)БО відповідає певне 

МСБО та МСФЗ. Зокрема, П(С)БО 15 «Дохід» відповідає МСБО 18 «Дохід» та 

включає елементи МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації 

про державну допомогу». Проте, П(С)БО 16 «Витрати» не має аналогів у МСБО 

та безпосередньо відповідає потребам національної практики. Щодо обліку 

фінансових результатів, то нормативною основою для складання найважливішої 

форми фінансової звітності – Звіту про фінансові результати є НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Цим Положенням (стандартом) 

визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати. А загальні вимоги до 

розкриття його статей наведено в Методичних рекомендаціях щодо заповнення 

форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України 

від 28 березня 2013 року № 433. З прийняттям Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р., 

відмінено дію П(С)БО 1–5, що регламентували порядок складання Балансу, Звіту 

про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний 

капітал. Критична оцінка структури й змісту фінансової звітності, відповідно до 
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НП(С)БО 1, свідчить про зміну методики її складання через укрупнення та 

перегрупування окремих статей звітності, включення до її складу додаткових 

розділів тощо. Головною перевагою реформування є альтернативність вибору 

підприємством методу складання звітності (прямий чи непрямий – для Звіту про 

рух грошових коштів), методу відображення статей (тільки за залишковою 

вартістю або за залишковою та первісною вартістю), вибір та включення до 

звітності окремих статей із загального переліку, що запропонований 

законодавцями. Однак, недоліком НПСБО 1, порівняно з відміненими П(С)БО 

1–5, є відсутність у даному стандарті інформації відносно постатейного 

заповнення форм звітності. Особливо це стосується нових розділів даної форми 

звітності. 

Важливим інструментом реалізації принципів і методів бухгалтерського 

обліку є План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ 

№ 1591 від 09.12.2011 р. Саме ним забезпечується однаковість відображення 

господарських операцій, нагромадження облікової інформації, необхідної для 

визначення фінансового результату діяльності підприємства, складання 

фінансової звітності та проведення економічного аналізу. Зокрема, для обліку 

доходів, витрат та результатів діяльності Планом рахунків бухгалтерського 

обліку передбачені рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності», класу 8 

«Витрати за елементами» та класу 9 «Витрати діяльності».  

Отже, аналіз джерел нормативно-правового регулювання фінансової 

звітності дозволяє зауважити, що законодавча база для здійснення обліку 

фінансових результатів представлена в Україні достатньо значною кількістю 

законів, постанов, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, проте, 

існує ряд невідповідностей, що потребують вирішення з метою недопущення 

перекручень та неточностей облікової інформації. 
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Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСФЗ 

 

Посилення вимог до якості бухгалтерського обліку на українських 

підприємствах спричиняє особливу увагу до правильного оформлення й 

затвердження облікової політики, що має забезпечити налагоджене й неперервне 

фіксування результатів господарської діяльності. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності в Україні встановлює Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-

XIV [1]. Останнім часом було внесено значні зміни до Закону, які покликані 

підвищити довіру до фінансової звітності вітчизняних підприємств. Визначено 

коло підприємств, які повинні вести облік і складати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами. Зокрема, МСФЗ обов’язково повинні 

застосовувати: 

1) публічні акціонерні товариства; 

2) підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік 

яких визначається КМУ; 

3) підприємства, що становлять суспільний інтерес: 

підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до 

біржових торгів; 

банки; 

страховики; 

недержавні пенсійні фонди; 

інші фінансові установи (крім інших фінансових установ і недержавних 

пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств); 

підприємства, які належать до великих підприємств; 

4) підприємства, які провадять діяльність із видобутку корисних копалин 

загальнодержавного значення.  

Перехід на МСФЗ серед іншого передбачає підготовку порівняльної 

фінансової інформації за міжнародними стандартами також за попередній період 

із перехідним балансом на початок такого порівняльного періоду. 

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно - з першого 

дня реєстрації до його ліквідації. З моменту створення підприємства його 

власники або уповноважений орган мають забезпечити ведення бухгалтерського 

обліку за національними П(С)БО або МСФЗ. Проте їхні вимоги, якими б 

універсальними вони не були, не можуть врахувати особливості кожного 

підприємства. Тому в окремих аспектах зазначені стандарти окреслюють межі 

дозволеного вибору. Отже, мета положення про облікову політику на 
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підприємстві – визначити ті аспекти обліку та звітності, щодо яких у 

підприємства є право вибору. 

Наявність затвердженої на підприємстві облікової політики – прямий 

обов’язок вищого керівництва підприємства, установлений п. 5 ст. 8 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], а її 

дотримання – обов'язок головного бухгалтера та інших осіб, що відповідають за 

ведення господарського обліку підприємства. Методичні рекомендації щодо 

облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів від 

27.06.2013 р. № 635[2], дозволяють створити нове чи вдосконалити наявне 

положення про облікову політику підприємства. 

 

Таблиця 1 

Елементи положення про облікову політику підприємства щодо обліку 

основних засобів за МСФЗ 

 

№ 

з/п 
Елемент Варіанти вибору 

1 

Методи амортизації основних 

засобів та інвестиційної 

нерухомості, якщо вони 

обліковуються за первісною 

вартістю (обирається один 

спільний або в розрізі груп 

необоротних активів (НА)) 

 прямолінійний; 

 зменшення залишку (і конкретизувати 

формулу за аналогією з кумулятивним, 

прискореним методами тощо за П(С)БО); 

 суми одиниць продукції (аналог 

виробничого за П(С)БО) 

2 

Початок і періодичність 

нарахування амортизації 

(зносу) 

 щомісячно або щоквартально; 

 з періоду прийняття, з дати прийняття 

чи з наступного періоду після прийняття до 

обліку 

3 

Нематеріальні активи (НМА) 

із невизначеним строком 

корисного використання 

визначається перелік таких НМА 

4 

Вартісні ознаки предметів, що 

входять до складу основних 

засобів, інвестиційної 

нерухомості, НМА 

підприємство встановлює самостійно; у разі 

зміни вартості перерахунки за раніше 

придбаними активами проводити не потрібно 

5 

Визначається модель оцінки 

після визнання кожного класу 

та групи НА 

 модель собівартості; 

 модель переоцінки. 

Для 2-ї моделі визначаються підстави та 

періодичність проведення переоцінки 

6 

Підходи до періодичності 

списання резерву дооцінки 

необоротних активів 

 при вибутті основних засобів; 

 пропорційно до нарахованої амортизації 

 

Облікова політика підприємства може містити й іншу інформацію, яка 

дасть змогу зробити бухгалтерський облік прозорішим, а господарські процеси 

контрольованішими. Це повною мірою стосується створення й належної 
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адаптації до правил ведення обліку робочого плану рахунків виробничого 

підприємства. 

Елементи, які має містити положення про облікову політику підприємства 

щодо обліку основних засобів та інших необоротних активів відповідно до 

МСБО 16 «Основні засоби» [3], наведено в таблиці 1. 

Оскільки чинний в Україні План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затверджений наказом Міністерства фінансів від 30.11.1999 р. № 291, з 2012 року 

не містить субрахунків, а дія Інструкції про застосування Плану рахунків  не 

поширюється на підприємства, які звітують за МСФЗ, підприємства мають всі 

підстави доповнити їх субрахунками, які б допомагали головному бухгалтеру 

підготувати звітність за МСФЗ з усіма необхідними розкриттями. Тобто робочий 

план рахунків конкретного підприємства повинен бути детальнішим і 

наближеним до специфіки його діяльності. 

Слід зазначити, що організацію документообігу на підприємстві варто 

розглядати як одну з основних складових облікової політики. Тому 

документообіг має бути оперативним, цілеспрямованим і не передбачати 

зворотних операцій, що заважають правильному напряму руху документів. Має 

діяти принцип одноразового перебування документа в одному структурному 

підрозділі або в одного виконавця. 

Графік документообігу має забезпечити оптимальну кількість підрозділів і 

виконавців. Його можна оформити у вигляді схеми або переліку робіт зі 

створення, перевірки й обробки документів, закріплених за кожним окремим 

підрозділом підприємства із зазначенням їх взаємозв'язку й термінів виконання 

робіт. Для раціональної організації діловодства на підприємствах слід визначити 

ті потоки документообігу, які найбільше впливають на здійснення основних 

функцій підприємства. Вивчення інформаційних потоків дає можливість 

визначити завантаженість структурних підрозділів прийняттям, переданням та 

опрацюванням первинної документальної інформації. 

Законодавчі зміни в галузі бухгалтерського обліку, що відбуваються, 

мають на меті підвищити довіру суспільства та інвесторів до результатів роботи 

наших бухгалтерів та аудиторів. Тому навіть на тих підприємствах, де переходу 

на МСФЗ закон сьогодні не вимагає, бухгалтери мають бути готові до їх 

застосування. 
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ФІНАНОСВА ЗВІТНІСТЬ  ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Прозорість та розкриття інформації – сутність ефективного 

корпоративного управління будь-якої організації. Численні користувачі 

фінансової звітності підприємств – інвестори, кредитори, представники 

державних органів, управлінський персонал – прагнуть отримати максимум 

достовірної інформації про підприємство керуючись його звітністю. Тому 

основною інформаційною базою про фінансовий стан суб'єктів господарювання, 

аналіз та оцінку його фінансово-економічної діяльності є фінансова звітність. 

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» (НП(С)БО 1) фінансова звітність – це 

бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона 

складається за даними поточного (синтетичного та аналітичного) обліку. Форми 

фінансової звітності встановлюються Міністерством фінансів і Державним 

комітетом статистики України. Склад і форми звітності залежать від галузевої 

приналежності та особливостей діяльності підприємства. 

В умовах ринкової економіки найважливіше значення надається 

інформаційній функції фінансової звітності. Мета фінансової звітності чітко 

визначається Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 

в Україні» від 16.07.99 р. № 996 XIV [1;2] тому її трактування аналогічно 

подається у П(С)БО та авторських роботах зазначених науковців – це надання 

широкому колу зацікавлених осіб повної, правдивої та неупередженої інформації 

для прийняття економічних рішень. Крім цього, співпадають елементи 

фінансової звітності такі, як: активи, зобов'язання, капітал підприємства, в тому 

числі з деталізацією за певними видами; доходи, витрати, фінансові результати 

підприємства (прибуток чи збиток); рух грошових коштів в результаті опе-

раційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства [3].  

Фінансова звітність є основним джерелом інформації при проведенні 

аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. У фінансових звітах 

відображуються як фінансовий стан підприємства, так і результати його 

фінансово-господарської діяльності. 

Рух грошових коштів, у результаті якого поліпшуються або погіршуються 

фінансові показники підприємства, також знаходить відображення у фінансових 

звітах. 

Фінансові звіти дають змогу не тільки оцінити ефективність фінансово-

господарської діяльності підприємства, а й вивчити і проаналізувати механізми 
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управління власним капіталом і прибутком, що завжди важливо для акціонерів 

підприємства, його потенційних інвесторів і партнерів по бізнесу. 

Фінансові звіти відображають поточний фінансовий стан і фінансово-

господарську діяльність підприємства або результати його минулої діяльності та 

фінансовий стан протягом попередніх періодів. Однак за їх допомогою можна не 

тільки зробити висновки про діяльність підприємства в минулому, а й оцінити 

перспективи розвитку та розробити заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності його діяльності в майбутньому[4]. 

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які 

не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних 

інформаційних потреб. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. 

Проміжну звітність складають щоквартально наростаючим підсумком з початку 

звітного року. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього 

дня кварталу (року). У разі ліквідації підприємства складають ліквідаційний 

баланс, який у випадках, передбачених законодавством, публікується в пресі 

протягом 45 днів. 

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про 

власні господарські операції складають також консолідовану фінансову 

звітність, яка містить інформацію про діяльність усіх структурних підрозділів. 

Об'єднання підприємств крім власної звітності складають зведену фінансову 

звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу. 

Фінансова звітність підприємства формується наприкінці звітного періоду 

– календарного року. В останній день звітного року складається баланс 

підприємства. Перед тим як складати фінансову звітність в кінці року, необхідно 

провести на підприємстві інвентаризацію активів, зобов’язань та власного 

капіталу підприємства [5, c. 120].     

Форми фінансової звітності підписуються керівником підприємства і 

головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської 

служби – керівником спеціалізованої організації або фахівцем-бухгалтером, які 

за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і складання 

звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за 

достовірність звітних даних. Фінансова звітність підприємства є відкритою, 

окрім ситуацій, передбачених законодавством. Склад фінансової звітності 

визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку [6]. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) – звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний 

капітал. 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) або Звіт про 

прибутки та збитки (форма № 2) – звіт про доходи, витрати і фінансові 

результати діяльності підприємства. 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) – звіт, який відображає 

надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у 

звітному періоді. 
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Звіт про власний капітал (форма № 4) – звіт, який відображає зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Примітки до фінансових звітів (форма № 5) – сукупність показників і 

пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, 

а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними 

положеннями (стандартами). 

Інформація за сегментами – розкриває і деталізує інформацію за звітними 

сегментами. 

Для суб’єктів малого підприємництва встановлена скорочена за 

показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові 

результати (фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) [7]. 

Роль фінансово-економічної інформації як системи фінансових показників 

визначається впливом на обґрунтування і прийняття рішень користувачів. 

Фінансова звітність розглядається як інструмент для об’єктивної та достовірної 

оцінки фінансово-майнового стану, результатів діяльності та руху грошових 

коштів підприємства. Саме бухгалтерська фінансова звітність, відображаючи всі 

суттєві зміни в структурі господарських засобів і їх джерел, а також результати 

фінансово-господарської діяльності. Крім того, завдяки показникам цієї звітності 

можна дати обґрунтовану оцінку минулим, поточним і майбутнім господарським 

подіям. З метою удосконалення методології складання бухгалтерської 

фінансової звітності на підприємствах рекомендовано поетапне здійснення 

вибору облікової політики, що передбачає послідовність, в якій кожний етап є 

виключно необхідним, оскільки забезпечує здійснення наступного. 

Удосконалення принципів складання, змісту форм фінансової звітності, 

можливість додаткового розкриття інформації забезпечить підвищення її 

інформативності та значення. 
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ОЦІНКААУДИТОРОМ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

Нематеріальні активи є одним з найбільш складних об'єктів дослідження з 

боку зовнішнього аудитора, оскільки не мають матеріальної форми тане відчутні. 

В останні роки підвищену увагу до стану внутрішнього контролю  

нематеріальних активів відводиться з боку аудиторів, менеджерів, бухгалтерів, 

юристів. В результаті були розроблені концепції, метою яких є оцінка і 

вдосконалення внутрішнього контролю нематеріальних активів, який дозволяє 

більш комплексно проаналізувати тотожності та розбіжності підходів до 

стандартизації процесу внутрішнього контролю. 

Аудит інформації про нематеріальні активи пов'язаний з вирішенням 

наступних завдань: 

 встановлення правомірності відображення об'єктів інтелектуальної 

власності та інших прав у складі нематеріальних активів; 

 дослідження правильності документального оформлення операцій з 

нематеріальними активами; 

 перевірка організації бухгалтерського обліку операцій з 

нематеріальними активами: правильності та обґрунтованості формування 

первісної вартості; обґрунтованості визначення терміну корисного 

використання; правильності нарахування амортизаційних відрахувань; 

своєчасності відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходження, 

вибуття, надання та отримання прав на нематеріальні активи; 

 перевірка правильності розкриття інформації про нематеріальні 

активи в облікових регістрах та бухгалтерській звітності; 

 проведення аналізу ефективності використання нематеріальних 

активів на підприємстві;  

 розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності управління 

нематеріальними активами [1]. 

На сучасному етапі для розробки ефективної системи внутрішнього 

контролю на міжнародному рівні розроблені певні концепції, які необхідно 

застосовувати для розробки методики внутрішнього контролю, в тому числі за 

станом відображення в обліку нематеріальних активів, а саме, COSO 

«Внутрішній контроль: інтегрований підхід»(ця концепція розроблена 

Комітетом спонсорських організацій комісії Тредуей) [2], SAC «Контроль і 

аудит систем» (розроблена Дослідницьким фондом інституту внутрішніх 

аудиторів) [3], СOBIT «Цілі контролю при використанні інформаційних 
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технологій»(розроблена Асоціацією аудиту та контролю інформаційних систем 

ISACA) [4], SAS55 і SAS 78 «Стандарти про розгляд структури внутрішнього 

контролю при аудиті фінансової звітності»(затверджені Американським 

інститутом дипломованих бухгалтерів)[5]. 

Оцінка внутрішнього контролю нематеріальних активів в діяльності 

зовнішнього аудитора є систему певних правил і процедур, спрямованих на збір 

аудиторських доказів, проведення аналізу для досягнення мети підприємства                    

з позиції оцінки управлінської діяльності щодо різних рівнів управління 

нематеріальними активами в частини ідентифікації і зниження ризику ведення  

бізнесу. 

Проведенню аудиту нематеріальних активів на підприємствах 

перешкоджає наявність проблем, зумовлених специфікою об'єкта аудиту                            

і відсутністю відповідної розробленої методики. 

Отже, аудит інформації про нематеріальні активи в межах міжнародних 

концепцій оцінки ефективності системи внутрішнього контролю дозволяє 

аудитору більш правильніше спланувати подальші дії для того, щоб 

результативність контролю була максимальною. 

Вважаємо, що доцільно виділити наступні компоненти системи 

внутрішнього контролю нематеріальних активів на підприємствах: контрольне 

середовище;способи контролю;моніторинг контролю; ефективність інформації 

та комунікації. 

Розглянемо більш детальніше елементи внутрішнього контролю  

нематеріальних активів на підприємствах для їх оцінки зовнішнім аудитором. 

1. Контрольне середовище – повинно забезпечувати розподіл функцій, які 

дозволяють керівникам усіх рівнів розробляти комплексні управлінські рішення 

щодо використання нематеріальних активів підприємства. Ефективність 

контрольного середовища щодо нематеріальних активів залежить від 

професійної чесності і етичних цінностей працівників, філософії та стилю роботи 

управлінського персоналу, організаційної структури підприємства, розподілу 

повноважень і відповідальності, кадрової політики. 

2. Способи контролю нематеріальних активів – обмежуються тим, що 

стосується достовірності фінансової звітності в частині відображення 

нематеріальних активів. Вони включають огляд і аналіз фактичних результатів, 

порівняння з прогнозами результатами попередніх періодів, огляд 

функціональних показників або показників діяльності, фізичні способи 

контролю (надання дозволів на доступ до комп'ютерних програма або файлів) 

тощо. 

3. Моніторинг контролю нематеріальних активів – може включати: 

 перевірку управлінським персоналом інформації про нематеріальні 

активи; звірку даних щодо обліку нематеріальних активів;  

 оцінку аудитором дотримання персоналом нормативно-правового 

забезпечення щодо об'єктів нематеріальних активів;  

 нагляд юридичного відділу за дотриманням етичних норм або 

бізнес-норм. 

4. Ефективність інформації та комунікації залежить: 
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 від обсягу реєстрації операцій з нематеріальними активами;  

 від своєчасного відображення операцій з нематеріальними активами 

з достатнім рівнем деталізації для фінансової звітності;  

 від визначення періоду часу, протягом якого відбуваються операції з 

нематеріальними активами, щоб дозволити реєстрацію операцій у відповідному 

обліковому періоді; 

 від належного представлення операцій з нематеріальними активами 

та їх розкриття у фінансовій звітності. 

Для підвищення ефективності управління наявними на підприємствах 

активами необхідно вдосконалювати методологічний підхід до внутрішнього 

контролю ефективності використання нематеріальних активів, тобто перевірку 

економічності, продуктивності і результативності їх використання в діяльності 

підприємства для реалізації поставлених перед ним цілей. Використання 

методологічного підходу дозволить визначити ступінь результативності 

використання нематеріальних активів в інноваційній діяльності підприємства. 

Таким чином, вдосконалення внутрішнього контролю нематеріальних 

активів на підприємствах необхідно починати з вивчення елементів 

внутрішнього контролю та їх взаємозв'язку,які дозволять визначити вплив 

системи внутрішнього контролю щодо нематеріальних активів на показники, що 

характеризують досягнення основних цілей підприємства. 
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Розвиток національної економіки кожної країни, окремої взятої галузі чи 

підприємства підпорядковується економічним законам і має ряд ризиків, деякі з 

яких неможливо передбачити використовуючи, навіть, найбільш сучасні 

економічні та математичні методи і системи моделювання, адже з 

інтернаціоналізацією економіки та посиленням інтеграційних зв’язків між 

країнами важкопрогнозованих факторів, які впливають на економічний розвиток 

стає все більше. Коли ми починаємо говорити про ризики в бізнесі, систему 

попередження і зменшення негативного впливу від них, то найбільш дієвим 

механізмом для підприємств є саме система страхування.  

Відповідно до Закону України № 85/96-ВР «Про страхування» від 

07.03.1996, страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних 

подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 

фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових 

внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

Сільське господарство – це специфічна галузь національної економіки, в 

першу чергу тому, що кінцевий результат господарської діяльності залежить від 

продуктивності живих організмів, які є вразливими до виникнення природних 

катаклізмів чи настання інших негативних надзвичайних подій (стихійних лих, 

техногенних катастроф, хвороб та інш.). Крім, того для сільськогосподарського 

виробництва притаманними є ціновий ризик (високий диспаритет цін на аграрну 

і промислову продукції, залежність від курсу валют, встановлення ціни 

посередниками), інституціональний ризик (висока залежність галузі від 

державної політики), фінансовий ризик (висока нестача вільних оборотних 

коштів у малих та середніх за розмірами виробників, високі процентні ставки по 

кредитам) та персональний ризик (притаманний для фермерських господарств та 

малих підприємств, де виробничий процес залежить від керівника підприємства) 

[2]. Виходячи з цього, можемо стверджувати, що ризиків у аграрних 

підприємствах набагато більше, ніж в інших галузях народного господарства, 
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через це розвиток страхування аграрного виробництва і сільськогосподарської 

продукції – це дієвий інструмент зниження ризиковості сільськогосподарських 

підприємств. 

Сільськогосподарське страхування є специфічним класом страхування, яке 

об'єднує декілька підгалузей. Виділення сільськогосподарського страхування в 

окремий клас здійснюється за принципами формування комплексних видів 

страхування. До таких видів, наприклад, відносяться морське, космічне, 

авіаційне, медичне тощо.  

Сільськогосподарське страхування – це розгалужене поняття, до його 

складу входить багато різних видів страхування, як майнових, так і 

відповідальності. Тому воно є підгалуззю як майнового страхування, так і 

страхування відповідальності. 

Сільськогосподарське страхування – це насамперед система економічних 

відносин між конкретними суб'єктами господарювання, в якій, з одного боку, 

виступають страховики – фінансово-кредитні установи, а з іншого – 

страхувальники – сільськогосподарські підприємства, орендарі, селянські 

(фермерські) господарства, які за певну плату передають свої ризики майнових, 

фінансових втрат в сільськогосподарській діяльності з метою отримання 

відшкодування при настанні страхового випадку [2]. 

В Україні агрострахування почало набирати популярності набагато 

пізніше, ніж в економічно розвинених країнах. Під час тривалого періоду 

переходу країни від планової до ринкової моделі економіки багато дієвих 

ринкових інструментів зустрічали опір серед керівників підприємств і 

впроваджувались достатньо повільно, дуже часто тільки після серйозних 

потрясінь у виробництві чи через досвід знайомих керівників підприємств, не 

виключенням стала галузь сільського господарства. Та по при те, головними 

причинами низького рівня впровадження страхування ризиків у агарному 

виробництві належать: недостатність у агровиробників фінансових ресурсів, 

недотримання ними агротехнічних вимог вирощування, необізнаність та 

недовіра до сфери страхування [3]. 

За аналізом агрострахування на сьогодні в Україні страхується близько 3% 

ризиків, тоді як у більшості розвинутих країн цей показник досягає 90 %, 

страхуються менше 5 % посівних площ, тоді як в Канаді, США, Європі цей 

показник перевищує 60-80%. Загалом у 2017 р. страхові компанії уклали 957 

договорів страхування сільськогосподарських культур та багаторічних 

насаджень, зокрема, 427 – на зимовий та 530 – на весняно-літній період. Загальна 

страхова сума за договорами страхування сільськогосподарських культур та 

багаторічних насаджень склала 5,913 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2016 р. 

Сума зібраних страхових премій склала 204,4 млн грн, що на 30% перевищує 

рівень минулого року. Сільськогосподарські культури були застраховані на 

загальній площі 657,1 тис. га. Середня ставка страхової премії за весь рік склала 

3,5%, зокрема, 3,7% – за зимовий період та 3,4% – за період весна-літо. 

Отже, агрострахування – це дієвий механізм захисту від всіх видів ризиків 

для сільськогосподарських підприємств, який поступово набирає популярності в 

Україні, але на жаль тільки серед великих аграрних формувань, які можуть собі 
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це дозволити. Тому для подальшого розвитку цього виду страхування та 

стабільного розвитку сільськогосподарського виробництва з мінімізацією 

ризиків потрібно відновлювати державну програму підтримки агрострахування 

для сільськогосподарських підприємств.   
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СПЕЦИФІКА КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Упродовж останніх років вітчизняна економіка тримається здебільшого 

за рахунок аграрного сектора. Підприємства сільського господарства 

потребують коштів для фінансування своєї поточної діяльності, впровадження 

новітніх технологій, страхування існуючих ризиків, розбудови торговельної та 

транспортної інфраструктури. З цією метою використовуються власні та 

залучені фінансові ресурси: інвестування та кредитування. 

Продовольча безпека країни та забезпечення населення продуктами 

харчування залежить від сільськогосподарського виробництва. Продукція 

сільського господарства є ресурсозабезпечуючою для багатьох галузей 

економіки. Однак особливості сільськогосподарського виробництва такі як 

сезонність, нерівномірність руху оборотних фондів тощо спричинюють 

нестачу оборотних коштів підприємств АПК. Тому такі підприємства дуже 

часто потребують значних кредитних ресурсів. Перешкоджають розвитку 

кредитних відносин сільськогосподарських підприємств високі процентні 

ставки за користування кредитом, недосконалість законодавства, що 

дозволяло б використовувати землю в якості застави, недостатня державна 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_3_7
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підтримка сільськогосподарських виробників. З огляду на це, все більшої 

актуальності набуває з’ясування особливостей кредитних відносин у сфері 

АПК та їх вдосконалення. 

Кредитні операції в сфері аграрного виробництва мають низку ознак, 

притаманних як кредитним відносинам взагалі, так і зумовлених специфікою 

сільськогосподарського виробництва. На всі кредитні відносини 

поширюються загальні принципи кредитування, до яких слід відносити ті 

принципи, на яких ґрунтуються відносини між кредитором і позичальником з 

приводу надання, використання та повернення кредиту.  

В літературі найчастіше виділяються такі принципи кредитування, як 

зворотність, платність, строковість, забезпеченість та цільовий характер 

кредиту . Зворотність кредитування слід розуміти як принцип, що виражає 

необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора фінансових 

ресурсів після завершення їх використання позичальником. З принципом 

зворотності кредиту тісно пов’язані і принципи платності і строковості 

кредитування. Принцип платності означає, що за користування кредитом 

позичальник сплачує кредиторові винагороду у формі проценту, лізингового 

платежу, надбавки за відстрочку платежу тощо. Строковість слід розуміти як 

обов’язок позичальника повернути кредит та сплатити винагороду за 

користування ним у передбачені договором з кредитором строки. Принцип 

забезпеченості кредиту означає наявність у кредитора можливостей для 

захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через 

неплатоспроможність позичальника. З метою реалізації цього принципу 

використовуються цивільно-правові засоби виконання зобов’язань – штраф, 

пеня, застава, гарантія, порука тощо. Цільовий характер кредитування означає, 

що кредит надається і використовується з конкретною метою, передбаченою 

договором між кредитором і позичальником. Щоправда, ця ознака притаманна 

в основному для фінансових (в тому числі банківських) кредитів, у меншій 

мірі – для лізингу і майже не властива для комерційних та споживчих кредитів.  

Розвиток аграрного сектора економіки підпорядковується єдиним для 

усього народного господарства економічним законам, але має певні 

особливості. По-перше, у цій галузі основним і незамінним засобом 

виробництва є земля, якість і родючість якої впливає не лише на організацію 

виробництва, а й на його результати. По-друге, сільськогосподарське 

виробництво має сезонний характер, а його ефективність значною мірою 

залежить від природно-кліматичних умов конкретної місцевості. У науковій 

літературі саме сезонний характер сільськогосподарського виробництва 

розглядається як ключовий фактор, який зумовлює особливості кредитування 

АПК [2].  

Процес виробництва сільськогосподарської продукції складається з 

робочого періоду, протягом якого здійснюється основний обсяг робіт і часу 

виробництва протягом якого предмети праці перебувають під впливом сил 

природи. Робочий період коротший від часу виробництва, а невідповідність 

між ними і призводить до сезонності у використанні засобів виробництва. 

Нерівномірно розподіляються і потреби у грошових коштах: в робочий період 
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їх потрібно значно більше, ніж під час усього процесу виробництва. Це 

стосується і кредитних ресурсів, особливо в галузі рослинництва. У 

тваринництві робочий період і час виробництва фактично співпадають, тому 

забезпечення цієї галузі обіговими коштами (зокрема і грошовими) 

здійснюється більш рівномірно.  

Сезонність аграрного виробництва зумовлює те, що кредитори 

(передусім банки) повинні за короткі проміжки часу (посівна і жнива) 

акумулювати значні обсяги кредитних ресурсів. У той же час основний інтерес 

банку полягає в тому, щоб зробити рух позикового капіталу максимально 

рівномірним, що ускладнює процес кредитування АПК. Інша суттєва 

особливість сільськогосподарського виробництва полягає у тривалому періоді 

відтворення. Якщо в інших галузях економіки за рік капітал встигає 

обернутися декілька разів, то у сільському господарстві – не більше одного 

разу. У зв’язку з цим підприємства АПК навіть для поповнення обігових 

коштів потребують залучення кредитів на строк не менше 6-12 місяців. 

Сучасний же стан ринку банківських послуг не дозволяє надавати значну 

кількість середньо та довгострокових кредитів. Ще однією особливістю 

аграрного виробництва, яка зумовлює специфіку його кредитування, є значно 

нижчий рівень рентабельності сільського господарства порівняно з іншими 

галузями економіки. Тому підприємства АПК здатні залучати і повертати 

кредити лише за умови, що процент за ними буде нижчим, ніж за кредитами, 

що спрямовуються в інші галузі економіки. Характерною особливістю 

кредитних відносин у сфері аграрного виробництва є також формування 

специфічної системи кооперативного кредитування.  

Сезонний характер сільського господарства та його невідривність від 

землі як засобу виробництва, природного ресурсу та національного багатства 

зумовлюють необхідність того, щоб загальні норми законодавства, які 

регулюють кредитні відносини, обов’язково були доповнені спеціальними 

нормами, спрямованими на регулювання кредитних відносин в АПК. На 

поновлення засобів виробництва в АПК України потрібна велика сума коштів, 

оскільки більшість основних засобів сільськогосподарських підприємств 

зношені. При чому ці кредитні ресурси повинні залучатися переважно на строк 

не менше 1 року і під невисокий процент. Сучасна банківська система України 

надати таку кількість кредитів не спроможна[3]. 

Отже, за таких умов держава повинна сприяти стабільному притоку 

позичкового капіталу у сільське господарство, забезпечити надання кредитів 

на пільгових умовах та гарантувати їх надходження у визначені строки. 

Однією з передумов цього повинна стати розробка та впровадження у дію 

системи спеціальних нормативно-правових актів, спрямованих на 

регулювання кредитування сільського господарства, які б повною мірою 

враховували особливості кредитних відносин у сфері АПК. 

 

 

 

 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
79 

Список використаних джерел 

1. Аранчій В.І. Особливості банківського кредитування аграрних 

товаровиробників в су- часних умовах / В. І. Аранчій // Вісник НБУ. – 2011. – 

№ 2. – С. 10-14. 

2. Чернявська Л. В. Особливості кредитних операцій у сфері 

сільськогосподарського виробництва / Л. В. Чернявська // Фінансовий простір. 

– 2015. – № 3. – С. 168-175.  

3. Макухіна Я.О. Кредитування агропромислового комплексу України. 

Я.О. Макухіна [Електронний ресурс] .– Режим доступу: 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=66809. 
 

УДК 330.322:658 

Ю.В. Вашечко, аспірант 

Науковий керівник: О.В. Олійник, професор, доктор економічних наук 

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ІНВЕСТИЦІЙНА 

ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

Потенційна вигідність вкладання інвестицій значною мірою залежить від 

інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату. Це відносно нові поняття 

для економіки, які виникли протягом останніх 2-3 десятиріч. Більшість науковців 

зазначають, що термін «інвестиційний клімат» більш прийнятно вживати до 

окремої держави при оцінці можливості вкладати інвестиції або до групи країн, 

а також по відношенню до регіону [1]. В той же час поняття «інвестиційна 

привабливість» найчастіше зустрічається по відношенню до галузі економіки чи 

суб’єкта економічної діяльності - підприємства або групи підприємств. 

Слід зазначити, що в сучасній науці, існує багато різних тлумачень 

інвестиційної привабливості. Так, поняття «інвестиційна привабливість», на 

думку С. Гуткевич, це багатофакторний економічний розвиток інвестиційного 

процесу у всіх його проявах, що складається з двох окремих визначень: 

«інвестиції» «привабливість». Останнє поняття автор пропонує трактувати у 

двох аспектах: з боку потенційного інвестора та з боку суб'єкта економічної 

діяльності куди спрямовуються інвестиції [2, с.40]. 

Бочаров В.В. представляє інвестиційну привабливість як існування 

економічного ефекту від вкладення грошей у цінні папери за мінімальним рівнем 

ризику [3]. На нашу думку, інвестиційна привабливість підприємства не може 

бути економічним ефектом від вкладання грошей, так як вона навпаки створює 

умови для здійснення інвестицій. 

У Методиці інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств 

та організацій, інвестиційна привабливість розглядається як рівень задоволення 

фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора 

щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи оцінюватися 

значеннями відповідних показників, зокрема інтегрального оцінювання [4].  
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Задорожна Я. Є., Дядечко Л.П. вважають, що інвестиційну привабливість 

слід визначити як комплекс різноманітних факторів, перелік і вага яких може 

змінюватись в залежності від: цілей інвесторів; виробничо-технічних 

особливостей підприємства, у яке інвестуються кошти; економічного розвитку 

підприємства у минулому, на теперішній час, а також очікуваного у майбутньому 

економічного розвитку [5, с. 33]. Ми поділяємо думку зазначених вчених, 

оскільки даний підхід до визначення сутності інвестиційної привабливості 

підприємства враховує важливі складові – цілі інвесторів та визначає 

інвестиційну привабливість в динаміці та перспективі. 

На думку О.А. Верзакова «інвестиційну привабливість підприємства» слід 

розуміти як оціночну характеристику стану підприємства, що задовольняє 

вимогам інвестора та переконує його в доцільності вкладання коштів в даний 

об’єкт [6, с. 24]. На нашу думку, в даному визначені не зазначається про який 

саме стан підприємства йде мова і яку характеристику повинні оцінювати. 

Ряд вчених вважає, що інвестиційна привабливість підприємства - це 

інтегральна характеристика підприємства як об’єкта майнового інвестування з 

позиції перспектив розвитку (динаміки обсягів продажу, 

конкурентоспроможності продукції), ефективності використання ресурсів і 

активів, їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості, а також 

значення низки неформалізованих показників [7, с. 51]. В даному визначенні 

йдеться лише про майнове інвестування, а поза увагою залишається грошове та 

інтелектуальне інвестування. На нашу думку, перелічені у визначені показники 

стосуються всіх видів інвестування. 

Автори Е. Маленко, В. Хазанов зазначають, що інвестиційна 

привабливість підприємства [8] визначається рівнем доходу, який інвестор може 

одержати на вкладені кошти. Ми не погоджуємося з даними визначенням, так як 

інвестиційна привабливість підприємства не може визначати рівень доходу на 

вкладений капітал інвестора, вона лише окреслює можливі перспективи 

розвитку та отримання доходу. 

В “Економічній енциклопедії” наголошується на тому, що ця 

характеристика враховує суперечливі цілі інвестора, які полягають у 

максимізації прибутку та мінімізації ризиків [1, с. 53]. Слід зауважити, що на 

практиці високий рівень доходу зазвичай несе в собі достатньо високий рівень 

ризику. 

Ми поділяємо думку науковців Л.І. Катан, К.С. Хорішко, які розглядають 

інвестиційну привабливість підприємства як його здатність залучати певні 

інвестиційні ресурси [9, с. 23].  

У монографії вчених Мельник О.Г. та Логвиненко Ю.Г. інвестиційна 

привабливість підприємства розглядається у контексті сукупності фінансово-

економічних, соціальних, логістичних, технологічно-майнових, 

адміністративно-правових, партнерських, іміджево-брендових, товарних 

характеристик підприємства, які забезпечують його пріоритетне становище у 

конкурентній боротьбі за інвестиційні ресурси [10, с. 246]. На нашу думку, вчені 

досить багатогранно досліджують зазначену категорію, підкреслюючи 

комплексність та інтегрованість даної економічної категорії.  
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У результаті дослідження встановлено, що багатоваріантність у визначенні 

економічної категорії «інвестиційна привабливість підприємства» на практиці 

ускладнює її діагностику, оскільки різне тлумачення категорії зумовлює різні 

підходи до її оцінювання. 

Дослідження численних теоретичних джерел розуміння сутності категорії 

«інвестиційна привабливість підприємства» дозволило автору дати його власне 

визначення. Отже, інвестиційна привабливість підприємства – це система 

комплексних характеристик підприємства, як об’єкта інвестування, яка включає 

сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, і дає підстави для перемоги у 

конкурентній боротьбі за інвестиційні ресурси на засадах врахування інтересів 

інвесторів. 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

У процесі здійснення господарської діяльності аграрні підприємства 

об’єктивно відчувають брак власних коштів. Одним із способів вирішення цієї 

проблеми є залучення кредитів або вільних грошових коштів інших суб'єктів 

господарювання. Кредитування аграрного сектору має характерні особливості, 

які  мають сталий характер (сезонність сільськогосподарського виробництва, 

підвищена потреба аграрних підприємств в основному капіталі тощо) і ті, що 

зумовлені сучасним станом аграрного сектора економіки (нестабільний 

фінансовий стан деяких підприємств, значний фізичний і моральний знос 

основних засобів тощо) [1]. Виходячи з цього, актуальність обраної теми 

очевидна, оскільки у сучасних умовах кредит – найбільш поширена форма 

залучення коштів для потреб аграрних підприємств. 

Кредитування  аграрного сектору викликає багато суперечливих питань і 

відчутну зацікавленість з боку науковців, про що свідчить велика кількість 

наукових публікацій. Цю тему було досліджено у роботах Т.В. Калашнікової [1], 

Т.А. Калити [2], С.С. Гринкевича, О.А. Кириченка, Л.А. Міхова [3], але 

особливості кредитування банками аграрного сектора не були досліджені у 

повній мірі. 

У сільському господарстві існує тенденція щодо забезпечення виробничої 

діяльності за рахунок власних коштів підприємства, оскільки виникає ряд 

проблем при кредитуванні сільськогосподарських підприємств  банками. До  

них, насамперед, належить: підвищення фінансових ризиків, спричинене 

отриманням  кредиту, яке може призвести  до втрати фінансової стійкості і навіть 

платоспроможності підприємства; відсутність у позичальників 

ліквідного  забезпечення  кредитів; високі кредитні відсотки;  нестабільність 

фінансової та політичної системи [2].  

Обираючи банк для кредитування, аграрії повинні звертати увагу не лише 

на низькі відсоткові ставки щодо кредитів, а й на лояльне ставлення до клієнта, 

готовність банку до ведення переговорів щодо адаптованого графіку погашення 

та лояльної застави, адже часто, пропонуючи низьку відсоткову ставку, банки 

намагаються знизити ризик за рахунок ліквідної застави, не беручи до уваги інші 

активи. 

Статистика  свідчить,  що  у  розвинутих  країнах 70% обігових  коштів на 

розвиток аграрного сектору формується за рахунок банківського кредитування, 

в Україні ж ця частка на 2015 рік становила лише 26%. У минулому році сільське 

господарство одним з перших відчуло на собі початок відновлення банківської 
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системи.  Так, банківське кредитування аграріїв зросло на 24% і у 2017 році 

українські банки профінансували аграріїв на 115 млрд. грн [5].  

Аграрне виробництво залишається одним з найприбутковіших секторів 

економіки, а сільськогосподарські компанії практично не мають проблем з 

обслуговуванням боргів та залученням нового фінансування. Про це свідчить 

«Звіт про фінансову стабільність» НБУ за 2017 рік. Малий і середній бізнес, в 

свою чергу, також показали досить високу стійкість і здатність обслуговувати 

одержані кредити. За даними НБУ, проблеми з поверненням кредитів мають 

лише близько 5% малих і середніх аграрних підприємств [4]. Зростання 

прибутків підвищує платоспроможність агропідприємств, тож сплата відсотків 

за раніше отриманими кредитами вже не є для них проблемою, оскільки їм на це 

вистачає грошових потоків від операційної діяльності.  

Враховуючи роль агросектору в економіці країни, а також надійність, 

ефективність і відповідальність позичальників даного сегмента, банки все 

більше зацікавлені і готові надавати їм фінансування. Сільськогосподарські 

підприємства активно беруть кредити, а також купують комбайни і сівалки за 

програмою лізингу, щоб не відволікати оборотний капітал. У березні 2018 року 

серед кредитних програм найбільшу частку займають саме програми на купівлю 

сільськогосподарської техніки та обладнання. Активно пропонують техніку у 

кредит ПриватБанк, Ощадбанк, ПроКредит Банк, Укрексімбанк, Креді  Агріколь 

Банк, Мегабанк, Кредобанк, Укргазбанк та інші.  

Традиційно в банках є стандартні програми на придбання будь-якої 

агротехніки зі ставками у межах 17-22% річних. Отримати такий кредит можна 

на строк до п’яти років, а власний внесок клієнта складає 20-30% (без врахування 

комісії за видачу кредиту у розмірі 0,5-2% від його суми). У останні роки значну 

популярність набирають партнерські кредитні програми з виробниками і 

дилерами. Такі програми є більш вигідними для аграріїв, оскільки ставки по них 

складають 0,1-15,5% річних. При цьому, зазвичай, за цими програми відсутня 

комісія за видачу кредиту, а в деяких навіть не вимагається власний внесок [6].  

Досить популярною на даний час є така кредитна послуга як  овердрафт. 

Для аграріїв банки спеціально пропонують овердрафт з погашенням не на 14 або 

30 днів, а на 60-90 днів. Сенс такого кредиту – отримати додаткові кошти на 

поточний рахунок, щоб використовувати їх за власним розсудом (наприклад, для 

виплати заробітної плати або закупівлі насіння або палива) [2]. Для отримання 

овердрафту досить укласти договір на такий кредит в своєму обслуговуючому 

банку (де вже відкритий рахунок).  

Для придбання добрив, насіння, палива та інших оборотних засобів банки 

пропонують аграріям використовувати такий інструмент як вексель, при цьому 

авалювання векселів може проводити банк, який обслуговує векселедавця. 

Використання векселя дає змогу відстрочити платіж за купівлю продукції на 12 

місяців. Найчастіше вексель виписується перед початком посівних робіт, а 

платіж по ньому здійснюється після збору врожаю. Авалювання векселя 

обійдеться підприємству у 1,5-6% річних, при цьому покупцю доведеться надати 

банку заставу – нерухомість, транспорт, майбутній врожай тощо [6].  
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Отже, сільське господарство України потребує значних кредитних 

ресурсів. Нині відпрацьовуються різні механізми кредитування аграрних 

підприємств для того, щоб фінансовий ринок міг задовольнити їх різноманітні 

потреби за цільовим призначенням і вартістю. Акцентуємо, що всі пошуки 

напрямів підвищення активізації кредитування аграрних підприємств повинні 

бути спрямовані на знаходження ефективних методів зниження витрат на 

собівартість продукції, логістики останніх та зниження ступеня невизначеності 

сільськогосподарської сфери, встановлення взаємодовіри між банками й 

аграріями. 

 

Список використаної літератури 

 

1. Калашнікова Т.В. Стан і тенденції розвитку кредитного 

забезпечення аграрної галузі України // Фінанси України. 2010. №10. С. 29-38; 

2. Калита Т.А. Ефективні напрями активації інвестиційного 

кредитування агропромислових підприємств// Збірник наукових праць 

Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 1. С. 106-119; 

3. Міхов Л.І., Каліна Л.М. Банківське кредитування 

сісльськогосподарських  товаровиробників: сучасний стан і проблеми розвитку// 

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016 р.  №1. С. 101-

106; 

4. НБУ називає аграріїв найнадійнішими позичальниками// 

Пропозиція. 2018. URL: http://propozitsiya.com/ua/nbu-nazyvaye-agrariyiv-

naynadiynishymy-pozychalnykamy; 

5. Кредитування аграріїв зросло на 24%// Agrovery. 2018. URL:  

http://agravery.com/uk/posts/show/kredituvanna-agrariiv-cerez-banki-zroslo-na-24; 

6. На каких условиях выдают агрокредиты в Украине// Деньги. 2018. 

№6. С. 26-29.  
 

УДК 631.16:657.92 

 

Є. Гриценко, здобувач ОС «Магістр» 

Науковий керівник: В.С. Міщенко, старший викладач, канд. екон. наук 

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

 

Україна, з моменту здобуття незалежності, отримала другу назву як 

аграрна країна. Адже основним напрямом підприємницької діяльності є 

аграрний сектор. Розробка державного регулювання аграрного сектора 

економіки через систему оподаткування у всі часи була актуальною. Оскільки 

агарний сектор є достатньо складною сферою виробництва, управляти якою за 
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допомогою прямих методів непросто, виникає необхідність застосовувати 

податкові механізми.  

На сьогоднішній день система оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності регламентується Податковим кодексом України. Відповідно до 

внесених в минулому році змін в Податковий кодекс України, 

сільськогосподарські підприємства були змушені пристосовуватися до нової 

системи оподаткування їхньої галузі. 

 З 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 20 грудня 2016 року 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2017 році» № 1791-VIII [3], яким внесено ряд змін до Кодексу в частині 

врегулювання окремих питань, пов’язаних із скасуванням спецрежиму. Згідно з 

пп. 4 п. 2 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України 

(ПКУ) з 1 січня 2017 р. втрачає чинність ст. 209 ПКУ, яка регламентує умови 

застосування спецрежиму сільськогосподарськими товаровиробниками [3]. 

 Одночасно з цим, з 1 січня 2017 р. набув чинності Закон України від 20 

грудня 2016 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2017 році» № 1791-VIII, яким внесено ряд змін до ПКУ в частині 

врегулювання окремих питань, пов’язаних із скасуванням спецрежиму [1]. 

Таким чином, з урахуванням вказаних вище змін передбачається, зокрема: 

скасування реєстрації суб’єктів спецрежиму та переведення їх на загальну 

систему оподаткування; 

закриття рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, які 

додатково відкриті відповідно до статті 2001.2 Кодексу сільськогосподарським 

товаровиробникам; 

обмеження терміну реєстрації податкових накладних, складених 

сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських 

товарів/послуг в межах спецрежиму; 

перенесення від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями 

та податковим кредитом, що сформувалася в результаті здійснення 

сільськогосподарської діяльності, до податкової декларації з податку на додану 

вартість, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом. 

 Аграрний сектор будь-якої країни потребує певної підтримки зі сторони 

держави через такі фактори, як: трудомісткість, сезонність виробництва та 

забезпечення продовольчої безпеки. Одним із засобів опосередкованої державної 

підтримки виступає оподаткування. 

Відповідно до ПКУ об’єктом оподаткування сільськогосподарських 

підприємств, які входять до IV групи єдиного податку є площа 

сільськогосподарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та багаторічних 

насаджень) та земель водного фонду (внутрішніх водойм, ставків, озер, 

водосховищ), що перебувають у власності сільськогосподарського товарови- 

робника або надані йому в користування, у т. ч. на умовах оренди [3]. 

 Базою оподаткування податком для платників IV групи – 

сільськогосподарських товаровиробників – є нормативна грошова оцінка одного 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
86 

гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та багаторічних 

насаджень). При цьому враховують коефіцієнт індексації, який визначається на 

1 січня базового податкового року. 

З 1 січня 2018 р. ставки єдиного податку для платників IV групи збільшені 

більш ніж на 15 % і наразі мають такі значення: 

-для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також сільгоспугідь, 

які знаходяться в умовах закритого ґрунту) − 0,95; 

 – для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях − 0,57; 

 – для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, 

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) − 0,57; 

 – для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях − 0,19 ; 

 – для сільгоспугідь, які знаходяться в умовах закритого ґрунту, − 6,33. 

Держава вирішила надати сільгосптоваровиробникам бюджетні дотації на 

період з 1 січня 2017 р. до 1 січня 2022 р., щоб хоч якось підтримати їх у зв’язку 

з відміною спеціального режиму з ПДВ. Кошти для цього були передбачені в 

Держбюджеті на 2017 рік.  

Так, видатки за програмами розвитку підприємств АПК у проекті бюджету 

2017 р. складатимуть 3,7 млрд грн, з яких із загального фонду 2,2 млрд грн, із 

спеціального фонду – 1,5 млрд грн. 

Окрім того, проектом бюджету передбачено залучення 400 млн євро від 

Європейського інвестиційного банку на реалізацію інвестиційних проектів в 

агропромисловому комплексі. Для отримання державних дотацій 

сільськогосподарські товаровиробники мають бути внесені до Реєстру 

отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону «Про державну підтримку 

сільського господарства України» у порядку та строки, встановлені п. 50 підрозд. 

2 розд. ХХ ПКУ. 

Отже, в останні роки аграрний сектор України зазнає все більшого 

податкового навантаження через поступове скасування пільг в оподаткуванні. 

Для великих потужних виробників сільськогосподарської продукції такий стан 

справ дозволить зміцнити свої конкурентні переваги, в тому числі і за рахунок 

поглинання дрібних фермерських господарств, які будуть не в змозі витримати 

податковий тягар та будуть вимушені передати свої землі в оренду. 

У нинішніх умовах система оподаткування сільгосппідприємств потребує 

реформування з метою вирівнювання конкурентного середовища, усунення 

диспропорцій в структурі аграрного сектору економіки на користь малого та 

середнього соціально-орієнтованого аграрного бізнесу, підвищення 

конкурентоспроможності малих форм господарювання на селі, що позитивно 

позначиться на рівні сільської зайнятості та ресурсній базі бюджетів сільських 

громад. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ В УКРАЇНІ 

 

Сільське господарство є однією з найбільш перспективних галузей 

економіки України, ефективний розвиток якої дає можливість гарантувати 

продовольчу безпеку країни, створити важливий ресурс зовнішньоекономічної 

діяльності, отримати надійне джерело надходжень до бюджету та потужний 

виробничо-економічний потенціал для розвитку села. Оскільки в сучасних 

умовах сільське господарство є практично позбавленим засобів для ефективного 

функціонування, воно потребує формування дієвого механізму державної 

фінансової підтримки аграріїв. Головною складовою такого механізму є 

кредитне забезпечення. 

Протягом останніх років вітчизняна економіка тримається здебільшого за 

рахунок аграрного сектора. Однак особливості сільськогосподарського 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1791-19
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovezakonodavstvo/listi-dps/print-70807.html
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виробництва такі як сезонність, нерівномірність руху оборотних фондів тощо 

спричинюють нестачу оборотних коштів підприємств агропромислового 

комплексу. Тому такі підприємства дуже часто потребують значних кредитних 

ресурсів.  

Перешкоджають розвитку кредитних відносин сільськогосподарських 

підприємств високі процентні ставки за користування кредитом, недосконалість 

законодавства, недостатня державна підтримка сільськогосподарських 

виробників. З огляду на це, все більшої актуальності набуває з’ясування 

особливостей кредитних відносин у сфері АПК та їх вдосконалення. 

Розвиток аграрного сектора економіки підпорядковується єдиним для 

усього народного господарства економічним законам, але має певні особливості. 

По-перше, у цій галузі основним і незамінним засобом виробництва є земля, 

якість і родючість якої впливає не лише на організацію виробництва, а й на його 

результати. По-друге, сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, 

а його ефективність значною мірою залежить від природно-кліматичних умов 

конкретної місцевості. У науковій літературі саме сезонний характер 

сільськогосподарського виробництва розглядається як ключовий фактор, який 

зумовлює особливості кредитування АПК [1]. 

Процес виробництва сільськогосподарської продукції складається з 

робочого періоду, протягом якого предмети праці перебувають під впливом сил 

природи. Робочий період коротший від часу виробництва, а невідповідність між 

ними і призводить до сезонності у використанні засобів виробництва. 

Нерівномірно розподіляються і потреби у грошових коштах: в робочий період їх 

потрібно значно більше, ніж під час усього процесу виробництва. Це стосується 

і кредитних ресурсів, особливо в галузі рослинництва. У тваринництві робочий 

період і час виробництва фактично співпадають, тому забезпечення цієї галузі 

обіговими коштами (зокрема і грошовими) здійснюється більш рівномірно. 

Сезонність аграрного виробництва зумовлює те, що кредитори (передусім банки) 

повинні за короткі проміжки часу (посівна і жнива) акумулювати значні обсяги 

кредитних ресурсів. У той же час основний інтерес банку полягає в тому, щоб 

зробити рух позикового капіталу максимально рівномірним, що ускладнює 

процес кредитування АПК.  

Наступною особливістю є підвищений ризик неповернення кредитів в 

результаті негативного впливу природних факторів, а саме: несприятливих 

погодних умов, хвороб, паразитів тощо, які можуть зменшити урожайність 

рослин і продуктивність тварин, що, в свою чергу, призведе до недоотримання 

запланованого фінансового результату. Варто зауважити, що галузь 

рослинництва має більш ризиковий характер, адже неможливо точно 

прогнозувати погодні умови. Крім того, існує ризик загибелі або пошкодження 

майна внаслідок стихійних лиха, що не тільки зменшує рентабельність 

виробництва, а й може знищити забезпечення кредиту [2]. Тому процентні ставки 

кредитів є досить високими. 

Інша суттєва особливість сільськогосподарського виробництва полягає у 

тривалому періоді відтворення. Якщо в інших галузях економіки за рік капітал 

встигає обернутися декілька разів, то у сільському господарстві – не більше 
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одного разу [3]. У зв’язку з цим підприємства АПК навіть для поповнення 

обігових коштів потребують залучення кредитів на строк не менше  6-12 місяців. 

Сучасний же стан ринку банківських послуг не дозволяє надавати значну 

кількість середньо- та довгострокових кредитів. Ще однією особливістю 

аграрного виробництва, яка зумовлює специфіку його кредитування, є значно 

нижчий рівень рентабельності сільського господарства порівняно з іншими 

галузями економіки. Тому підприємства АПК здатні залучати і повертати 

кредити лише за умови, що процент за ними буде нижчим, ніж за кредитами, що 

спрямовуються в інші галузі економіки. 

У 2018 році до найбільших банків України, які мають програми з 

обслуговування сільськогосподарських підприємств, належать: ПАТ КБ 

«ПриватБанк», ВАТ «Державний ощадний банк України», ВАТ «Український 

експортно-імпортний банк України», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Райффайзен 

Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ АБ «УкрГазБанк», 

ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Банк 

Кредит Дніпро», ПАТ «АгроКомБанк», ПАТ «Агропросперіс Банк». При цьому 

більшість цих банків мають іноземний капітал [4]. 

У системі фінансової підтримки аграрного виробництва 

сільськогосподарських підприємств банківське кредитування забезпечує 25-

26 % фінансових ресурсів і посідає друге місце після внутрішнього 

самофінансування. За даними Національного банку України, залишки кредитів 

на рахунках банків станом на кінець лютого 2018 року становили майже 844 

млрд грн, з яких 54,6 % – кредити, надані в національній валюті, 45,4 % – в 

іноземній. З них лише 60,3 млрд грн (7,1 %) – кредитні кошти, надані 

підприємствам сільського, лісового та рибного господарств [5]. 

Таким чином, наведені особливості сільського господарства 

безпосередньо впливають на кредитні відносини в АПК. Сезонний характер 

сільського господарства та його невідривність від землі як засобу виробництва, 

природного ресурсу та національного багатства зумовлюють необхідність того, 

щоб загальні норми законодавства, які регулюють кредитні відносини, 

обов’язково були доповнені спеціальними нормами, спрямованими на 

регулювання кредитних відносин в АПК. Доцільно це зробити шляхом видання 

спеціального законодавчого акта, спрямованого на регулювання цих відносин. 

Кредитоємність та низький рівень рентабельності сільськогосподарського 

виробництва робить його неконкурентноспроможним порівняно з іншими 

галузями економіки при залученні банківських кредитів. На поновлення засобів 

виробництва в АПК України потрібна велика сума коштів, оскільки більшість 

основних засобів сільськогосподарських підприємств зношені. При чому ці 

кредитні ресурси повинні залучатися переважно на строк не менше 1 року і під 

невисокий процент.  

Сучасна банківська система України надати таку кількість кредитів не 

спроможна. Тому держава повинна сприяти стабільному притоку позичкового 

капіталу у сільське господарство, забезпечити надання кредитів на пільгових 

умовах та гарантувати їх надходження у визначені строки. Однією з передумов 

цього повинна стати розробка та впровадження у дію системи спеціальних 
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нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання кредитування 

сільського господарства, які б повною мірою враховували особливості 

кредитних відносин у сфері АПК. 
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

В умовах економічної нестабільності, коли кредитоспроможність аграрних 

підприємств значно знизилась, а ціна кредиту виросла, можливості отримання 

кредитних ресурсів, особливо довгострокових, дуже обмежені. Необхідність 

оновлення основних фондів, гостра нестача сільськогосподарської техніки 

вимагають значних довгострокових фінансових ресурсів із застосуванням 

нетрадиційних форм і схем кредитування підприємств агропромислового 

комплексу.  

Сільськогосподарським підприємствам сьогодні практично неможливо 

накопичити власні обігові кошти для динамічного розвитку стратегічно важливої 

для країни галузі – сільського господарства. Причиною цього є знецінення 

національної валюти, високою вартістю кредитних ресурсів та іншими 

проблемами, які лягають на плечі галузі. 

Кредитування сільського господарства зв’язане зі значними ризиками. 

Джерелами кредитних ризиків для виробників сільськогосподарської продукції  

це – сезонність виробництва продукції, особливо у рослинництві;  несприятливі 

погодні умови, погіршення екології; зміни у кон’юнктурі пропозиції та попиту 
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на продукцію рослинництва і тваринництва; зміни в обсягах грошових потоків 

позичальників; зниження платоспроможності позичальників; державне 

регулювання агропромислового ринку, в тому числі обмеження або 

встановлення певного рівня цін і тарифів, введення нових стандартів на продукти 

харчування; недостатньо висока ліквідність застави, що пропонується 

позичальниками у забезпечення зобов’язань перед банками; зміни у курсі валют 

для кредитів у іноземній валюті; зміни у розмірі процентних ставок; недостатній 

рівень менеджменту та організації виробництва, відсутність кваліфікованого 

персоналу. 

Ефективність лізингу полягає в можливості використання особливих 

джерел фінансування і нерозривно пов’язана з поточним фінансово 

господарським станом підприємства та перспективою його діяльності. У 

сучасному науковому середовищі є різні думки щодо визначення сутності 

лізингу. Більшість науковців розглядають його саме як специфічну форму 

фінансування капітальних вкладень, що є альтернативою банківському 

кредитуванню фінансових ресурсів, яка дає можливість підприємствам 

отримувати необхідні ресурси й уникати значних витрат, пов’язаних із 

моральним зносом і старінням засобів виробництва [1].  

Лізинг – це економічна категорія, яка є формою кредиту і характеризує 

різнобічні взаємовигідні відносини між учасниками операцій щодо ведення 

ефективної діяльності з метою оновлення матеріально технічної бази 

сільськогосподарських підприємств. На частку лізингового сектору в Україні 

припадає майже 3 % ВВП.   

Послуги кредитних установ залишаються ще досить дорогими через 

завищені кредитні ставки як у державній, так і в приватній банківських системах, 

і як наслідок – придбання технічних засобів на лізинговій основі ускладнюється. 

В Україні в загальному обсязі інвестицій в основні засоби частка лізингу поки 

що не перевищує 3-5 %, тоді як у США – 50, Європі – 40, Азії – 80, Росії – 9-15 

%. Для широкого розвитку лізингу потребують удосконалення відносини між 

лізингодавцями та державою, лізингодавцями та лізингоотримувачами,   а також 

механізм розподілу ризиків у процесі взаємодії учасників лізингового процесу. 

Розвиток системи кредитування малого бізнесу з боку комерційних банків 

в нашій країні стикається з багатьма проблемами – великі відсоткові ставки по 

кредитах, недостатність стартового капіталу у підприємців, відсутність 

необхідного заставного забезпечення у малих підприємств, дуже короткі строки 

погашення кредиту, непрозора і недостовірна звітність й низька фінансова 

грамотність керівників малих підприємств, відсутність якісних бізнес-планів, 

відсутність фінансової та бухгалтерської звітності, відсутність кредитної історії 

для підприємців-початківців, неплатоспроможність деяких підприємців, 

законодавча неврегульованість на ринку мікрофінансування [2]. 

Механізм мікрофінансування в усьому світі вважається одним з найбільш 

перспективних та ефективних напрямів кредитування особливо для підтримки 

підприємців-початківців. Мікрофінасові організації готові кредитувати 

позичальника з нульового стажу бізнес-діяльності, тобто тоді, коли банк вважає 

ризики кредитування занадто високими. Інший напрямок, де мікрофінансові 
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організації дуже затребувані - це малі міста, селища, тобто ті населені пункти, де 

банківська інфраструктура або відсутня або дуже слабко представлена. Там ці 

організації можуть бути альтернативою тіньовому ринку кредитування. 

Формування системи мікрофінансових інститутів дає можливість збільшити 

доступність базових банківських послуг для громадян, кооперативів та 

приватних підприємців. Розвиток мікрофінансових інститутів здатний стати 

каталізатором розвитку малого та середнього бізнесу, у тому числі 

інноваційного. Інституціональне забезпечення функціонування механізмів 

мікрофінансування в Україні є недосконалим, ринок мікрокредитування в 

Україні розвивається дуже повільно. 

Сучасні проблеми кредитування значно ускладнилися у зв’язку з 

фінансово економічною кризою. Сьогодні поряд із традиційними проблемами 

аграрного сектора та некредитоспроможністю сільськогосподарських 

товаровиробників присутні ще й криза банківської системи, яка спричинила 

значне подорожчання позичкових коштів, та економічна криза, яка охопила всі 

галузі економіки. У цих умовах розв’язати проблему кредитування аграрного 

сектора можна лише через відновлення економічної стабільності як основної 

умови стабілізації фінансової та банківської систем країни [3]. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Воронцова А.А., Куцина Л.В. Проблеми банківського кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників в Україні / Сучасне банківництво – 

проблеми  та перспективи розвитку.  2010. №8. С. 33-37. 

2. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: 

http://www.dkrp.gov.ua/info/1220 

3. Шацька З.Я., Тимченко І.В. Проблеми банківського кредитування 

підприємств агропромислового комплексу / Вісник Миколіївського 

національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Випуск 4. 2015. С. 640-

643. 

 

УДК 339.13.027(477) 

 

М.О. Колісник, здобувач ОС «Бакалавр» 

Науковий керівник: О.Ю. Скоромна, канд. екон. наук, ст. викладач 

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО 

КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Одним із найбільш поширених видів банківського кредитування у 

розвинених країнах світу є споживче кредитування. Споживчий кредит і 

виконання ним перерозподільної функції вирішує протиріччя між цінами на 
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предмети тривалого користування й наявними доходами населення за 

необхідності реалізації продукції виробниками. Скориставшись кредитом, 

фізичні особи наближують досягнення споживчих цілей і отримують речі, 

власниками яких вони стали б лише в майбутньому. Виробники ж товарів і 

послуг мають можливість пришвидшити реалізацію продукції і завершити 

кругообіг капіталу. Саме в цьому і полягає основне призначення споживчого 

кредиту – сприяння підвищенню життєвого рівня населення й прискоренню 

економічного розвитку. 

Під споживчим кредитом слід розуміти грошові кошти, які надаються 

фізичним особам – резидентам країни у національній валюті банками та 

небанківськими фінансовими установами для задоволення особистих потреб, що 

не пов’язані із підприємницькою діяльністю, на засадах поверненості, платності, 

забезпеченості та строковості [1].  

Кредиторами при споживчому кредитуванні можуть виступати як банки, 

так і небанківські кредитні установи, підприємства торгівлі, суб’єкти 

господарювання, фізичні особи і держава. В Україні небанківськими кредитними 

установами, що надають споживчий кредит, є ломбарди  й кредитні спілки. 

Рівень розвитку банківського споживчого кредитування в Україні значно вищий 

порівняно з небанківським.  

Вчені виділяють такі етапи банківського споживчого кредитування в 

Україні:  

І етап «Зародження» (1991-1995 рр.) – характеризується глобальними 

змінами в усіх сферах національної економіки. Відбувається становлення 

банківської системи незалежної України на фоні гіперінфляції, тотального 

безробіття, зниження доходів населення. За таких умов споживче кредитування 

не могло розвиватись належним чином. 

ІІ етап «Становлення» (1995-2000 рр.). Економіка країни повільними 

темпами стабілізується. Водночас відбувається становлення ринку споживчого 

кредитування. На даному етапі відсоткові ставки за споживчими кредитами були 

досить високими. Все більше банків стали використовувати споживчі кредити 

для фінансування потреб фізичних осіб.  

ІІІ етап «Активізація» (2000-2005 рр.). Комерційні банки в цей період 

активно кредитували фізичних осіб, впроваджували нові кредитні продукти, 

поступово спрощувалася процедура їх надання. Зокрема, у 2002 р. за рахунок 

кредитів кінцеве споживання фінансувалось у розмірі 2,3 % ВВП. Водночас 

відсоткові ставки все ще залишалися достатньо високими.  

ІV етап «Кредитний бум» (2005-2008 рр.). У цей час відбувається суттєве 

посилення позицій споживчого кредитування і подальше зростання його обсягів, 

навіть в умовах фінансової нестабільності, коли банки змушені були змінювати 

умови кредитування майже щомісяця. Перевірка кредитоспроможності 

практично не здійснювалася. Якщо в 2004 р. рівень споживчих боргів був 6 %, 

то в 2008 р. він вже перевищував 44%. 

V етап «Криза» (2008-2010 рр.). Через світову фінансово-економічну 

кризу, яка суттєво вплинула на банківську систему України та національну 

економіку загалом, а також девальвацію гривні, з 2009 р. розпочалося падіння 
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кількості виданих споживчих кредитів. У цей час банки активно займалися над 

поверненням проблемних кредитів, кількість яких стрімко зростала.  

VІ етап «Відновлення» (2010-2014 рр.). У другій половині 2010 р. ринок 

споживчого кредитування став активізуватися після відновлення довіри 

населення та суб’єктів господарювання до вітчизняної банківської системи. 

Банки більше уваги стали приділяти мінімізації кредитних ризиків у сфері 

споживчого кредитування. Робота з проблемною заборгованістю дала свої 

результати – її обсяги почали поступово зменшуватися.  

VІІ етап «Криза. Нова хвиля» (2014- дотепер). У цей час частка споживчих 

кредитів строком до 1 року в портфелі вітчизняних банків становила більше 37%. 

Збільшення частки споживчих кредитів у кредитних портфелях банків упродовж 

2014-2018 рр. пояснюється перерахунком залишків заборгованості за кредитами, 

що пов’язано зі зміною курсу гривні. 

Як свідчить проведене дослідження, за досить короткий час споживче 

кредитування в Україні пройшло шлях від зародження до поступового 

зростання, водночас основні динамічні зміни в банківському споживчому 

кредитуванні відбулися за останні 10 років.  

Девальвація гривні автоматично збільшила обсяг кредитного портфеля в 

національній валюті. Якщо проаналізувати обсяги споживчих позик у розрізі 

валют, то за період 2014-2017 рр. сума кредитів в гривні знизилися на 14% – з 

108,2 млрд. грн. до 65 млрд., а в іноземній валюті – збільшилася на 14%.  

Сьогодні існує досить широкий спектр банківських продуктів зі 

споживчого кредитування як на ринку світовому, так і України. Завдяки 

кредитуванню на споживчі потреби задовольняються потреби населення, 

підвищується платоспроможний попит фізичних осіб, життєвий рівень загалом, 

а також певним чином згладжується соціальна нерівновага суспільства.  

10 червня 2017 року набрав чинності Закон «Про споживче кредитування» 

[3], покликаний захистити права і законні інтереси українських кредиторів. 

Прийняття цього закону країна чекала 25 років. Всі ці роки споживче 

кредитування регулювалося приватними положеннями Закону «Про захист прав 

споживачів», прописаними дуже нечітко.  

Одна з ключових норм нового закону – вимога до фінансових установ 

надавати клієнту всю інформацію про кредит до підписання договору. Ніяких 

додаткових і прихованих платежів в договорі бути не повинно. Фінансовим 

установам забороняється вимагати будь-яку додаткову плату, пов’язану з 

достроковим погашенням кредиту, як це практикується зараз. 

Закон вводить додаткові вимоги до фінансових установи щодо реклами 

його продуктів. Також заборонено ускладнювати прочитання споживачем 

інформації, будь то на рекламі або в договорі. Не можна друкувати частину 

інформації дрібним шрифтом або зливати її з кольором фону.  

Закон змінює черговість погашення вимог за договором про споживчий 

кредит. В першу чергу будуть виплачуватися прострочені відсотки за 

користування кредитом, у другу – сплачуватися прострочена до повернення сума 

кредиту, потім – відсотки за користування кредитом, після цього – сума кредиту 

та, нарешті, – неустойка та інші платежі [2]. 
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При виборі споживчого кредиту покупець, перш за все, з’ясовує, яку 

частку щомісячний внесок по кредиту займатиме в його сімейному бюджеті. Для 

банку основна складова ціни – плата за ризик, з яким неминуче пов’язана 

кредитна операція. Основна мета – забезпечити клієнтові після формування 

кредитної історії доступ до інших продуктів, наприклад, до кредитної картки.  

Враховуючи вищевикладене, робимо висновок, що споживче 

кредитування відіграє важливу роль в економічному зростанні. Тому подальший 

розвиток кредитування фізичних осіб в Україні має бути спрямований на:  

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері кредитування фізичних 

осіб;  

- здешевлення споживчих кредитів шляхом прив’язки відсоткової ставки 

за ними до облікової ставки НБУ;  

- комплексний підхід до оцінки кредитоспроможності потенційних 

позичальників із застосування скоринг-систем, що спростить процедури 

отримання споживчого кредиту;  

- забезпечення функціонування всеукраїнського бюро кредитних історій, у 

якому мають бути сконцентровані дані про усіх потенційних позичальників;  

- активне використання маркетингових технологій для забезпечення 

зростання обсягів споживчого кредитування, створення нових кредитних 

продуктів для фізичних осіб. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Вовчак О.Д., Антонюк О.І. Споживче кредитування в Україні: 

сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово- економічної 

нестабільності // Європейські перспективи. 2016. № 2. С. 148-157. 

2. Деркач Т. Споживче кредитування: новий закон, нові правила // 

Бухгалтерія. 2017. №40(1287).  URL: 

http://www.buhgalteria.com.ua/Hit_ua.html?id=540. 

3. Про споживче кредитування: Закон України від 15.11.2016 р. № 

1734-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1734-19. 
 

УДК 368.914 

 

С. Куліш, здобувач ОС «Бакалавр» 

Науковий керівник: В.С. Міщенко, старший викладач, канд. екон. наук 

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Сьогодні системи пенсійного забезпечення, що діють у більшості країн 

понад 40 років, досягли своєї зрілості. Це означає, що більшість працюючих 

охоплені пенсійними планами і мають право на одержання певних гарантій у 
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повному розмірі; населення старіє, частка осіб, які сплачують внески в рамках 

пенсійного забезпечення, зменшується.  

У багатьох країнах, насамперед розвинених, відносна чисельність людей 

старшого віку значно збільшилась у порівнянні з минулими роками. У зв’язку зі 

старінням населення і змінами форм зайнятості (скорочення загальної 

чисельності зайнятих, поширення неформальної і часткової зайнятості, робота 

вдома) у солідарних пенсійних системах зростає частка державних витрат на 

підтримку існуючих пенсіонерів і частка пенсійних витрат у ВВП, збільшується 

навантаження на працездатних членів суспільства. Ці тенденції порушили 

питання про ефективність національних солідарних пенсійних систем та 

викликали об’єктивну необхідність зміщення акцентів у напрямку 

запровадження систем пенсійних накопичень. 

За останньою інформацією, представленою Організацією економічного 

співробітництва та розвитку, за останні кілька років більш як 3/4 країн, що 

входять до неї (на сьогодні 35 країн є її членами), реформували свої пенсійні 

системи.  

Серед основних змін можна виділити такі:  

1. Масово підвищується пенсійний вік. Зокрема, у країнах з перехідною 

економікою, де раніше пенсійний вік у середньому становив 60 років для 

чоловіків і 55 років для жінок, тепер буде, відповідно, 65 і 63 роки (у 

середньому). Приміром, Угорщина підвищує пенсійний вік із 62 до 65 років, 

Португалія – із 65 до 66 років, Словенія з 58 до 60 або 65 років (залежить від 

тривалості сплати внесків). До 67 років зобов'язалися поступово підвищити п/в 

такі країни, як Бельгія, Іспанія, Канада, Німеччина, Нідерланди (до 2021 р.), 

Австралія (до 2023 р.). 

 2. З урахуванням зростання кількості пенсіонерів, багато держав 

починають скорочувати витрати на їхнє утримання. Так, Бельгія та Греція 

зупинили індексацію пенсій, а Фінляндія, Швеція, Португалія, Словаччина, 

Німеччина – відтепер прив'язують її виключно до інфляції (у той час як раніше 

індексація прив'язувалася не лише до темпів інфляції, а й до зростання зарплат). 

Франція змінила порядок індексації.  

3. Посилюються умови для дострокового виходу на пенсію, а також усе 

більше «заохочується» продовження роботи на пенсії та вихід на пенсію після 

настання пенсійного віку.  

У Португалії в принципі не передбачено випадків для раннього виходу на 

пенсію. У Польщі кількість осіб, які мають право на ранній вихід на пенсію, за 

останні 8 років було зменшено в 2 рази.  

В Іспанії в разі дострокового виходу на пенсію її розмір зменшується на 

7 % за кожний рік.  

4. Солідарний принцип пенсійного забезпечення залишається основою для 

пенсійних систем. Разом з тим продовжує розвиватися накопичувальна пенсійна 

система (яка вже стала обов'язковою для роботодавців у таких країнах, як 

Нідерланди, Великобританія, Швеція, Туреччина, Сінгапур тощо); поряд з нею 

також активно просуваються індивідуальні накопичувальні плани (які стали 

обов'язковими в Чилі та Мексиці).  
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Для цілей просування накопичувальних програм, зокрема, 

використовуються такі методи стимулювання, як податкові пільги, автопідписка 

(з можливістю «відписатися») тощо. Деякі країни (приміром, Перу та Уругвай) 

дали можливість працівникам повернутися до розподільчої системи.  

Слідуючи принципам гендерної рівності, жінки та чоловіки в США йдуть 

на пенсію однаково – по досягненні 65 років. Однак у зв'язку зі збільшенням 

тривалості життя уряд думає про поступове збільшення пенсійного віку до 67 

років. Середня пенсія в США становить близько $1500. При цьому паралельно 

існують три пенсійні системи: державна, корпоративна та приватна 

накопичувальна. Особливий інтерес становить корпоративна накопичувальна 

система. Вона організовується за місцем працевлаштування, але регулюється 

державою. Для одержання права на пенсію за такою системою необхідно 

пропрацювати в компанії 5 – 10 років. При цьому працівник має в такій програмі 

власний рахунок, яким він самостійно керує (тобто може самостійно обирати 

об'єкти інвестування та самостійно відповідати за результати інвестицій), а 

також здійснює страхові відрахування нарівні з роботодавцем. Крім того, кожен 

американець також може відкрити свій особистий пенсійний рахунок у 

комерційних та ощадних банках, пайових фондах, страхових компаніях. Але 

розмір щорічних внесків на такий рахунок не може перевищувати $2000. 

Коштами на рахунку не можна користуватися до досягнення 60 років. А після 80 

років рахунок закривається в обов'язковому порядку. Під час накопичення кошти 

на рахунку не підлягають оподаткуванню, однак у момент зняття – з накопиченої 

суми необхідно сплатити податок на доходи фізичної особи.  

Слід зазначити, що щорічний загальний обсяг накопичень пенсіонерів у 

США становить близько $25 трлн. При цьому тільки десята частина цієї суми 

контролюється державою, інша сума управляється накопичувальними фондами 

й іншими фінансовими установами. Тобто, ці накопичення йдуть не на виплати 

пенсіонерам, а інвестуються у фінансові інструменти, що забезпечує зростання 

економіки країни і, як наслідок, – забезпечує гідну пенсію громадян. 

Найбільш «забезпеченими» пенсіонерами в Європі є громадяни Данії. У 

2016 р. пенсійна реформа Данії, за версією Global Pension Index, була визнана 

найзбалансованішою в світі.  

Пенсійний вік у Данії, також як і в США, – однаковий для чоловіків та 

жінок і становить 67 років. Зазначимо, що на пенсію в Данії мають право не 

тільки громадяни Данії, а також громадяни ЄС та інших країн, які легально 

проживають на території Данії. Причому умови пенсійного забезпечення для всіх 

– майже однакові. Наприклад, для одержання звичайної пенсії (а в Данії є три 

типи пенсії – звичайна, повнорозмірна та додаткова) громадянам країни треба 

прожити в країні протягом 3 років між 15 і 67 роками. Для іноземців установлено 

більш високий критерій – 10 років. Для отримання повнорозмірної пенсії в 

зазначеному віковому проміжку треба прожити 40 років. А додаткова пенсія 

виплачується пенсіонерам, які свого часу «перепрацьовували» установлені 

законодавством робочий час. Крім того у Данії існують досить цікаві приватні 

пенсійні програми. Таким чином, сумарний розмір пенсії складає більш як $2000.  
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Аналіз світових тенденцій розвитку пенсійних систем підтверджує 

необхідність реформування не лише солідарної системи пенсійного 

забезпечення в Україні, а і впровадження накопичувального рівня пенсій, 

надання можливості диверсифікованого інвестування існуючих цільових фондів. 
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Однією з найбільш складних проблем вітчизняної економіки, у тому числі 

лісогосподарських підприємств, є стабілізація розрахунково-платіжної системи 

й подолання платіжної кризи, що стало вже хронічним та виражається у 

збільшенні дебіторської заборгованості. Зазначена криза проявляється в тому, 

що багато підприємств не здійснюють своєчасні платежі один одному за 

продукцію, роботи й послуги. У зв’язку із цим усе більшої актуальності 

набувають проблеми організації своєчасних розрахунків і побудови ефективної 

системи управління дебіторською заборгованістю. 

На підставі проведеного аналізу економічної літератури можна 

стверджувати, що основними проблемами в організації розрахунків з покупцями 

і замовниками й досі залишаються: невизначеність обліку простроченої і 

безнадійної заборгованості та її рефінансування; криза неплатежів; аналіз 

заборгованості та багато інших. Саме тому, правильна організація розрахунків з 

контрагентами має стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та 

форми власності. Результати цього процесу безпосередньо впливають на 

фінансову стійкість, базу оподаткування підприємства, виконання плану доходів 

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update
http://www.finrep.kiev.ua/
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та витрат і, як наслідок, на досягнення стратегічних цілей його розвитку в 

сучасних умовах господарювання та забезпечення прибутковості діяльності [1]. 

Ретельне вивчення літератури з даної теми свідчить про те, що проблеми 

організації розрахунків з покупцями та замовниками та управління дебіторською 

заборгованістю розглядалися такими вітчизняними науковцями як Лищенко О., 

Кручак Л., Гавриленко В., Ямненко Г. та ін. Ці дослідження стали вагомим 

внеском у теорію і практику управління дебіторською заборгованістю 

підприємства. Проте ряд питань досі залишаються недостатньо вивченими, що 

зумовлює актуальність поставленої проблеми. 

На сучасному етапі діюча система розрахунків з контрагентами ще не 

відповідає вимогам прискорення грошового обігу і зміцнення фінансового стану 

підприємств, що, в свою чергу, веде до нестабільності забезпечення власного 

господарського процесу. Недотримання договірної та розрахункової дисципліни, 

несвоєчасне висування претензій щодо боргів, які виникають, призводять до 

значного зростання невиправданої дебіторської заборгованості, а отже, до 

нестабільності фінансового стану підприємства  

Управління дебіторською заборгованістю є нагальною потребою для 

українських суб’єктів господарювання через жорсткі умови конкуренції, 

обмеженість ресурсів, короткі терміни прийняття рішень щодо надання товарних 

кредитів, низьку платоспроможність та ділову активність контрагентів. Це 

складний, різноплановий процес, який залежить від тісної співпраці різних під- 

розділів підприємства та комплексного врахування широкого кола впливових 

чинників. Управління дебіторською заборгованістю слід розглядати як гнучкий 

механізм постійного пошуку найбільш ефективних зв’язків з економічним 

середовищем та його спроможність досягти успіху на ринку за рахунок 

управління фінансовими ресурсами підприємства [ 3]. 

З урахуванням особливостей економіки нашої держави виникла 

необхідність у докорінному перегляді підходів щодо належної організації і 

обліку розрахунків з покупцями і замовниками. Як показує досвід, основними 

пріоритетними напрямами в цій сфері є: 

- організація повного і достовірного обліку розрахунків з покупцями і 

замовниками підприємства та своєчасне відображення облікових даних у 

фінансовій звітності;  

- аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в 

попередніх періодах;  

- оптимізація структури дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги;  

- визначення можливості застосування кредитної політики щодо окремих 

покупців та формування її принципів і умов;  

- прискорення процесу погашення дебіторської заборгованості за 

допомогою сучасних форм її рефінансування;  

- здійснення ефективного контролю за формуванням і своєчасним 

погашенням дебіторської заборгованості підприємства та розрахунок розміру 

резерву сумнівних боргів [ 4].  
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Досліджуючи стан розрахунків з покупцями та замовниками, варто 

звернути увагу на фактори, які на сучасному етапі розвитку підприємств 

впливають на виникнення дебіторської заборгованості.  На її розмір та структуру 

впливає ряд факторів, які, на нашу думку, можна поділити на дві основні групи: 

зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори практично не залежать від діяльності 

підприємств і обмежити їх вплив досить складно. До характерних зовнішніх 

факторів можна віднести: ефективність грошово-кредитної політики 

Національного банку, рівень інфляції, податкову політику в країні, рівень 

конкурентоспроможності галузі, види розрахунків та інші.  

Внутрішні фактори, що мають вплив на дебіторську заборгованість, 

залежать від того, наскільки організовано управління дебіторською 

заборгованістю в межах діяльності підприємства. До внутрішніх факторів 

належать: облікова політика щодо резервів сумнівних боргів, методи обліку, 

аналізу і контролю дебіторської заборгованості на підприємстві тощо.  

Дослідження проблем розрахунків у сучасних ринкових умовах виявило, 

що для поліпшення стану розрахунків з покупцями і замовниками важливим є 

удосконалення обліку дебіторської заборгованості підприємств. Перш за все, 

варто наголосити, що достатньо доречним буде доповнення Наказу про облікову 

політику необхідними елементами обліку, такими як: величина сумнівних 

боргів, класифікації дебіторської заборгованості за кожним покупцем або 

замовником, списання дебіторської заборгованості з балансу та ін. Це дасть 

змогу повніше висвітлювати питання організації бухгалтерського обліку та 

підвищити контроль за розрахунками з покупцями та замовниками [4].  

Важливим елементом аналізу є порівняння дебіторської і кредиторської 

заборгованості підприємств, оскільки значне переважання дебіторської 

заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості суб’єктів господарювання і 

робить необхідним залучення додаткових засобів; в свою чергу, перевищення 

кредиторської заборгованості над дебіторською може призвести до 

неплатоспроможності підприємства. Тому вчасний контроль за співвідношенням 

заборгованостей дасть змогу запобігти фінансовій кризі підприємства На 

підприємстві важливо організувати роботу з договорами на належному рівні та 

розробляти різноманітні моделі договорів із гнучкими умовами оплати, зокрема 

надання покупцям знижок при достроковій оплаті, тому що зниження ціни 

приводить до розширення продажів та інтенсифікує приплив коштів.  

На забезпечення своєчасної оплати дебіторської заборгованості значною 

мірою впливає налагоджена система контролю на підприємстві. Важливою 

складовою частиною роботи має стати своєчасне висування претензій з оплати 

продукції. Важливо також постійно контролювати стан розрахунків по 

простроченій заборгованості. Маючи оперативні дані по такій заборгованості, 

необхідно починати претензійну роботу, тобто висилати повідомлення-претензії 

з усіма розрахунками пені за прострочену заборгованість [ 5]. 

Дослідивши сучасний стан розрахунків з покупцями і замовниками 

зробимо висновок, що у сучасних умовах господарювання існує чимало проблем, 

пов'язаних з їх організацією, обліком, аналізом і контролем, зокрема таких, як: 

недосконале законодавче забезпечення розрахунків, криза неплатежів, зростання 
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тощо. Ефективне управління заборгованістю дозволить реально оцінити 

фінансове становище підприємства і приймати важливі стратегічні рішення зі 

стабілізації діяльності. 
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ПЛАТІЖНІ КАРТКИ – ВИМОГА ЧАСУ 

 

Сьогодні існує велика кількість послуг, що надаються банками своїм 

клієнтам. Одним із видів послуг, який найбільш динамічно розвивається є 

емітування пластикових карток. Пластикові (платіжні) картки – це 

персоніфікований платіжний інструмент, що надає особі, яка користується 

карткою, можливість безготівкової оплати товарів і послуг, а також одержати 

наявні кошти у відділеннях (філіях) банків і банківських автоматах. Пластикова 

картка являє собою пластину стандартних розмірів, виготовлена зі спеціальної, 

стійкої до будь-яких пошкоджень пластмаси. Основна її функція забезпечення 

ідентифікації особи, що її використовує, як суб'єкта платіжної системи [1].  

Сьогодні банківські картки використовуються на кожному кроці. З огляду 

на світові тенденції, цілком ймовірно, що через кілька десятиліть, ми взагалі 

перейдемо на безготівковий розрахунок. Батьківщина платіжних карт – США. 

Вперше, ідею карти, якою можна розраховуватись у магазинах, висунув 

письменник Едуард Белламі в 1880 році. На той час це здавалося фантазією. Але 

вже у 1914 році деякі американські банки стали видавати паперові картки 
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заможним клієнтам.  

У 1914 році компанія «Western Union» випустила першу картку з 

фіксованою сумою кредиту. А в 1919 році – паперову кредитну карту, для членів 

уряду США. Вона давала право відправляти телеграми в кредит за рахунок 

уряду. У 1951 р Franklin National Bank випустив першу пластикову карту. У 

масове поширення пластикові картки ввела компанія American Express. У 60-ті 

на пластикових картках вперше з’явилася магнітна смужка, на якій зберігається 

інформація про клієнта. До 1979 року вже існувала міжнародна система 

MasterCard у обігу якої знаходилося більше 50 млн одиниць карт  по всій 

Америці. Паралельно запускаються системи VISA та American Express. Кредитні 

картки глобально розповсюджуються по всьому світу. MasterCard, VISA та 

American Express є лідерами світового ринку і до цього дня. З 1996 року у 

міжнародну платіжну систему VISA були прийняті українські банки, які почали 

повноцінно працювати з картками міжнародних систем [2].  

Загальна кількість кредитних карт на даний момент вражає – світовий обіг 

становить понад 10 млрд одиниць. А згідно з дослідженням Національного Банку 

– у обігу українців 56, 4 млн. банківських карт.  

Платіжні картки активно набирали популярність. Уже в середині 80-х 

статистика показувала, що 70 % жителів США у віці від 17 до 65 років мали 

особисту банківську карту, а її середній залишок становив майже 1500 доларів. 

Це говорить про те, що люди не боялися зберігати кошти на рахунку карти. А з 

2002 року Eurocard International об'єдналася з Master Card. В 2008 році Diners Club 

викупила компанія Discover Financial Services, тому на зворотному боці сучасної 

карти стоїть логотип Discover. 

З 2002 року на всесвітній ринок платіжної системи, за підтримки уряду та 

Народного банку Китаю, виходить компанія China Union Pay. За даними літа 

2016 року, карти Union Pay приймаються в 157 країнах, більш ніж 1 млн 

банківських установ. 

На початку XXI століття лідером платіжних карт у світі була Visa – 57 % 

від виробництва усіх банківських карток у світі. Другу позицію займав Master 

Card – 26 % і 13 % припадало на карти American Express. За останньою 

статистикою провідні позиції перейняв China Union Pay – 34 %, Visa – 25 %, 

Master Card – 19 %. 

Історія розвитку платіжних карток не закінчується. Сьогодні активно 

використовуються також безконтактні чіпові і віртуальні картки. Технології не 

стоять на місці і регулярно вдосконалюються, щоб знизити ризик шахрайства, і 

зробити здійснення платежів максимально зручним. 

Пластикові картки бувають в основному двох видів: кредитні і дебетові. 

Кредитна картка передбачає ліміт кредиту, що наданий банком клієнту протягом 

певного проміжку часу, суми якого заздалегідь визначені сторонами. Дебетова 

картка передбачає можливість внесення клієнтом держателем картки на свій 

рахунок у банку певної суми, у межах якої він може в майбутньому здійснювати 

свої витрати. 

Емісія платіжних карток в межах України проводиться виключно банками, 

які мають ліцензію НБУ на здійснення таких операцій, та уклали договір з 
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внутрішньодержавною або міжнародною платіжною системою. У цілях емісії та 

обслуговування платіжних карток, призначених для застосування в Україні, 

банківські установи можуть ініціювати створення внутрішньодержавних 

платіжних систем [3]. 

До основних переваг користування пластиковими картками відносять: 

– зменшення кількості операцій підприємств з готівковими грошовими 

коштами в касі; 

– захист грошей; 

– картковий рахунок може бути відкритий в різних валютах; 

– можливість здійснювати операції цілодобово; 

Але поряд з перевагами використання платіжних карток варто виділити й 

їх негативні сторони, а саме: 

– деякі види карток можуть обслуговуватися лише в окремих банкоматах; 

– додаткові витрати якщо власник забув або втратив ПІН-код; 

– можливість використання картрахунку іншими особами: хакерами, 

шахраями, зловмисниками та ін.; 

– затримки зі здійсненням карткових операцій у випадках кризи 

банківської системи або проблем у конкретному банку. 

Ринок платіжних карток України розпочав формуватись з 1996 року, коли 

українські банки випустили пeрші картки Visa International та MasterCard 

International. 

На початок 2018 року продовжує зберігатися позитивна тенденція 

зростання безготівкових розрахунків та розширення платіжної інфраструктури. 

Позитивні тенденції на ринку платіжних карток надійно закріпилися у 2017 році. 

За підсумками 2017 року частка безготівкових розрахунків в Україні з 

використанням платіжних карток збільшилась до 39,3% (зростання на 3,8% із 

початку 2017 року). Загалом за останні п’ять років цей показник зріс більше, ніж 

утричі (12,4% – станом на 01.01.2013). 

Усього в 2017 році українці здійснили понад 3 млрд операцій із 

використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 2 

125 млрд грн (це на 23,0% і 31,9% більше у порівнянні з 2016 роком). 

Спостерігається стабільна динаміка зростання саме безготівкових 

розрахунків. Так за підсумками 2017 року: кількість безготівкових операцій 

становила 2,3 млрд шт.; обсяг безготівкових операцій становив 835 млрд грн (у 

порівнянні з 2016 роком – зростання на 46,2%). 

Кількість платіжних карток за рік збільшилась на 3,9% і на початок 

2018 року становила 59,9 млн шт., з них активних - 34,9 млн шт. (зростання на 

7,6% порівняно з початком 2017 року) [4]. 

На сучасному eтапі розвитку банківської систeми України досить швидко 

розгортається впроваджeння карток міжнародних платіжних систeм. Інтeрeс 

українських банків до міжнародних платіжних систeм цілком логічний.  

міжнародних банківських карток дозволяє здійснити інтeграцію у світову 

систeму банківських послуг, підняти імідж банку, завоювати ринок та залучити 

додаткових клієнтів. Участь у міжнародній картковій систeмі дає можливість 

опанувати новітні банківські тeхнології, використовуючи могутню 
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інфраструктуру для здійснeння розрахунків у глобальних масштабах. 
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РОЛЬ КРЕДИТУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Роль і значення кредиту в структурі суспільного життя очевидні і вагомі. 

Міркуючи про його ролі, ми задаємо питання, що і як змінюється в економіці в 

ході кредитних відносин, які результати функціонування кредиту. Вплив 

кредиту різноманітний, а його вагомість об'єктивна, оскільки вона базується на 

виконуваних кредитом макроекономічних функціях. Колись сформувавшись в 

еволюційному економічному ланцюжку як відгук на економічні потреби, кредит 

продовжує змінюватися і змінює суспільну структуру і національне 

господарство в позитивному напрямку.  

Кредит (лат. creditum - позика, борг) - є формою руху позичкового 

капіталу. Це система економічних відносин, які виникають в економічному 

обороті тимчасово вільних грошових коштів, з одного боку, і як нагальна потреба 

додаткових грошових засобів - з іншого, для розпорядження та використання на 

певний строк на умовах повернення з відсотком; продаж товарів з відстрочкою 

платежу. Кредит це важливий елемент ринкової економіки за допомогою якого 

розвивається виробництво, прискорюється кругообіг капіталу. За допомогою 

кредиту забезпечується безперервність процесу суспільного відтворення на всіх 

його стадіях [1]. 

Природу кредиту досліджували такі вчені, як О.Г. Братко, І.М. Безклубий, 

В.В. Вітрянский, Л.О. Новосьолова, Л.Г. Єфімова, О.М. Олійник, Є.А. 

http://blog.easypay.ua/uk/istoriya-viniknennya-bankivskih-platizhnih-kart/
http://blog.easypay.ua/uk/istoriya-viniknennya-bankivskih-platizhnih-kart/
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Павлодський, С.К. Соломін, Г.А. Тосунян, К.А. Флейшиц, Я.О. Куник та багато 

ін. Проте до цього часу серед правознавців немає єдиного підходу до розуміння 

сутності кредиту (від лат. credit — довіра, або creditum — борг). Зазначене 

викликане складністю кредиту як економічної та правової категорії та тим, що в 

сучасній юридичній та економічній літературі термін кредит застосовується у 

різних значеннях для визначення різних відносин. Сучасні економісти визнають, 

що за своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення 

кредит є однією з найскладніших економічних категорій [2]. 

Деякі науковці вважають кредит міжгалузевим поняттям, яке чинить 

системоутворюючий вплив на галузь банківського права [3]. 

Значна роль кредиту і в розширенні виробництва. Позикові кошти 

сприяють збільшенню запасів і витрат, що необхідні для розширення 

виробництва і реалізації продукції; використовуються для збільшення основних 

фондів. Кредит у сфері грошового обороту забезпечує надходження готівки та їх 

вилучення з обороту через банки на кредитній основі. Таким чином, кредит 

відіграє важливу роль в утворенні коштів для готівкового і безготівкового 

обороту і забезпечує його безперебійність. 

Слід мати на увазі, що роль кредиту, сфера його застосування не є 

незмінними, стабільними. Із зміною економічних умов в країні відбувається і 

зміна ролі кредиту та сфери його застосування. Особливо важлива роль кредиту 

в умовах функціонування неповноцінних грошей, грошей нерозмінних на 

дорогоцінний метал. Це пов’язане із збільшенням грошової маси при 

функціонуванні неповноцінних грошей на основі кредитних відносин. Виходячи 

з того, що в сучасних умовах інфляція є постійним явищем в економіці, зростає 

роль кредиту в цих умовах. Регулювання грошової маси в обороті здійснюється 

за допомогою кредиту, що забезпечує підтримку стабільної купівельної 

спроможності грошової одиниці. 

Кредит, будучи центральним елементом розподільних процесів в 

економіці, відіграє важливу роль як механізм переливу капіталу на різних рівнях. 

Кредит виступає як еластична, що балансує, вирівнює, урівноважує економічна 

сила. Головним імпульсом перерозподілу капіталу є запити позичальників на 

позикові ресурси з метою розвитку свого бізнесу. Відповідаючи на ці запити, 

кредит забезпечує внутрішньогалузеве, міжгалузевий перерозподіл коштів, 

міграцію капіталу між групами, холдингами, територіями, економічними 

анклавами і зонами. 

Наступний елемент, що позначає роль кредиту в економіці, полягає в його 

здатності забезпечувати безперервність і прискорення відтворювального 

процесу. Мова йде не просто про забезпечення господарства необхідними 

засобами, що можливо з використанням і інших каналів фінансування 

(корпоративні емісії, бюджетне фінансування), а саме про прискорення процесу 

відтворення при використанні кредиту. Позичковий капітал мобільно усуває 

можливі перерви, затримки та інші тимчасові затори, неминуче виникають в ході 

продуктивного процесу на різних його стадіях (закупівля сировини, 

виробництво, реалізація товарів, капітальне будівництво). Авансуючи 

виробничий цикл, кредит забезпечує безперервність кругообігу коштів. За 
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допомогою кредиту вирівнюються грошові притоки і відтоки підприємств та 

інших суб'єктів кредитних відносин. Важливу роль кредит відіграє в галузях з 

сезонним циклом виробництва. Використання тільки власного оборотного 

капіталу в цих випадках економічно недоцільно. 

Отже, вдаючись до допомоги кредиту, підприємець звільняється від 

необхідності накопичення власних ресурсів для підтримки виробництва. 

Можливість кредитування повсякденних потреб не тільки забезпечує 

безперебійність руху коштів в рамках бізнес-циклу, але і сприяє його 

прискоренню. Таким чином, ефект від участі кредиту в фінансуванні поточної 

діяльності очевидний - відбувається більш раннє вивільнення коштів з обороту; 

прискорення реалізації товарів, у свою чергу, раціоналізує товарні запаси; на цій 

основі виникає можливість зростання прибутку і т.д. Так і запускається механізм 

мультиплікації позитивних ефектів від застосування кредиту. 

Слід також зазначити, що в руках позичальника кредит набуває купівельну 

силу, оскільки він збільшує джерела оборотного капіталу, за рахунок якого 

можна придбати блага. Стало бути, збільшується платоспроможний попит з боку 

позичальників. Однак і з боку кредитора попит підтримується, оскільки він 

позичає не потрібні кошти, а їх відносний надлишок. Зростає і пропозиція. 

Кредитор при пред'явленні попиту купує товар, вироблений позичальником за 

допомогою позиченої йому вартості. 

Кредитні ресурси, залучені на більш тривалі терміни, використовуються 

позичальниками у фінансуванні капітальних вкладень, при реструктуризації і 

модернізації бізнесу, в довгострокових стратегічних програмах, реалізації планів 

внутрішньої експансії, вихід на міжнародні ринки і т.д. 

Одночасно слід зазначити, що концентрація капіталу найбільш яскраво 

проявляється в діяльності банківських кредитних посередників, що мають 

можливість централізувати капітал в набагато більших масштабах, ніж це 

можливо при наданні кредиту одиничними первинними кредиторами. Не будь 

банківського кредиту, не був би таким бурхливим і зростання акціонерних 

товариств, які представляють зараз інституційний каркас багатьох національних 

економік. Особливо важливе значення має підтримка стабільності і стійкості 

національної грошової одиниці і захист інтересів позичальників та кредиторів.  

Кредит нерозривно пов‘язаний з кругообігом капіталу, а принципи: 

цілеспрямованість, поверненість, терміновість, платність і забезпеченість 

кредиту – роблять його дійовим способом раціонального господарювання, 

повного використання виробничих ресурсів, позичкового і всього суспільного 

капіталу, підвищення ефективності економіки. Сфера товарної форми кредиту 

незначна, переважна його частина надається і погашається в грошовій формі. 

Грошовий кредит виступає, передусім, як банківський кредит.  

Кредитні відносини між банками і клієнтами виникають не тільки при 

одержані останніми кредиту, а й при розміщенні ними своїх грошових 

заощаджень у вигляді внесків на поточних і депозитних рахунках. Банківський 

кредит обслуговує не тільки обіг товарів, а й накопичення капіталу. Поширення 

кредитних відносин у грошовій формі відкрило кожному, хто має вільну 

вартість, легко і швидко її капіталізувати, а також створило сприятливі умови 
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для формування міжнародних ринків і тісних взаємовигідних зв'язків між 

країнами. У своїх проявах кредит розмаїтий, тому в теорії і на практиці 

розрізняють цілий ряд форм і видів кредиту. Їм властиві свої особливості. З 

розвитком людського суспільства чільне місце займає та чи інша форма або 

навіть вид кредиту. Але на будь-якому етапі розвитку людства кредит відіграє 

досить важливу роль. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВЕКСЕЛЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК 

 

Актуальність теми дослідження на сучасному етапі розвитку аграрного 

сектору економіки України в умовах гострої нестачі бюджетних ресурсів та 

браку власних обігових коштів у аграрних підприємств особливого значення 

набуває пошук нових ефективних інструментів фінансування 

сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств. Причому 

у багатьох випадках суб’єкти господарювання поступово повертаються до 

"старих" та перевірених на практиці фінансових інструментів, ключову роль 

серед яких посідають векселі. Це викликано, зокрема, відсутністю у них обігових 

коштів, простим механізмом застосування векселя як цінного паперу, 

можливістю розширення кола потенційних учасників вексельних правовідносин 

тощо.  

Питання удосконалення вексельних розрахунків тісно пов’язано з 

проблемою вдосконалення системи державного регулювання обігу цінних 

паперів, а також з низкою інших актуальних проблем формування та реалізації 

боргової політики сільськогосподарських та переробних підприємств 

насамперед з підвищенням ефективності управління їх дебіторською та 

кредиторською заборгованостями. 

Гострота тематики обумовлена масштабністю і динамічністю розвитку 

вексельного обігу в Україні. Інтерес до використання векселів при проведенні 

кредитно-розрахункових операцій з боку всіх економічних агентів - держави, 

банків, підприємств, муніципальних структур, - неухильно зростає. Значною 
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мірою це обумовлено позитивним впливом векселі на економіку і перевагами 

при його використанні, що складаються в забезпеченні розрахунків по 

поставленої продукції (послуг) в умовах відсутності грошових ресурсів, без 

звернення до більш дорогому механізму банківського кредитування. 

Історично, виникнення векселя сягає античності. Перші згадки зв'язані з 

Древньою Грецією, у якій спостерігалися дуже міцні зв'язки між обмінювачами 

в різних містах. Нестача наявних грошей, а також розуміння небезпеки тривалих 

переходів призвели до того, що купець одержував розписку від одного 

обмінювача в тому, що він одержить борг в іншому місті у іншого обмінювача, а 

потім з цією розпискою обмінювач зможе повернути собі гроші у того хто видав 

розписку. По своїй суті така розписка була переказним векселем. Такі векселі 

широко використовувалися в Італії із середини XII до середини XVII ст., коли 

вона вважалася центром господарської і фінансової діяльності. Саме тому, Італія 

і вважається батьківщиною векселів. Якщо спочатку вексель гарантував 

одержання готівки в іншому місці, то пізніше він став виступати фактом обміну 

товару на гроші, які продавець одержував пізніше з врахуванням або без 

врахування затримки - безвідсотковий і відсотковий  векселі. Прикладом 

першого, що дійшов до наших часів, може бути відсоткова розписка 1339 р. 

Взагалі, у розвитку вексельних відносин можна виділити декілька періодів [1]. 

Перший період історії векселя може бути названий італійським, 

італійський він не тільки тому що відбувається в Італії, але і з іншої причини: 

практика векселя, навіть наскільки вона проникає і за межі Італії, знаходилась в 

руках італійських обмінювачів-банкірів. А тому до італійського періоду повинна 

бути віднесена і подальша епоха в розвитку векселя, - епоха ярмарків у Шампані 

(XIII ст.), та особливо ярмарків Бургундії (у Ліоні) і ярмарків у Безансоні (XIV - 

XVI ст). 

До кінця італійського періоду, тобто  до кінця XVI - початку XVII ст., 

вексель майже цілком сформувався. Протягом чотирьох століть, шляхом 

довгого, історичного процесу виробилися вексельні звичаї і навіть з'являється 

перший вексельний статут - Болонії (1569 р.). Вексель використовується не 

тільки для переказу грошей, але і для інших цілей, але використовується, не 

виходячи з рук італійських банкірів: ніхто не може застосувати вексель для своїх 

тих чи інших цілей не прибігаючи до участі банкіра; останній є потрібним або в 

ролі трасанта, або в ролі ремітента, або пред'явника, або в декількох з цих ролей. 

Але в цьому була і сприятлива сторона: вексель та правила його обігу 

вироблювались в обстановці єдиної банкірської техніки [2]. 

Новий період у розвитку векселя - період індосаменту, цієї спрощеної 

форми і своєрідного способу передачі векселя. Сцена нового періоду вже не 

Італія, а центр та північ Європи, насамперед  Франція, а потім Голландія, 

Німеччина й Англія. Перша звістка про індосамент відноситься до початку XVII 

ст. (у Pragmatica Неаполя 1607 р., де міститься заборона індосаменту). Після 

нерішучих коливань французького законодавства, індосамент остаточно 

визнаний і повноправно закріплений в Ордонансі Людовика XIV (1673 р.) і 

майже одночасно (у 1682 р.) - у зразковому для того часу Вексельному Статуті 

Лейпцигу. 
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Індосамент визволив вексель із рук банкірів і передав його в 

розпорядження торговців як знаряддя торгового кредиту. Відтепер головна 

функція векселя - покривати платежі, відстрочені (кредитовані) при покупці 

товарів, і таким чином сприяти обігу грошей (цінностей). 

В Німеччину вексель занесений з Італії і Франції. Італійський вплив можна 

побачити не тільки в термінології старих вексельних статутів Німеччини, але 

також і в тому, що в Лейпцизі ще в 1711 році біржовий бюлетень вексельних 

курсів складався італійською мовою. Вексель з'явився в Німеччині поза тією 

обстановкою та поза тією технікою, у яких він виник в Італії, а потім розвивався 

у Франції. З усіх особливостей векселя привертало увагу те, що: це письмове 

документоване грошове зобов'язання, воно наділене особливою швидкістю і 

суворістю стягнення, таку суворість можна додати всякому борговому 

документу, досить лише позначити його векселем. 

Отже вся сила, у позначці - вексель; її однієї досить, щоб перетворити у 

вексель будь-який письмовий документ, що містить в собі зобов'язання на гроші. 

Отже виділяють такі три періоди в історії векселя: перший, - італійський, 

він зник, передавши вексель для подальшого розвитку другому періоду - 

французькому (індосамент). Найважливіша пам'ятка французького періоду - це 

Соde de commerce (1808 р.). Третій період - німецький; його найважливіший твір 

- Загальнонімецький Вексельний Статут (1847 р.) - модель, з якої копіювалися 

сучасні йому вексельні статути [3]. 

В Росії вексель почав діяти за часів Петра I, який через безладдя пошти та 

небезпечність доріг, знайшов можливим застосовувати векселі для переказу 

казенних грошей з одного міста в інші міста за участю купців. Вже при Петрові 

I, у виданому при ньому вексельному статуті, векселі поділяються на казенні та 

приватні. Зазначений вексельний статут і є перший, введений у Росії, за 

розпорядженням уряду, у вигляді твору, виданого 16-го травня 1729 р. 

німецькою та російською мовами. В основу цього статуту покладено сучасні 

йому німецькі вексельні статути, із яких запозичено багато визначень і майже 

вся термінологія векселя [4]. 

Історія свідчить, що населення території України традиційно підтримувало 

жваві економічні стосунки з європейськими і арабськими державами. Діяла 

метрична система грошового обігу, розвивалися міста, ремесла і кредит, тому 

перші елементи вексельної справи спостерігалися вже у XVI ст. Залучення до 

сфери вексельних відносин галицьких земель майже збігається з появою 

вексельних розрахунків у сусідніх державах Європи [5]. 

В тогочасній Україні, як і в інших європейських країнах того періоду, 

існували чинники, що стимулювали запровадження вексельних відносин, у тому 

числі: 

• в обігу перебувала велика кількість коштовних монет різного 

національного походження і вмісту грошового металу; 

• підтримувалися жваві торговельно-розрахункові стосунки з багатьма 

країнами Європи і Близького та Середнього Сходу; 

• українські купці, беручи участь у численних ярмарках, імовірно, ставали 

учасниками вексельних угод як на національній території, так і за кордоном. 
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Відомо, що український торговий стан, хоч і невдало, але намагався використати 

вексельні розрахунки і в торгівлі з російськими землями. 

В сучасних умовах фінансової кризи, коли має місце зменшення обігових 

коштів, використання векселів на підприємствах стає актуальним. В умовах 

фінансової нестабільності в період скорочення інвестицій та кредитування 

вексель може використовуватись як засіб відстрочки платежу, забезпечуючи 

збереження договірних зв’язків між суб’єктами господарювання. Використання 

вексельних форм розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності слугує 

утриманню валюти в Україні. Для подолання економічної нестабільності 

суб’єкти господарювання повинні використовувати всі можливості для 

розширення діяльності і вчасного проведення розрахунків, в тому числі і з 

допомогою векселів. Вексель як унікальний фінансовий інструмент здатний 

подолати не лише організаційні труднощі, а й забезпечити вирішення складних 

господарських та фінансових питань, зокрема подолання неплатоспроможності, 

підвищення оборотності обігових коштів, стримування темпів інфляції тощо. 
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СЕКТОРА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Агропромисловий комплекс України являється провідною ланкою у 

забезпеченні продовольством населення, і не тільки завдяки виробництву 

сільськогосподарської сировини, а також як частина виробничої системи, що 

охоплює низку галузей народного господарства, спеціалізованих на переробці 

сировини та виробництві продуктів харчування.  
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Охоплюючи територію в 42,7 млн. га (70,8 % від площі України), аграрний 

сектор формує майже 19 % ВВП та є одним з основних бюджетонаповнювальних 

та експортоорієнтованих секторів економіки України. Експорт українських 

аграрних та харчових продуктів перевищив $15,5 млрд. за 2016 рік і  склав 42,5% 

від загального експорту країни [1]. Тому сталий розвиток цієї галузі має бути 

пріоритетною та стратегічною задачею держави, адже для свого успішного 

функціонування АПК потребує зваженої фінансової підтримки держави [4, 5]. 

Метою дослідження є визначення основних аспектів державної підтримки 

аграрного сектору на 2018 рік задля встановлення цілей програм та їх 

прогнозованих результатів. 

Державна підтримка аграрного сектору, яка була затверджена у лютому 

2018 року Верховною Радою України, передбачає 6,4 млрд. грн. бюджетних 

коштів, що на 18,5 % більше, ніж у 2017 році.  

За даними Міністерства аграрної політики, ця програма включає такі 

варіанти підтримки: 

 компенсація 25% вартості придбання нової сільськогосподарської 

техніки та обладнання українського виробництва; 

 компенсація частини тіла кредиту, залученого на будівництво 

тваринницьких комплексів, що формує ефективну ставку на рівні 3%, 

відшкодування вартості введених в експлуатацію тваринницьких комплексів, 

збудованих за власний кошт інвестора, а також здешевлення до 3% позик для 

проектів, що реалізуються в сфері аквакультури, вівчарства, козівництва тощо; 

 здешевлення утримання ВРХ молочного напрямку на 

агропідприємствах із розрахунку 1 500 гривень/голову/рік; 

 здешевлення утримання молодняку (до 1 року), що утримується в 

господарствах громадян із розрахунку 2,5 тисячі гривень/голову/рік; 

 здешевлення на 80% вартості посадкового матеріалу у садівництві та 

ягідництві; 

 малим та середнім фермерським господарствам передбачено 

відшкодування 100% вартості закупленого українського насіння, 90% вартості 

дорадчих послуг. Також ця категорія сільськогосподарських товаровиробників 

отримає доступ до дешевого кредитного ресурсу, а також користується 

додатковою преференцію при купівлі української сільгосптехніки – їм 

компенсується 40% її вартості; 

 в рамках підтримки та розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів держава співфінансуватиме проекти, які 

реалізуються сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами в 

тваринництві, садівництві, будівництві овоче- та фруктосховищ, беручи на себе 

70% витрат на придбання нового обладнання для них [2].  

Передусім, перевага надається розвитку галузі тваринництва – на її 

розвиток буде виділено майже 4 млрд. грн. Виділені кошти, в першу чергу, 

направлятимуть на підтримку будівництва нових ферм та комплексів, на 

здешевлення кредитів на будівництво або на компенсацію частини власних 

коштів виробників, витрачених на будівництво. Максимальний кредитний 
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ресурс – 10 млн. євро на один товарний комплекс під 3% річних на 5 років. 

Максимальний розмір компенсації – 25% від обсягу витрат.  

Окрема увага надається програмі компенсації вартості сільгосптехніки. 

Обсяг бюджетного фінансування даної програми в 2018 році становить                  

945 млн. грн., а також програмі розвитку фермерства обсягом бюджетного 

фінансування – 1 млрд. грн. За ініціативи Уряду, кошти направлятимуться на 

серйозне здешевлення кредитів – аж до 1% кредитної ставки на допомогу із 

закупки техніки, селекції насіння, надання дорадчих послуг для фермерів. При 

цьому всі нарахування та виплати мають оформлятися в державних банках. 

Загалом, програми підтримки АПК на 2018 рік спрямовані на те, аби 

охопити якнайбільший сегмент сільгоспвиробників, зокрема: середні та малі 

підприємства, при цьому не виключаються великі холдинги; рослинники та 

тваринники з розгалуженням по всім видам діяльності; юридичні особи та 

звичайні селяни. 

Важливою є умова компенсації тих витрат виробничникам, які пов’язані з 

придбанням продукції (насіння, техніка, засоби захисту рослин тощо), але 

вітчизняного виробництва. За допомогою даної умови не тільки дотується 

сільськогосподарське виробництво, а й виникає паралельна підтримка суміжних 

галузей. Також важливо зазначити те, що компенсування кредитів за програмою 

державної підтримки, відбувається за умови їх оформлення в державних банках, 

що підвищує захищеність кредитів для позичальників та контроль за рухом 

коштів з боку державних органів. 

При цьому, як запевняє Міністерство аграрної політики та продовольства  

України, можливість виникнення спірних та сумнівних питань щодо прозорості 

проведення процедур фінансування сільськогосподарських виробників зведені 

до мінімуму, адже передбачені певні жорсткі механізми впливу, які покликані 

запобігти цьому. 

Отже, державна підтримка аграріїв має на меті розвинути малий та 

середній бізнес, яке здатне наповнити внутрішній ринок та підсилити експортні 

можливості крупних господарств. Значна перевага надається тваринницьким 

підприємствам, за результатами програм має збільшитися кількість ферм та 

показник середньої продуктивності молочного ВРХ, при цьому планується 

здешевлення утримання ВРХ як на підприємствах так і у населення.  

Надзвичайно важливим є питання розвитку фермерських господарств та 

розширення площ багаторічних насаджень, за результатами чого має 

збільшитися частка фермерських господарств у виробництві валової продукції 

АПК та будуть закладені до 3100 га молодих садів, виноградників тощо. 

Підвищується стимул до закупівлі вітчизняних сировини та техніки для 

сільськогосподарського виробництва, що зумовлює розвиток суміжних галузей. 

Вважаємо, що розроблені Урядом програми бюджетної підтримки 

аграрного сектора економіки підтверджують задекларовані наміри щодо 

підтримки малих і середніх представників агробізнесу зі значним обмеженням 

доступу до державного фінансування агрохолдингів; реальні кроки у напряму 

підтримки галузі тваринництва; комплексну підтримку аграрних виробників у 

формуванні матеріально-технічного забезпечення основними засобами та 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
113 

вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки, що має синергічний 

економічний ефект. Можна стверджувати, що державна підтримка аграріїв у 

2018 році охопила значний сектор проблем, які поступово будуть вирішуватися 

та стимулювати розвиток АПК та економіки загалом. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Державна служба статистики України.  URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

2. Уряд схвалив програми підтримки аграріїв на 2018 рік. //  Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. URL: 

http://www.minagro.gov.ua/node/25288 

3. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон 

України від 24.06.2004 р. № 1877-IV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19. 

4. Калашнікова Т.В. Удосконалення державної підтримки аграрних 

підприємств України в умовах глобалізації: монографія. Дніпропетровськ:  ВПЦ 

Середняк Т.К. 2014. 280 с. 

5. Калашнікова Т.В. Теоретико-методологічні засади державного 

регулювання розвитку аграрного сектора// Вісник СНАУ. Серія “Економіка і 

менеджмент”. 2017. Випуск 4 (71). С. 109-113. 

 

УДК 336.77.067.21 

 

Д.А. Неловко, соискатель ОС «Бакалавр» 

Научный руководитель: Т.В. Калашникова, доцент,  доктор экономических 

наук 

 

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева 

 

ОВЕРДРАФТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
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В последнее время в Украине наблюдается замедление процесса 

банковского кредитования. Объем предоставления кредитов увеличивается 

умеренными темпами, если вообще не стоит на месте [1]. На сегодня наиболее 

проблемными для банков являются долгосрочные кредиты. Соответственно 

условия их предоставления становятся менее выгодными, что в свою очередь, 

отталкивает от них потенциальных заемщиков. Исходя из этого, растет 

значимость краткосрочного кредитования, и в частности, такого его вида как 

овердрафт.  

Овердрафт – это краткосрочный кредит, который предоставляется банком 

сверх остатка денежных средств клиента на текущем счете в пределах заранее 

оговоренной суммы путем дебетования его счета [2]. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/node/25288
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
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Суть такого кредита заключается в следующем: предположим, 

предприятию срочно понадобились деньги в оплату чего либо, однако на 

расчетном счете денег не хватает. Тогда банк автоматически выделяет 

предприятию краткосрочный кредит и проводит платеж. Затем, по мере 

поступления денег на счет, банк списывает с него сумму кредита и процент. 

Овердрафт не очень удобен для финансирования капиталовложений, например, 

с целью приобретения недвижимости или транспортных средств, но при этом он 

является незаменимым при кредитовании под оборотные средства [3]. 

Такой вид кредитования, бесспорно, очень удобен для предприятий и 

широко применяется на практике. Однако овердрафты сейчас являются не 

только самым востребованным видом кредита, но и наиболее активно 

предлагаемым. Банки все активнее ищут толковых заемщиков в бизнес-секторе. 

Это связано с активной конкуренцией  по привлечению платежеспособных 

заемщиков - юридических лиц. 

Банки активно предлагают овердрафты как новым клиентам, так и тем, с 

кем уже имеют солидную и проверенную кредитную историю. Однако, нельзя 

не упомянуть, что к новым клиентам банки весьма придирчивы и внимательны. 

Объясняется это тем, что банки заинтересованы именно в платежеспособных 

клиентах, которые ведут активную предпринимательскую деятельность, и на 

счета которых регулярно поступает выручка от нескольких (не менее трех–пяти) 

контрагентов. 

Для получения овердрафта существует перечень запрашиваемых банком 

документов, среди которых:  заявление на получение кредита; регистрационные 

документы клиента; финансовая отчетность (годовая отчетность, оборотно-

сальдовая ведомость об амортизационных отчислениях; ведомость о 

финансовых расходах); документы по залогу в случае, если кредит выдается под 

залог. Если клиент не изъявляет желания брать кредит под залог, банк идет 

навстречу такому клиенту и, в свою очередь, может предложить бланковый 

овердрафт. Его размер будет меньше, а ставка кредитования устанавливается 

выше, чем по овердрафту с обеспечением. 

Коммерческие банки предоставляют услугу овердрафта как юридичексим 

лицам, так физическим лицам - предпринимателям. Процедура оформления 

овердрафта идентична, отличия имеются лишь в составе пакета необходимых 

документов. 

Ставки овердрафтного кредитования варьируют в зависимости от: условий 

конкретного коммерческого банка; срока погашения (чем меньше срок, тем ниже 

ставка); индивидуальных условий для конкретного заемщика. Так, например, 

минимальную ставку кредитования могут получить лишь  проверенные и 

надежные клиенты, с позитивной кредитной историей и по овердрафтам, 

которые погашаются в течение 3–7 дней. 

В результате проведенного анализа рынка овердрафтного кредитования 

можем утверждать, что наблюдается тенденция повышения кредитных ставок.  В 

сентябре 2017 г. в крупных банках можно было встретить ставки по овердрафту 

в размере 16–19,5% годовых. В январе 2018 г. ставки подросли и в среднем 

варьируют от 18% до 23% годовых. Такое подорожание связано с внутренними 
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процессами, протекающими в стране: замедление экономического роста с 

одновременным ускорением инфляции. Соответственно, деньги дорожают – 

ставки кредитования растут [4]. 

Лимит овердрафта зависит от суммы чистых среднемесячных поступлений 

на счета компании. Также анализируются финансовые возможности компании, 

ее репутация, ее контрагенты и кредитная история, т.е. по сути, уровень риска по 

самой кредитной операции. Окончательное решение по размеру лимита выносит 

кредитный комитет, который и анализирует конкретные условия кредитования 

[3]. Так, овердрафт по счету в другом банке дается с лимитом в 10–20% 

среднемесячных поступлений; лимит для собственных клиентов банка – в 

размере 40–70%. Некоторые коммерческие банки готовы начислить и до 100% 

от поступлений [4]. 

Одним из недостатков овердрафтного кредитования, на наш взгляд,  

является наличие комиссии. Она может быть разовой, ежемесячной и вообще 

отсутствовать (как правило, в случаях с залоговым овердрафтом, т.к. клиент в 

таком случае несет дополнительные затраты по страхованию объекта залога). 

Разовая комиссия в среднем составляет 0,5–1,5% от суммы лимита. 

Ежемесячная комиссия устанавливается некоторыми банками дополнительно за 

обслуживание лимита, в размере 0,02–0,1% от суммы кредита [4]. 

Погашение кредита происходит автоматически – банк списывает сумму 

задолженности с текущего счета клиента, на который приходят платежи. Однако, 

при составлении договора овердрафта, можно установить период возможного 

беспрерывного пользования овердрафтом – срок обнуления кредитной 

задолженности. То есть, по истечению этого срока на конец дня на текущем счету  

клиента, на который установлен лимит овердрафта, не должно быть дебетового 

сальдо. А на следующий день (после погашения долга) клиент снова может 

пользоваться овердрафтом, начав новый период [5]. 

Штрафные санкции банк может применять в случаях не погашения или не 

своевременного погашения овердрафта. Перечень штрафных санкций и условия 

их применения подробно указываются в договоре. Среди них банки применяют 

следующие: требование от клиента досрочно погасить всю кредитную 

задолженность; применение повышенной ставки  за пользование овердрафтом на 

просроченную часть кредитной задолженности; начисление штрафов и пени. 

Наличие у клиентов негативной кредитной истории по овердрафтному 

кредитованию приводит к тому, что банки в дальнейшем будут или предлагать 

не столь выгодные условия кредитования (меньший лимит, большие ставки 

годовых и размер комиссий) или откажут в ее предоставлении [6]. 

Исследование прикладных аспектов использования овердрафта как 

инструмента краткосрочного кредитования позволяет сделать вывод, что 

овердрафт является выгодным как для заемщика (так как позволяет 

удовлетворить краткосрочную потребность в заемных средствах), так и для 

коммерческого банка (так как способствует расширению собственной 

клиентской базы и получению дополнительного дохода от размещения временно 

свободных кредитных ресурсов), что создает объективные предпосылки для 
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роста овердрафтного кредитования субъектов хозяйственной деятельности как 

альтернативы краткосрочному банковскому кредитованию.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Аграрний сектор займає стратегічно важливе місце в економіці України, 

саме від його розвитку залежить ефективне функціонування всього господарства 

й життя країни в цілому. В умовах дестабілізації економіки, АПК є базовим 

сектором народного господарства, що дає можливість вирішувати питання 

продовольчої безпеки, створювати джерело бюджетних надходжень та потужний 

виробничо-економічний потенціал для розвитку сільських територій. 

Враховуючи зацікавленість багатьох країн світу та Європейського Союзу, 

зокрема в активній участі вітчизняних постачальників продукції сільського 

господарства в світовому продовольчому ринку, аграрний сектор повинен стати 

найпотужнішим локомотивом та рушійною силою розвитку національної 

економіки, що є можливим за наявності фінансових можливостей у 
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товаровиробників сільськогосподарської продукції. Недостатність коштів у 

аграрних підприємств зумовлює розв’язання проблем стабілізації аграрного 

сектора економіки України об’єктивно пов’язаних із специфікою 

агропромислового виробництва як суб’єкта кредитування. 

Проблематика кредитування аграрного виробництва знайшла своє 

відображення у дослідженнях провідних українських науковців, таких як 

В.Г.Андрійчук,  М.І. Савлук, М.Я. Дем’яненко, А.С. Кудінов, В.О. Паламарчук, 

М.Й. Малік, О.О. Непочатенко, М.А. Садиков, А.А. Чухно та ін.  

Не зважаючи на велику кількість досліджень з теми, сучасні кредитні 

відносини в аграрному секторі, ускладнені низкою чинників, потребують 

теоретичного і практичного вирішення. 

Мета роботи полягає в аналізі сучасного стану та дослідженні існуючих 

проблем кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств України.  

Аграрні підприємства все більше потребують залучення довгострокових 

фінансових ресурсів для оновлення техніки, упровадження інноваційних 

технологій, але їх доступ до кредитних ресурсів був і залишається досить 

складним, що спричинене як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. 

Окрім подорожчання банківських кредитів, більш жорсткими стали умови до 

кредитоспроможності позичальників, до застави, а також зменшилися пропозиції 

щодо кредитних продуктів через проблеми з ліквідністю в банківській системі 

України. А це, у свою чергу, особливо відобразилося на погіршенні кредитного 

забезпечення підприємницьких структур аграрного бізнесу. В умовах же 

невисокого рівня прибутковості, а частіше збитковості, низької ліквідності 

активів, сільськогосподарські підприємства некредитоспроможні. У результаті 

виникає замкнене коло: відсутність фінансових ресурсів стає причиною низької 

ефективності сільськогосподарського виробництва, а це, у свою чергу, 

унеможливлює отримання кредитних ресурсів.  

Проблема кредитування сільського господарства пов’язана зі значними 

ризиками. Джерелами кредитних ризиків для сільгоспвиробників є:  

− сезонність виробництва продукції; 

− несприятливі погодні умови, погіршення екології; 

− зміни у кон’юнктурі пропозиції та попиту на продукцію 

рослинництва і тваринництва;  

− державне регулювання агропромислового ринку, в тому числі 

обмеження або встановлення певного рівня цін і тарифів, введення нових 

стандартів на продукти харчування;  

− недостатньо висока ліквідність застави, що пропонується 

позичальниками у забезпечення зобов’язань перед банками. 

Умови кредитування, що пропонують банки, роблять джерело залучення 

кредитних ресурсів недоступним для більшості виробників 

сільськогосподарської продукції.  

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

Мінагрополітики було передбачено видатки за програмою 2801030 «Фінансова 

підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів» в сумі 300 млн. гривень [1].  
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У 2017 році, із передбачених планових асигнувань (300 млн. грн.), 

Мінагрополітики, через органи Державної казначейської служби, спрямовано до 

областей бюджетні кошти в сумі 294,9 млн. грн., які фактично використано. 

Залишок невикористаних коштів склав 5,1 млн. гривень. Використання 

бюджетних коштів не в повному обсязі пояснюється, головним чином, 

недоліками в організації роботи деяких обласних конкурсних комісій. 

 Спрямовані бюджетні кошти дозволили 626 підприємствам скористатись 

програмою та здешевити кредити обсягом 12,2 млрд. грн., в тому числі 5,6 млрд. 

грн. – кредити залучені у 2015-2016 рр. та 6,6 млрд. грн. – у 2017 р. [3]. 

Із загального обсягу кредитів (12,2 млрд. грн.):  

− 307,6 млн. грн. (2,5%) – залучено підприємствами, які мають чистий 

дохід (виручку) від реалізації до 10 млн. грн.; 

− понад 3,1 млрд. грн. (25,8%) - залучено підприємствами, які 

провадять діяльність з вирощування та розведення ВРХ молочних порід, інших 

ВРХ;  

− 8,7 млрд. грн. (71,7%) – залучено іншими підприємствами.  

У 2018 році на потреби Міністерства аграрної політики і продовольства 

України та галузі уряд виділив 13,4 млрд. грн., із яких 6,3 млрд. грн., що 

становить 1% від ВВП країни  – пряма підтримка сектору (на розвиток 

тваринництва – 4 млрд. грн., садівництва та виноградарства – 300 млн. грн., 

фермерських господарств – 1 млн. грн. та на здешевлення вітчизняної 

сільськогосподарської техніки – майже 1 млрд. грн.). Решта – кошти 

Мінагрополітики та дотичних до нього державних агропідприємств [2]. 

Наявні механізми підтримки аграріїв в Україні можна порівняти з тим, які 

мають сільгоспвиробники в інших країнах світу. Наприклад, в європейських 

країнах аграрні підприємства мають серйозні дотації як із державних бюджетів, 

так і з бюджету і фондів ЄС.  

В таких умовах українським аграріям набагато важче конкурувати на 

зовнішніх ринках, тому кредитні ресурси відіграють вирішальну роль у розвитку 

сільського господарства. До основних шляхів удосконалення банківського 

кредитування аграрних підприємств належать: розробка нових програм 

кредитування підприємств АПК, які максимально враховують особливості 

комплексу; забезпечення дієвого механізму кредитування аграрного сектору 

через механізм компенсації відсоткової ставки; синхронізація інтересів 

учасників процесу кредитування підприємств агропромислового комплексу. 

Особливо важливим є врахування досвіду розвинутих країн, які вже мають більш 

досконалі системи фінансування аграрного сектору. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Створення конкурентоспроможного аграрного виробництва без 

втручання держави в сільське господарство неможливе. Тому важливою 

складовою державної підтримки сільського господарства виступає їх фінансова 

підтримка, націлена на фінансове забезпечення їх діяльності. Одним із найбільш 

дієвих серед використовуваних державою заходів фінансового регулювання 

розвитку сільського господарства  є кредитне забезпечення.  

Під кредитним забезпеченням слід розуміти спрямування кредитних 

ресурсів на забезпечення безперервності відтворення на сільськогосподарських 

підприємствах. Взаємовідносини підприємств та фінансово-кредитних установ 

є взаємовигідними: зростання обсягів кредитних вкладень для комерційних 

установ збільшує дохідність активних операцій у вигляді відсотків за 

користування кредитами, а для підприємств кредитне забезпечення дає змогу 

покривати свої виробничі витрати з метою безперервності відтворювального 

процесу та є стимулом ефективного використання кредитних коштів як джерела 

фінансових ресурсів. Належне кредитне забезпечення є визначальним 

чинником ефективного функціонування будь-якого підприємства. Доступність 

кредитних ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників впливає на 

збільшення обсягів виробництва, активізує підприємницьку ініціативу та 

сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності.  

На відміну від інших галузей народного господарства, аграрний сектор 

має ряд специфічних особливостей, зокрема: зношеність засобів виробництва, 

недостатній рівень інвестиційного забезпечення, специфічність застави за 

кредитами, зростання заборгованості за реалізовану продукцію, вплив 

природно-кліматичних факторів, сезонність виробництва, швидке псування 

сільськогосподарської продукції, високий рівень ризикованості галузі, 

невідповідність ступеня ризику та прибутковості, що зумовлює формування 

негативного іміджу на фінансово-кредитному ринку. Досліджуючи структуру 

залучення кредитних ресурсів підприємствами агропромислового комплексу, 

можна зробити висновок, що більшість кредитів (72 %) видається на 

короткостроковій, 18 % – середньостроковій та лише 10 % – на довгостроковій 

основах. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhavna-pidtrimka-silskogo-gospodarstva-uryadovi-programi-2018
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhavna-pidtrimka-silskogo-gospodarstva-uryadovi-programi-2018
http://minagro.gov.ua/
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Перш за все, для сільського господарства необхідним є пільговий кредит. 

Практика пільгового кредитування 2002 р. передбачила запровадження 

конкурсного відбору сільськогосподарських товаровиробників для зазначених 

виплат. Переваги почали надаватися підприємствам, які укладали найбільш 

вигідні угоди з найменшою відсотковою платою за кредит, не мали 

заборгованості з виплати заробітної плати перед державою, Пенсійним фондом, 

залучали кредити на короткий термін (до 6 міс.) і страхували урожай 

сільськогосподарських культур від стихії тощо. У 2004 р. запроваджено 

державну програму фінансової підтримки підприємств агропромислового 

комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових (до 3 років) 

кредитів. Розмір компенсації встановлювався в межах 16% річних. У 2006 р. 

компенсації надавалися на конкурсній основі підприємствам аграрного сектору, 

які залучили кредити, за умови, що ставка по кредитах банків не перевищувала 

21 % по короткострокових, 20 % по довгострокових і 27 % − по кредитах 

кредитних союзів у національній валюті [5, с. 93]. У 2007 р. відшкодування 

відсоткової ставки надавалося сільськогосподарським підприємствам на обсяги 

використаних ними протягом року кредитних ресурсів[3, с. 96]. У 2009 р. 

розширено перелік цільового використання кредитів для аграрних підприємств 

та обмежено напрями використання коштів для сільськогосподарських 

підприємств на поточні витрати. На відміну від механізму кредитування за 

пільговою схемою 2010 р., в 2011 р. був запропонований диференційований 

підхід до розміру часткової компенсації для сільськогосподарських 

товаровиробників, зернозаготівельних і зернопереробних підприємств – 70% 

облікової ставки НБУ, а для інших підприємств аграрної сфери – до 50 %[6]. 

Сучасна система сільськогосподарського кредитування в Україні 

характеризується поєднанням ринкового і пільгового механізмів кредитування. 

При чому пільговий механізм кредитування аграріїв здійснюється за 

спеціальними програмами, спрямованими на підвищення ефективності 

аграрного виробництва. Порядок використання коштів із Державного бюджету 

для здешевлення сільськогосподарських кредитів затверджується Кабінетом 

Міністрів. Ним регулюються такі основні питання: умови одержання 

компенсації для здешевлення кредитів; обмеження процентних ставок, під які 

можуть надаватися пільгові кредити; об’єкти пільгового кредитування; порядок 

і терміни документального оформлення руху пільгових кредитів; звітність. 

Характерною рисою кредитування сільського господарства в Україні є 

те, що ліцензію Національного банку України на здійснення банківських 

операцій мають 177 банків і жодного спеціалізованого аграрного банку[6]. До 

того ж, розвиток системи кредитного обслуговування аграрного сектора 

економіки гальмує неврегульованість таких питань як нерозвиненість ринку 

землі, що унеможливлює її використання як застави для отримання кредиту, 

знос основних засобів, тривала процедура отримання банківського кредиту, 

недоступність фінансових послуг для малих і середніх підприємств, високі 

відсоткові ставки, дефіцит бюджету, інфляція, низька купівельна спроможність 

населення тощо. 
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 Таким чином, враховуючи все вище сказане, можна стверджувати, що 

специфіка сільськогосподарського виробництва обумовлює необхідність їх 

державної підтримки, зокрема через механізм пільгового кредитування. Проте 

сучасні підходи до державного стимулювання пільгового кредитування не є 

історично узгодженими, цілісними та ефективними. Тому існує об’єктивна 

потреба в удосконаленні як теоретико-методологічного підґрунтя здійснення 

державної підтримки кредитування сільського господарства взагалі, так і в 

удосконаленні організаційно-економічного забезпечення механізму 

кредитування зокрема. Сьогодні держава повинна розглянути можливі 

механізми спрощення процедури кредитування аграрних товаровиробників та 

максимально врахувати кращий досвід європейських країн щодо створення 

сприятливих умов для розвитку аграрного бізнесу. 
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Ринковій економіці притаманне таке явище, як втрата платоспроможності 

і банкрутство суб'єктів підприємницької діяльності. Під банкрутством розуміють 

визнану господарським судом неспроможність боржника – суб'єкта 
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господарської діяльності – відновити свою платоспроможність за допомогою 

процедур санації та мирової угоди і погасити підтверджені судовим рішенням 

вимоги кредиторів не інакше ніж через застосування ліквідаційної 

процедури. Банкрутство в умовах ринкової економіки є наслідком 

незадовільного управління аграрним підприємством, нехтуванням впливом 

різноманітних факторів макро- і мікросередовища, а тому правомірно 

розглядається як плата за економічну свободу у виборі напряму господарської 

діяльності, партнерів, наймі робочої сили, ринків збуту тощо. 

Під сільськогосподарськими аграрними підприємствами розуміються 

юридичні особи, основним видом діяльності яких є вирощування (виробництво, 

виробництво та переробка) сільськогосподарської продукції, виручка яких від 

реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) ними 

сільськогосподарської продукції складає не менше п'ятдесяти відсотків загальної 

суми виручки. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 

застосовуються також до рибних господарств, риболовецьких колгоспів, виручка 

яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) 

сільськогосподарської продукції та виловлених водних біологічних ресурсів 

складає не менше п'ятдесяти відсотків загальної суми виручки.  

Дослідженням теоретико-методологічних та окремих практичних аспектів 

банкрутства і антикризового управління присвятили значну кількість праць 

вітчизняні та закордонні вчені, таких як: С. Л. Благодєтелєва-Вовк, І. О. Бланк, 

В. І. Грачов, О. В. Коваленко, Г. О. Крамаренко, Л. О. Лігоненко, І. І. 

Нескородєва, С.М.Онисько, О.Ю.Тереванесова, О.О.Терещенко, М.І.Тітов, 

А.М.Штангрет та ін. 

У разі продажу об'єктів нерухомості, які використовуються для цілей 

сільськогосподарського виробництва та є у власності сільськогосподарського 

підприємства, що визнано банкрутом, за інших рівних умов переважне право на 

придбання зазначених об'єктів належить сільськогосподарським підприємствам 

і селянським (фермерським) господарствам, розташованим у даній місцевості.  

У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства у зв'язку з 

визнанням його банкрутом рішення щодо земельних ділянок, які є у власності 

такого підприємства, надані йому у постійне чи тимчасове користування, у тому 

числі на умовах оренди, приймається відповідно до Земельного кодексу 

України.  

При введенні процедури розпорядження майном боржника аналіз 

фінансового становища сільськогосподарського підприємства повинен 

здійснюватися з урахуванням сезонності сільськогосподарського виробництва та 

його залежності від природно-кліматичних умов, а також можливості 

задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути одержані 

сільськогосподарським підприємством після закінчення відповідного періоду 

сільськогосподарських робіт.  

Рішення про звернення з клопотанням до господарського суду про санацію 

сільськогосподарських підприємств приймається комітетом кредиторів за 

участю представника органу місцевого самоврядування відповідної 

територіальної громади. Санація сільськогосподарського підприємства 
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вводиться на строк до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських 

робіт з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, 

виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції. Зазначений 

термін не може перевищувати п'ятнадцяти місяців. У разі, якщо протягом строку 

санації погіршилося фінансове становище сільськогосподарського підприємства 

у зв'язку із стихійним лихом та іншими несприятливими умовами, строк санації 

може бути продовжений на один рік. 

Законом передбачаються особливості банкрутства селянського 

(фермерського) господарства. Зокрема, передбачено, що підставою до визнання 

СФГ банкрутом є його неспроможність задовольнити протягом шести місяців 

після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт вимоги 

кредиторів за грошовими зобов’язаннями та виконати зобов’язання щодо сплати 

обов’язкових платежів. У двомісячний термін з дня прийняття арбітражним 

судом рішення про порушення справи про банкрутство голова СФГ може подати 

до вказаного суду план відновлення платоспроможності господарства. Якщо 

реалізація плану дасть змогу погасити боржнику вимоги за грошовими 

зобов’язаннями і вимоги по обов’язкових платежах, то арбітражним судом 

вводиться процедура розпорядження майном СФГ на строк закінчення 

відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, 

необхідного для реалізації виробленої і переробленої сільськогосподарської 

продукції. 

Досвід проведення санації аграрних підприємств Фінляндії свідчить, що 

найважливішим критерієм щодо обґрунтування санації є її ефективність, задля 

досягнення якої основними етапами функціонування механізму санації повинні 

стати: відновлення платоспроможності за рахунок наявних ресурсів, власних 

резервів, реструктуризації боргів і зовнішньої допомоги; покриття 

нагромаджених збитків попередніх періодів шляхом використання основних 

резервів (санації балансу), фінансової допомоги власників та інших зовнішніх 

надходжень; поліпшення майнового стану за рахунок наявних коштів, 

нагромадження власного капіталу, зовнішніх довго- й короткострокових 

запозичень; зміцнення фінансової стійкості зі зміною структури власності або 

шляхом залучення позикових коштів. 

Отже,  можна зазначити, що забезпечення дієвості механізму банкрутства 

підприємств є важливим чинником оздоровлення економіки держави в цілому. 

Головний акцент у цьому механізмі робиться на фінансове оздоровлення 

суб’єктів підприємницької діяльності, відновлення їх платоспроможності через 

здійснення реструктуризації в різних її формах, а отже, на організацію 

ефективного виробництва конкурентоспроможної продукції, що користується 

попитом і знаходить споживача. Важливо, що здійснення процедури санації 

підприємств, крім розв’язання зазначених завдань, дає змогу прискорити 

структурну перебудову економіки і досягти завдяки цьому загального 

позитивного ефекту. 

Погіршення економічного стану країни в цілому, яке проявляється у 

посиленні інфляційних процесів, нестабільності політичної та економічної 

ситуації, підвищенні ціни на газ та бензин, значному знеціненні національної 
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валюти негативно впливає на платоспроможність усіх вітчизняних підприємств 

та створює загрозу їх банкрутства. Проте, враховуючи, що діяльність аграрних 

підприємств спрямована на виконання найголовнішої функції – 

життєзабезпечення, масове банкрутство у галузі сільського господарства 

загрожує зниженням продовольчої безпеки країни і потребує відповідних засобів 

реагування на прояви кризи. 

Враховуючи сучасні економічні проблеми та масштаби кризових явищ, 

банкрутство підприємств є досить поширеним в Україні й надалі набуватиме 

розвитку. У зв’язку з цим, виникає необхідність розробки комплексу дій, що 

попереджують банкрутство підприємств, та пошуку нових методів 

антикризового фінансового управління. Нагальною є необхідність розробки 

чіткого, конструктивного механізму запобігання фінансової неспроможності 

аграрних підприємств, який має бути зорієнтований на раннє виявлення загрози 

втрати платоспроможності, недопущення невигідного для підприємства 

розвитку кризової ситуації, що призводить до банкрутства, або проведення 

ефективних санаційних процедур, спрямованих на відновлення 

платоспроможності та недопущення ліквідації підприємства. Перспективи 

подальших досліджень можуть бути пов’язані з обґрунтуванням конкретних 

процедур, інструментів та методів управління процесом фінансової санації 

суб’єктів підприємництва з метою виведення їх з кризового стану та 

недопущення банкрутства. 
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РЕЙТИНГ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ 

 

Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого 

економічного зростання в Україні. Вітчизняні банки проходять серйозну 

перевірку часом в умовах постійних економічних трансформацій. Швидка зміна 

умов функціонування, відкритість зовнішньому середовищу, схильність до 

внутрішніх перетворень спонукають банківську систему до постійного 

удосконалення. Рівень розвитку економіки значною мірою залежить від стану 

банківської системи. 

Банківська сфера України посідає останнє, 140 місце в світовому ТОПі 

надійності. Так, за лідерами Канадою і Фінляндією - Україна поки не наздогнала. 

Але все ж, в країні є свій рейтинг та існує своя класифікація. 

Рейтинг найнадійніших банків України складається на підставі даних НБУ 

і включає в себе кілька критеріїв, а саме: показник адекватності капіталу, 

величина активів, фінансові підсумки роботи за звітний період, сталість 

прибутковості.  

Крім іншого, при розшифровці рейтингу банків України за надійністю у 

2018 р. і інші періоди, враховують рівень стабільності фінансових показників. 

Саме константність прибутковості роботи може стати ще одним з критеріїв 

складання рейтингу надійності.  

У кожної організації, в незалежності від її сфери діяльності, можуть бути 

проблемні періоди. Особливо це актуально для країни з нестабільною 

економікою і перманентним станом військового конфлікту. Так ось при 

складанні рейтингу якраз і враховується відсутність систематичного характеру 

збитковості фінансової структури та напрямок діяльності в критичні періоди. 

Для України це дуже актуальний показник, адже у багатьох банків вже були 

кризові моменти, які лідери рейтингу гідно подолали. І саме цей критерій, який 

характеризує рівень спокою і обсягу розрахунку за зобов'язаннями перед усіма 

групами клієнтури установи, також враховується аналітиками при складанні 

рейтингу банків України на 2018 рік. 

Аналіз результатів дослідження лідерів банківської системи за активами у 

2017 р. показує, що Райффайзен Банк Аваль та Приватбанк сприймаються 

переважно як лідери ринку з великою мережею відділень та банкоматів. 

Ощадбанк та Укрсоцбанк частіше за інших сприймаються як прості і відкриті 

банки. Решта банків - ОТП банк, УкрСиббанк, Банк Надра та Укрексімбанк 

сприймаються як молоді та сучасні банки. Аналіз отриманих даних засвідчує, що 

лідерами ринку банківських послуг для фізичних осіб сприймаються Райффайзен 

Банк Аваль та Приватбанк. Серед відмінностей між цими двома банками можна 
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відзначити те, мережа відділень банкоматів та відділень Приватбанку є більшою, 

це надійний банк, який можна порекомендувати. Райффайзен Банк Аваль 

сприймається як більш престижний і сучасний банк. Ощадбанк сприймається як 

банк, що довго працює на ринку, простий та відкритий. До його іміджу простого 

та відкритого банку найближче знаходиться Укрсоцбанк, проте імідж цього 

банку є невизначеним. УкрСиббанк, ОТП Банк, Банк Надра та Укрексімбанк 

складають одну групу банків з іміджем молодих, сучасних банків, що 

розвиваються, чесно поводяться з клієнтами, проте не є лідерами ринку. 

Щодо послуг, що характеризують банки, то Приватбанк та Надра є 

банками послуг для масового сегменту. Приватбанк найчастіше асоціюється з 

кредитними та зарплатними пластиковими картками та кредитами на автомобілі. 

Банк Надра асоціюється з кредитами на споживчі товари та автомобілі. 

Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк та Укрсоцбанк асоціюються з іпотекою, 

тобто послугами для фізичних осіб з високим рівнем доходу, та послугами для 

великих корпоративних клієнтів. Ощадбанк асоціюється з комунальними 

платежами, дещо меншою мірою - з пенсійними рахунками, депозитними 

рахунками та грошовими переказами. 

Після проведення стрес-тестів НБУ виявилося, що банкам України 

необхідно збільшення капіталу більш ніж на 100 млрд. Грн. Рівень проблемних 

кредитів в банківській системі перевищив 50%. Банки зіткнулися з курсовою 

проблемою - вони змушені повертати термінові валютні депозити, в той час як 

платоспроможність клієнтів за валютними кредитами стрімко знижується. У 

підсумку банки змушені піднімати ставки по валютних кредитах, йти на 

міжбанківський ринок або залучати кошти в материнських структур. 

Банкіри вважають, що в 2018 році приплив депозитних вкладів в банки в 

основному буде пов'язаний зі стабілізацією банківської системи України і курсу 

гривні, зниженням рівня інфляції, а також скасуванням валютних обмежень 

НБУ. За заявою регулятора в цьому році буде ліквідовано ще 20-30 фінансових 

установ. 

На сучасному етапі в економіці України намітилися позитивні тенденції до 

економічного зростання, темпи та стійкість якого залежать перш за все від 

здатності банківської системи забезпечувати суб’єктів господарювання 

необхідними кредитними ресурсами. Нині спостерігається стабілізація роботи 

банківського сектору. Таким чином, здійснюючи мобілізацію та розміщення 

грошових ресурсів на фінансовому ринку України, комерційні банки як головні 

інституційні учасники виконують провідну роль в процесі його функціонування. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

  

Функціонування економіки на засадах інноваційної моделі розвитку 

потребує створення адекватного механізму фінансового забезпечення. Питання 

обсягу ресурсів, що забезпечують інноваційний процес на всіх його стадіях, так 

і ефективності інститутів, які спрямовують потоки ресурсів і координують різні 

ланки інноваційної діяльності, є критично важливими для української економіки. 

Цим обґрунтовується важливість і актуальність дослідження питань фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку. 

Проблеми інновацій та інноваційного розвитку залишаються предметом 

уваги багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: В. Александрової, Ю. Бажала, 

І. Бланка, А. Гальчинського, М. Долішнього, П. Завліна, М. Козоріз, О. Лапко, 

С. Онишко, А. Пересади, А. Пригожина, А. Савчука, М. Туган-Барановського, 

Л. Федулової, Р. Фатхудінова, М. Чухрай, О. Шубравської, Й. Шумпетера та 

інших. Але, незважаючи на те, що наукові напрацювання за даною тематикою є 

досить значними, існують питання, які залишаються недостатньо розробленими 

як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Деякі питання систематизації 

процесу фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

сільськогосподарських підприємств залишаються невирішеними і потребують 

подальшого наукового розгляду, адже інноваційний розвиток є одним із 

головних напрямів стабілізації функціонування та конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств сільського господарства. 

Система фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку має власний понятійний апарат, в якому головним є таке поняття, як 

«фінансове забезпечення». У науковій літературі найбільш поширеним є 

визначення терміна “фінансове забезпечення інноваційного розвитку” як 

сукупності економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення й 

ефективного використання фінансових ресурсів, а також організаційно-

управлінських принципів, методів і форм впливу цих ресурсів на інноваційний 

розвиток національної економіки [1]. 

Впровадження наукових розробок у рослинництво потребує додаткових 

фінансових ресурсів. Джерелами фінансування інноваційної діяльності можуть 

бути: 
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- власні фінансові ресурси суб’єктів господарської діяльності 

(амортизаційні відрахування, чистий прибуток та інші); 

- кошти, залучені на фондовому ринку (шляхом емісії та розміщення 

корпоративних прав, боргових цінних паперів, депозитарних розписок та 

залучення інвестицій в інших формах); 

- позикові фінансові ресурси (банківські кредити, комерційні кредити, 

державні позики, кредити міжнародних фінансових організацій); 

- державні асигнування та кошти державних цільових фондів 

(фінансування, асигнування, дотації, субсидії); 

- інші джерела (благодійні внески, допомога) [2]. 

У сучасних умовах сільськогосподарським підприємствам не доводиться 

розраховувати на державну підтримку. Бюджетні кошти є обмеженими та 

виділяються у відповідності до цілей і пріоритетів державної інноваційної 

політики і, як правило, спрямовуються на фінансування: державних 

інноваційних фондів; цільових інноваційних програм і високоефективних 

інноваційних проектів; програм державної підтримки інноваційної діяльності. 

Тому сільгосптоваровиробники  змушені самостійно здійснювати пошук 

інноваційних напрямів розвитку виробництва. 

Власні ресурси сільськогосподарських підприємств також обмежені, що 

зумовлено зниженням рівня прибутковості сільського господарства та 

перманентним диспаритетом цін на сільськогосподарську і промислову 

продукцію. Але тим не менш, за останні роки саме власні кошти підприємств є 

основним джерелом фінансування інновацій в сільському господарстві взагалі, 

та галузі рослинництві зокрема.  

З урахуванням гострої нестачі власних коштів, необхідних для 

реструктуризації сільського господарства, проблеми інтеграції у світову 

економіку стає важливим залучення в Україну зовнішніх джерел фінансування, 

у тому числі іноземних інвестицій. Вони залучаються переважно для реалізації 

масштабних проектів. Однак обсяги залучення іноземних інвестицій в Україні 

нині недостатні, що зумовлено несприятливим інвестиційним кліматом і 

невисокою привабливістю більшості вітчизняних підприємств для іноземних 

інвесторів. 

Незначну участь у фінансуванні інноваційного розвитку рослинництва  

відіграють банки через високу ціну кредитів для сільськогосподарських 

виробників. Це пов’язано з тим, що ставки по кредитах в більшості випадків 

перевищують прибутковість активів господарств. Крім того, середні відсоткові 

ставки по кредитах у сільське господарство перевищували середні кредитні 

ставки для реального сектора економіки, що негативно впливає на фінансову 

стійкість та інноваційну активність підприємств. Все це свідчить про досить 

обмежені можливості використання даного інструменту фінансування. 

Зазначене дає підстави констатувати про недостатність потенційних 

джерел формування фінансових ресурсів для належного забезпечення 

здійснення інноваційної діяльності й реалізації пріоритетних інноваційних 

проектів в сільському господарстві. 
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Крім того, слід також відмітити, що вибір джерела фінансування інновацій 

у рослинництві залежить від терміну окупності нововведення, а також вартості 

залучення коштів. У випадку, коли об’єктом інновації виступають засоби, що 

споживаються протягом одного операційного циклу, окупність таких інновацій 

має забезпечуватися у короткостроковому періоді (до 1 року). Якщо інновації 

використовуються протягом кількох років для виробництва різних видів 

продукції рослинництва, обґрунтування джерел їх фінансування передбачає 

розрахунок та порівняння чистої дисконтованої вартості [3]. 

Отже, ефективне функціонування системи фінансового забезпечення 

інновацій є однією з ключових передумов, які визначають темп і результат 

реального втілення інноваційного проекту та активізації інноваційного розвитку 

галузі рослинництва в сучасних умовах. Виходячи з проведених досліджень, 

можна зробити висновок про те, що в сучасних умовах основним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств виступають переважно власні фінансові джерела. А тому, 

актуальним на сьогодні питанням є збільшення частки державної участі у 

фінансуванні інноваційної діяльності сільгосптоваровиробників, оскільки 

вирішення стратегічних завдань раціонального фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку потребує раціонального використання наявних 

фінансових ресурсів не тільки на рівні окремого підприємства, але і на рівні 

держави в цілому. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Колодізєв О.М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки : автореф. дис. д-ра екон. наук. спец. 08.00.08 

“Гроші, фінанси і кредит” / О.М. Колодізєв. – Суми, 2010. – 40 с. 

2. Поддєрьогін А. М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій 

промисловості України / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк // Фінанси України. 

– 2009. – № 11. – С. 95. 

3. Дивнич О.Д., Демиденко Л.М. Інновації в рослинництві та джерела 

їх фінансування // Економіка та управління підприємствами. – 2015. - № 5(167). 

– С. 184 – 192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
130 

УДК 658.14 

 

А.А. Якуніна, здобувач ОС «бакалавр» 

Науковий керівник: Г.О. Нагаєва, старший викладач 

 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансовий стан - критерій результативності господарської діяльності 

підприємства, що відображає реальні та потенційні можливості щодо розвитку 

підприємства і характеризується обсягом і розміщенням коштів господарюючого 

суб'єкта, а також джерелами їх формування. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, 

комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі 

види діяльності підприємства. На фінансовому стані підприємства позитивно 

позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. 

Метою оцінки фінансового стану підприємства є: пошук резервів 

підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку 

як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед 

бюджетом, банком та іншими установами. 

Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється шляхом обчислення 

системи економічних показників, які характеризують фінансовий стан 

підприємства. 

Основними завданнями аналізу фінансового стану є: 

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів; 

- аналіз ділової активності підприємства та його положення на 

фінансовому ринку; 

- оцінка конкурентоспроможності підприємства; 

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, рентабельності, 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. 

У результаті фінансового аналізу отримується певну кількість основних, 

найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину 

фінансового стану підприємства[1]. 

Розглядаючи фінансовий стан як систему, можна виокремити окремі його 

складові, аналіз яких, по суті, і є аналізом фінансового стану підприємства. На 

наш погляд, до основних елементів, які характеризують фінансовий стан, слід 

віднести: ліквідність та платоспроможність, фінансову стійкість, ефективність 

використання капіталу. Одночасно зазначені елементи фінансового стану за 

своєю суттю є окремими економічними поняттями, що характеризують окремі 

аспекти діяльності суб'єкта господарювання. Ці складові фінансового стану, 

кожна окремо, мають свою методичну базу, систему фінансових показників та 

факторів, які на них впливають. Водночас не можна стверджувати, що кожний 

елемент функціонує окремо і не пов'язаний зі зміною іншого, адже вказані 

елементи перебувають в певній залежності один від одного. Таким чином, 
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можемо говорити про те, що виділені елементи самі по собі вже є окремою 

системою з певними зв'язками, і тому стосовно фінансового стану є 

підсистемами [2]. 

Отже, аналіз фінансового стану підприємства показує, за якими 

конкретними напрямами потрібно проводити аналітичну роботу, дає можливість 

виявити найважливіші аспекти та найслабкіші позиції у фінансовому стані 

певного підприємства 
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РОЗДІЛ 3 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ 

ЖИТТЯ КРАЇН ЄС І УКРАЇНИ  

 

Для аналізу рівня і якості життя країн Європейського союзу (далі ЄС) і 

України ми використали показники: 

1)  валовий внутрішній продукт (далі ВВП) на душу населення, доларів 

США − у міжнародних порівняннях використовуються як показники 

економічного добробуту країни, як показник її економічного розвитку; 

2)  індекс розвитку людського потенціалу (балів) − Програма розвитку 

ООН публікує індекс розвитку людського потенціалу, підрахунок якого нині 

заснований на поєднанні показників середньої і очікуваної тривалості шкільного 

навчання, очікуваної тривалості життя і рівня доходів (ВВП на душу населення 

за паритетом купівельної спроможності в доларах США). Індекс розвитку 

людського потенціалу приймає значення від 0 до 100: країни з індексом більше 

80 вважаються високорозвиненими (з точки зору розвитку людини), від 70 до 79 

− розвинуті, від 65 до 69 − середньо розвинуті, нижче 55 − слабкорозвинуті [1]; 

3)  природний приріст населення (на 1000 осіб населення країни, ‰) − 

відносний показник, що узагальнює тенденції народжуваності і смертності 

населення; 

4)  витрати на охорону здоров’я, доларів США на одну особу за рік  − 

розрахований на підставі даних про частку витрат на здоров’я (% від ВВП) і 

розміру ВВП на душу населення відповідної країни; 

5)  середня тривалість життя, років − середня кількість років, які, згідно 

прогнозу, зможе прожити народжена у наші дня людина. Показник характеризує 

якість життя.  

За даними довідника «Світ у цифрах» від щотижневого 

міждисциплінарного журналу The economist (Великобританія) по 24 країнах 

членах ЄС ми проаналізували окремі соціально-економічні показники рівня 

життя країн і склали їх рейтинг за коефіцієнтом природного приросту 

(скорочення) населення [2]. Вибір саме цього показника для ранжирування 

зумовлений тим, що народжуваність і смертність населення країни є 
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комплексними, синтетичними показниками, які акумулюють у собі вплив 

багатьох соціально-економічних чинників. Частина цього рейтингу представлена 

у таблиці.   

 

Інтегральні показники рівня життя країн ЄС і України, 2014 р.  ( 24n ) 

№ зп Країна  

Індекс 

розвитку 

людського 

потен-

ціалу, 

балів 

ВВП на 1 

особу, 

доларів 

США 

Загальний 

природний 

приріст, 

(+, -), ‰ 

Витрати на охорону 

здоров’я: 

% від ВВП 

доларів 

США на 1 

особу за рік 

1 Ірландія 89,9 50480 8,6 8,9 4493 

2 Естонія 84,0 18880 4,3 5,7 1076 

3 Франція 88,4 42560 2,9 11,7 4980 

4 Сполучене 

Королівство 
89,2 41780 2,7 9,1 3802 

5 Швеція 89,8 60380 2,6 9,7 5857 

 …      

20 Німеччина 91,1 46250 -3,5 11,3 5226 

21 Литва 83,4 15530 -4,1 5,7 885 

22 Угорщина 81,8 13400 -4,6 8,0 1072 

23 Латвія 81,0 15380 -6,0 7,2 1107 

24 Болгарія 77,7 7500 -7,1 7,6 570 

 Середнє 

значення 
85,9 31790 -0,1 8,9 3084,7 

 Показник 

варіації, % 
4,5 53,7 - 22,4 66,5 

 Україна,  

2016 р. 
73,4 2199 -4,4 7,8 172 

* За винятком країн: Кіпр, Люксембург, Мальта, Хорватія 

 

Аналіз даних таблиці дозволяє зробити такі висновки. За індексом 

розвитку людського потенціалу у 2016 році − 73,4 балів − Україна відноситься 

до розвинутих країн. В цілому, по досліджуваній сукупності країн ЄС (за 

винятком країн Кіпр, Люксембург, Мальта, Хорватія) у 2014 році середнє 

значення індексу розвитку людського потенціалу становило 85,9 балів. Показник 

має незначний ступінь коливання у розрізі окремих країн, про що свідчить 

показник варіації 4,5%.  

Не можна цього сказати про вартість ВВП на душу населення. При 

середньому значенні по 24 досліджуваних  країнах 31790 доларів США на 1 

особу, вона варіює від 7500 доларів США у Болгарії до 60380 доларів США у 

Швеції. Значення коефіцієнта варіації 53,7% підтверджує значний ступінь 

коливання показника по сукупності країн. В Україні у 2016 році ВВП на душу 

населення становив лише 2199 доларів США, що у 14 разів менше середнього 

рівня по країнах ЄС. Аналогічно веде себе і показник ВВП на душу населення за 

паритетом купівельної спроможності (ПКС). В Україні він відстає від середнього 

рівня ЄС на 54,7%. 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
134 

Аналіз частки витрат на охорону здоров’я по окремих країнах вказує на 

незначний ступінь їх коливання (коефіцієнт варіації становить 22,4%). У Болгарії 

на охорону здоров’я витрачається 5,6% ВВП, у Нідерландах − 12,9%. Проте, у 

вартісному виразі спостерігається абсолютно інша ситуація. Якщо у Словакії, 

Болгарії затрати на охорону здоров’я становлять 503 – 570 доларів США на одну 

особу за рік, то у Данії, Нідерландах 6341 − 6552 доларів США. Ступінь 

коливання у розрізі країн значно зростає і показник варіації становить 66,5%. 

Україні за відносною часткою витрат на охорону здоров’я майже не відрізняється 

від країн ЄС − 7,8% у 2016 році, але в абсолютному виразі на одну особу за рік 

витрачається в середньому лише 172 долари США.  

Середня тривалість життя в Україні: жінок − 74,8 років, чоловіків − 63,3 

роки. Ми згрупували країни, в яких тривалість життя вища за Україну на: 
 

     3 - 6,9 років Латвія, Литва, Естонія; 

     7 - 10,9 років Австрія, Болгарія, Польща, Румунія, Словакія, Угорщина; 

     11 – 15,9 років Бельгія, Греція, Данія, Німеччина, Португалія, Фінляндія, 

Словенія, Чехія; 

     16 – 17 років В.Британія, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, 

Франція, Швеція. 

Демографічні показники є результатом рівня економічного розвитку країн. 

Із двадцяти чотирьох проаналізованих країн-членів ЄС у 2014 році лише у 

дев’яти народжуваність перевищує смертність і зафіксовано природний приріст 

населення (Ірландія, Естонія, Франція, Сполучене Королівство, Швеція, 

Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Іспанія). Всі ці країни (за винятком Естонії) 

характеризуються високими показниками вартості ВВП на душу населення, 

розвитку людського потенціалу, високим рівнем витрат на охорону здоров’я і, як 

наслідок, добрим станом здоров’я громадян. 

На підставі даних по 24 країнах за 2014 рік нами було побудовано модель 

залежності коефіцієнта природного приросту населення ( у , ‰) від індекса 

розвитку суспільства ( х , балів): 

232,455207,0  хух . 

Коефіцієнт регресії 5207,01 а  має додатне значення і показує, що при 

збільшенні індекса розвитку людського потенціалу на 1 бал можна очікувати 

зростання природного приросту населення на 0,5207‰. Лінійний коефіцієнт 

парної кореляції 671.0R  свідчить про наявність середнього за ступенем зв’язку 

між досліджуваними показниками. Коефіцієнт детермінації 4498.02 R  дає 

підстави для висновку, що 45% варіації коефіцієнта природного приросту 

населення зумовлені впливом рівня економічного розвитку. На долю не 

врахованих факторів припадає 55%. 
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АНАЛІЗ РОЗМІРІВ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розміри підприємства здійснюють значний вплив на ефективність 

господарської діяльності, на впровадження сучасної техніки, наукової 

організації праці, підвищення її продуктивності, рівень собівартості продукції. В 

переукрупнених підприємствах ускладнюється управління, знижується його 

оперативність. Занадто малі господарства часто не мають досить фінансових 

ресурсів для розширеного відтворення чи конкурентної боротьби. Оптимальний 

розмір господарства залежить від виробничого направлення господарства, 

природних та економічних умов, розміщення земельних масивів, населених 

пунктів, доріг. 

Аграрний сектор Харківської області стрімко розвивається. У програму 

розвитку аграрного сектора економіки включився агрохолдинг «Балаклійське 

ХПП», який активно розвивається за фінансової підтримки «Мегабанку».  

До складу агрохолдингу «Балаклійське ХПП» входять ПАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» (займається рослинництвом), ТОВ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» (включає хлібозавод, елеватор і 

млин), а також досліджуване нами приватне акціонерне товариство «Агрофірма 

«Вербівське». Мета створення агрохолдингу - структурувати бізнес, збільшити 

кількість клієнтів, яким потрібна продукція, і добитися прибуткової роботи 

підприємств. Для реалізації проектів були використані внутрішні ресурси і 

кредити. Зокрема, була отримана кредитна лінія від ПАТ «Мегабанк». Проекти 

стосуються розвитку тваринництва, рослинництва, виробництва хлібобулочних 

виробів та  переробки сільгосппродукції. 

У 2018 році, у зв’язку з переглядом звітно-статистичної документації, 

Держстат України Наказом «Про затвердження форми державного 

статистичного спостереження № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні 

показники роботи сільськогосподарських підприємств» від 6 червні 2017 року 

№127 (далі наказ №127) затвердив нову форму державного статистичного 

спостереження № 50-сг (річна), яка подається юрособами та їх відокремленими 

підрозділами, що провадять сільськогосподарську діяльність [1].  

За 2017 рік сільськогосподарські підприємства уперше звітували із 

застосуванням оновленої форми. 
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У науковій публікації «Проблеми поглиблення інформативності 

статистичної звітності» В.В. Ярова узагальнює зміни, що внесені до оновленої 

форми № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств» [3]: 

1. Не надаються розділ 1 «Виробництво і реалізація продукції 

сільського господарства і послуг». У цьому розділі за окремими видами 

продукції рослинництва і тваринництва раніше подавалася інформація про 

зібрану площу (площу насаджень у плодоносному віці), га; кількість виробленої 

продукції, тис грн; виробничу собівартість; кількість реалізованої продукції у 

фізичній масі, ц; її виробничу і повну собівартість, тис грн; чистий дохід 

(виручку) від реалізації, тис грн [3].  

Дані про кількість (ц) і вартість (грн.) реалізованої продукції, кількість 

продукції, яка була перероблена на своїх потужностях та передана для 

перероблення на давальницьких засадах (ц), кількість продукції у наявності 

безпосередньо в господарстві (ц) можна взяти із статистичної звітності «Звіт про 

реалізацію продукції сільського господарства» (форма 21-заг (річна)) [3].  

Дані про зібрану площу окремих сільськогосподарських угідь (га), обсяг 

виробництва у початково оприбуткованій масі і масі після доробки (ц) можна 

знайти у статистичній звітності «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і вингораду» (форма 29-сг (річна)). 

На підставі цієї форми статистичної звітності розраховується вартість валової 

продукції сільського господарства в постійних цінах з метою визначення індекса 

фізичного обсягу продукції [3]. 

2. Не відображаються дані про середньооблікову кількість штатних та 

середню кількість позаштатних працівників, зайнятих у сільськогосподарському 

виробництві (усього) і у тому числі у рослинництві, і у тваринництві. Основним 

джерелом даних про чисельність працівників у господарстві і статистична 

звітність «Звіт із праці» (форма 1 ПВ (квартальна)), де показано облікову 

кількість штатних працівників на кінець звітного періоду [3]. 

3. Не відображаються дані про землекористування господарства 

протягом року, а саме, про загальну площу сільськогосподарських угідь (у тому 

числі взяту в оренду). Джерелом даних про площі є статистична звітність «Звіт 

про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

вингораду» (форма 29-сг (річна), де по коду 7000 показується посівна площа 

сільськогосподарських культур [3]. 

За територіальною ознакою  ПрАТ «Агрофірма «Вербівське» − середнє за 

розмірами аграрне підприємство. Для вирощування сільськогосподарських 

культур господарство орендує 3436 га  орних земель Під 

сільськогосподарськими культурами у 2017 р. було зайнято 3350 га.  

Перехід товариства з 2016 року лише на виробництво продукції 

рослинництва негативно позначився на показниках діяльності. У 2017 р. вартість 

валової продукції в постійних цінах 2010 року становила 18658,8 тис грн. 

Порівняно з 2015 р. виробництво продукції зменшилося на 20,6%, із 2016 р. − на 

13,1%. Зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
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за три роки на 30,6% пов’язане із тим, що цей показник відображається у 

фактичних цінах реалізації.  

Чисельність зайнятих працівників порівняно з 2015 роком скоротилася у 

2,3 рази і становить 62 особи. В період основних видів робіт (посівна, збирання 

врожаю) приймається додаткова необхідна кількість працівників. 

У 2017 р. вперше з 2012 року діяльність підприємства була прибутковою, 

отримано чистого прибутку на суму 92 тис грн. Маємо рівень рентабельності 

господарства 0,13%. Рівень рентабельності (збитковості) досліджуваного 

господарства суттєво коливається по роках (від «-119,7%» у 2014 році до 4,6% у 

2011 р.). Динаміка його за останні сім років представлена на рис. 2.1.  

Основною умовою переходу будь-якого сільськогосподарського 

підприємства, в тому числі і ПрТ «Агрофірма «Вербівське», на сучасну 

індустріальну основу є його спеціалізація. Спеціалізація господарства – це його 

виробничий напрямок. Її визначають за структурою грошової виручки від 

реалізації сільськогосподарської продукції (товарна продукція). Слід звернути 

увагу, що у зв’язку із змінами у статистичнй звітності «Основні економічні 

показники роботи сільськогосподарських підприємств» (ф. №50-сг (річна)), які 

відбулися у 2017 р., тепер для аналізу спеціалізації господарства ми 

використовуємо дані «Звіту про реалізацію продукції сільського господарства» 

(ф. №21-заг (річна)) про вартість реалізованої продукції (без дотацій і ПДВ) [3].  

У 2017 році 66,3% загального обсягу вартості реалізованої продукції 

займають виручка від реалізації соняшнику і зерна озимої пшениці: 33,2% і 

33,1%, відповідно. Чатка виручки від реалізації кукурудзи на зерно становить 

13,3%. На долю виручки від реалізації іншої продукції рослинництва (ячменю, 

гречки, проса, ріпаку озимого, цукрових буряків) припаає 20,4%. Таким чином, 

спеціалізацію приватного товариства можна визначити як вирощування зерна 

озимої пшениці і насіння соняшнику. ПрАТ «Агрофірма «Вербівське» має 

середній рівень спеціалізації, оскільки значення коефіцієнта спеціалізації 

коливається від 0,226 до 0,305. 
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АНАЛІЗ СТАНУ СВІТОВОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО  

РИНКУ ЯЧМЕНЮ 

 

Україна входить в трійку лідерів по виробництву ячменю в світі (рис.1). 

Проте, низька рентабельність даної культури спричинює зменшення посівних 

площ та виробництво його скорочується. За 15 років площі посіву цієї культури 

в Україні скоротились вдвічі, на рівні зі зростанням урожайності з 20 ц/га до 

34 ц/га. Але цей рівень не досить високий, оскільки урожайність ячменю в 

країнах Євросоюзу сягає 70 ц/га.  

 
 

Основні виробники ячменю в усьому світі у 2017 - 2018 році, 

у розрізі окремих країн (млн. тонн) 

 

За останніми дослідженнями, внутрішнє споживання ячменю становить 

близько половини виробленої продукції, решта – експортується. Причому в 

структурі експорту присутня якісна складова: Україна почала 

експортувати пивоварний (72 тис. тонн) та органічний ячмінь (11,5 тис. тонн), 

який вирощується за допомогою виключно органічних добрив [2].  

За рівнем зростання експорту у 2017 році  ячмінь значно випередив інші 

товари - постачання зросли на $71 млн. 
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Зазначимо, що загальний дохід від експорту ячменю за 2016-2017 рр. 

становив $747,3 млн., в тому числі $316,5 млн – Саудівська Аравія, $131,1 млн. 

Лівія, 33,5 млн. Йорданія, $31,6 млн. – Алжир  та $25,6 млн Туніс. 

Протягом останніх сезонів виробництво ячменю в основних країнах-

виробниках знаходилося на дуже високих рівнях, які лише частково 

компенсувалися зростанням споживання. У підсумку за 2015/16 і 2016/17 

маркетингові роки  кінцеві запаси зернових в світі досягли найвищих рівнів 

порівняно з 2009/10 маркетинговим роком відповідно  28,5 і 30,8 млн т (згідно з 

оцінками Міжнародної ради по зерну). 

Відзначимо, що подібна ситуація була характерна і для пшениці з 

кукурудзою, в результаті чого ринки зернових увійшли в довгостроковий 

спадний  тренд, який зберігається до сьогодні. При цьому з початку 2016 року 

ціни на ячмінь на світовому ринку були найнижчими в порівнянні з цінами на 

суміжні зернові, що зробило його виробництво найменш рентабельним. 

Аналітиками маркетингових ринків прогнозується зростання виробництва 

ячменю, зокрема, глобальний прогноз виріс до 140,6 млн т, що на 1,56 млн т 

більше, ніж попередні дані. 

За попередніми розрахунками, рентабельність ячменю в Україні за 

підсумками 2017 року може збільшитися в 1,6 разів – до 39,5% (в попередньому 

році вона складала 25,4%). Це максимальний показник рентабельності ячменю в 

Україні як мінімум за останні років п’ять. Ціни на ячмінь на внутрішньому ринку 

в поточному сезоні більш ніж просто привабливі – вони практично зрівнялися з 

цінами на продовольчу пшеницю [3]. 

При цьому і попит на український ячмінь стабільно високий, і проблем з 

його збутом немає. Тобто по суті є всі передумови для розширення, а точніше 

деякого відновлення, посівних площ під ячменем в Україні. 
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АНАЛІЗ РИНКУ ХЛІБА І ХЛІБОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ 

 

Попри те, що в Україні  відбувається скорочення споживання хліба та 

хлібопродуктів населенням України на одну особу (якщо у 2000 році  на одну 

особу споживалось 124,9 кг на рік, то у 2016 році цей показник склав 101,0 кг) 

(табл.1), виробництво хліба та хлібобулочних виробів залишається привабливою 

галуззю харчової промисловості. За статистичними даними у 2016 році 

найбільше хліба споживалось населенням, що проживає у сільській місцевості, 

що зумовлено нижчим рівнем середньодушових еквівалентних доходів ніж у 

населення, що проживає у містах.   

 

Споживання хліба і хлібопродуктів на одну особу в Україні, кг на рік 

Показник 

Раціональна 

норма 

споживання 

Мінімаль

на норма 

споживан

ня 

Роки 

2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Споживання на 1 

особу, кг на рік 
101 94 111,3 110,4 108,4 108,5 103,2 101,0 

Частка витрат 

населення на хліб і 

хлібопродукти у 

структурі 

грошових витрат 

домогосподарств 

х х 8,0 7,8 7,7 8,1 9,1 9,2 

Фонд споживання 

хлібних продуктів 
х х 5106 4990 4933 4668 4423 4309 

Індекс цін, у 

відсотках до 

попереднього року 

х х 112,3 115,0 101,1 113,4 160,6 111,1 

Джерело: [за даними Державної служби статистики  України. 

У середньому домогосподарства витрачали у 2016 році 15%  сукупних 

витрат на хліб і хлібопродукти, проте залежно від розміру середньодушових 

еквівалентних доходів питома вага витрат на хліб і хлібопродукти коливається в 

межах від 24% (середньодушові еквівалентні доходи 480,1– 840 грн. на одну 

особу на місяць) до 13,2% (середньодушові еквівалентні доходи – понад 3720 

грн. на одну особу на місяць). 

На ринку хлібобулочних виробів переважає традиційний хліб простої та 

покращеної рецептури – 60-65%. Це пшеничні, житні, житньо-пшеничні та 

заварні сорти (дарницький, український, селянський, пшеничний, домашній, 

арнаут).Також значний ринковий сегмент належить булочним та здобним 
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виробам близько 20%. До булочних та здобних виробів належать  батони та 

булочні вироби, у т.ч. плетінка, дніпропетровська, хала, плюшка та ін.  

Місткість внутрішнього ринку  хліба та хлібобулочних виробів експертами 

оцінюється за раціональними нормами споживання більше 4000 тис. тонн.  Проте 

промислове виробництво хліба та хлібобулочних виробів складає 1160,0 тис. 

тонн, тобто 29% від загального обсягу. Покриття потреби у хлібобулочних 

виробах відбувається виробництвом хлібобулочних виробів міні-пекарнями, 

виробничими потужностямирітейла, випічкою хліба та хлібобулочних виробів 

домашніми господарствами. Питома вага виробництва хліба і хлібобулочних 

виробів міні-пекарнями за оцінками експертів складає 10-15% пропозиції. 

Власне виробництво хліба рітейлом складає близько 25-30%. Випічка хліба у 

домашніх господарствах оцінюється у 2-4% загального обсягу ринку хліба і 

хлібобулочних виробів. 

У зв’язку із подорожчання паливно-мастильних матеріалів радіус доставки 

хліба та хлібобулочних виробів скорочується, що підвищує роль регіональних 

виробників та створює передумови розбудови мережі міні-пекарень.  

Зростання показників ринку у вартісному виразі забезпечувалось 

переважно за рахунок зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби. За період 

2010-2016 рр. за даними Державного комітету статистики України ціни на хліб і 

хлібобулочні вироби виросли більше ніж удвічі. 
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ СОЇ В УКРАЇНІ 

 

Сою традиційно відносять до однієї із найбільш розповсюджених у світі 

зернобобових сільськогосподарських культур, яку щороку сіють на площі понад 

120 млн га. У світовому аграрному масштабі виробництва вона займає також 

провідні позиції однієї із важливих олійних культур. Значне поширення 

зумовлене особливо цінним вмістом у її складі поживних речовин, високою 

економічною ефективністю виробництва, а також універсальним характером 

використання у харчових, кормових і технічних цілях. Соя використовується у 

вигляді насіння, шроту, олії, соєвого білкового концентрату з вмістом близько 

60–65% протеїну, соєвого білкового ізоляту з наявністю 90–92% протеїну, сухого 

соєвого молока та інших видів продуктів її переробки. Таким чином, це без 

винятку стратегічна сільськогосподарська культура як світового, так і 

вітчизняного аграрного сектору. 

Основними передумовами, які зумовили зміну становища цієї культури в 

світі за останні 20 років, стали зрушення у структурі харчування  населення 

розвинених країн, що пов’язані із переходом від використання тваринних жирів 
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на рослинні та олію; а також збільшення його чисельності в країнах Азії і 

стрімкий розвиток галузі тваринництва у ЄС. У сукупності це зумовило 

зростання глобального попиту на сою та переорієнтацію багатьох країн на її 

вирощування, серед яких опинилася і наша країна. 

Цього року найбільші за розміром посівні площі сої серед регіонів у 

Полтавській (221 тис. га), Хмельницькій (190,4 тис. га), Київській (172,5 тис. га), 

Кіровоградській (160,3 тис. га) і Сумській областях (152,3 тис. га). Разом у 

вказаних п’яти регіонах зосереджено в цілому до 45% усіх посівних площ під 

цією культурою 

Фактично близько 61% усіх посівних площ сої зосереджено в 

господарствах лісостепової зони, 23% — поліської і 16% — степової. 

Виробництво сої за останні роки суттєво зросло і досягло торік майже 4,3 

млн т при середній урожайності 23 ц/га, що не в останню чергу зумовлено 

появою на ринку нових високопродуктивних сортів вітчизняної та іноземної 

селекції.  

За рівнем рентабельності соя суттєво не поступається соняшнику. Так, 

минулого року середня рентабельність його вирощування в 

сільськогосподарських підприємствах становила 61,9%, а сої 52%. 

Збільшення середньої урожайності є одним із головних резервів зниження 

собівартості виробництва сої та підвищення прибутковості, що суттєво впливає 

на показники конкурентоспроможності виробництва навіть за умов 

несприятливої цінової кон’юнктури  зовнішнього і внутрішнього аграрних 

ринків. 

Одним із дієвих способів підвищення рівня середньої урожайності сої, 

поряд із дотриманням технології її вирощування і використанням нових 

перспективних сортів, є збільшення площі посіву на зрошенні 

Площа вирощування сої на политих землях за період 2010–2016 рр. зросла 

із 98,5 тис. га до 115,9 тис. га, або на 117,7%. За даними аналізу інформації 

Державної служби статистики України в окремі роки середня прибавка 

урожайності сої на поливі сягала від 9 до 14,8 ц/га. Так, торік на поливних землях 

урожайність вирощування сої становила 35,9 ц/га проти середнього її показника 

в країні 23 ц/га. При середньозваженій ціні на ринку 10000 грн/т вартість цієї 

прибавки умовно становила майже 13000 грн. додаткового доходу на 1 гектар 

посіву [1]. 

Сьогодні витримати конкуренцію й отримати прибуток доволі складно без 

застосування сучасних та інноваційних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, у тому числі і зрошення. Тому тільки 

комплексне впровадження на практиці наукових розробок, а також 

високоякісного насіння і нових сортів рослин дозволить досягти високих 

показників урожайності, що є основою інтенсифікації виробництва та 

рентабельного вирощування сої. Окрім зазначеного, соя цілком може замінити 

соняшник, зменшивши негативний вплив цієї культури на сівозміну. 

Щорічне зростання обсягів переробки сої вітчизняними виробниками 

підтверджує значний експортний потенціал України по даному напрямку. 

Поточний маркетинговий рік не став виключенням: зокрема, у квітні 2017 року 
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було експортовано 14,98 тис. т олії соєвої проти 14,94 тис. т у квітні роком 

раніше; щодо шроту і макухи ситуація схожа – 33,07 тис. т проти 32,91 тис. т 

відповідно. Така тенденція свідчить, з одного боку, про стійкі партнерські 

відносини українських виробників з іноземними партнерами, а з іншого – про 

стабільний експорт товарів з вищим рівнем доданої вартості незважаючи на 

високу конкуренцію з боку зернових трейдерів. 

Станом на кінець квітня обсяг експорту олії соєвої (наростаючим 

підсумком з початку вересня) склав більше 114 тис. т, що у вартісному вираженні 

відповідає 85,64 млн. дол. США. Шрот і макуха, відповідно, перетнули кордон 

накопиченою вагою більше 221 тис. т, або 79,45 млн. дол. США. Таким чином, 

протягом останніх восьми місяців вартість експортованої олії перевищила 

вартість інших продуктів переробки сої на 8%, хоча кількість останніх 

перевищувала тоннаж олії майже вдвічі [2]. 

В розрізі співвідношення обсягів експортних поставок між олією та 

шротом/макухою маємо наступну картину: від 0,91 у вересні (олія кількісно 

перевищувала шрот/макуху на 1,29 тис. т) до максимального значення 3,15 у 

лютому (шрот і макуха кількісно перевищували олію на 16,05 тис. т). Всі 

наступні місяці включно із квітнем обсяги відправок шроту/макухи істотно 

перевищували обсяги експорту олії: у квітні вказане співвідношення склало 2,21. 

Істотна частина шроту і макухи споживається на внутрішньому ринку, зважаючи 

на усталені пропорції виходу продукції з однієї тонни соєвого бобу – 0,12-0,15% 

олія та 0,84-0,87% шрот/макуха. 

На світових ринках продовжується тренд на падіння цін на олійні культури 

та рослинні олії, обумовлений рекордними світовими врожаями, великими 

перехідними запасами та прогнозами скорочення споживання. 

Експерти очікують зменшення приросту споживання рослинних олій до 

3% на рік, попри попередні оцінки на рівні 5%. Падіння попиту викликане 

зменшенням темпів приросту використання рослинних олій в біопалив ній 

промисловості до 2% на рік проти 15% у 2000-2010 роках та 10% у 2010-2017 

роках. Активний розвиток виробництва електромобілів та обмеження 

використання дизельних двигунів призведуть до суттєвого скорочення 

виробництво біодизеля протягом наступних 10 років [3]. 

Ціна на сою в США впала після нового прогнозу  USDA  про збільшення 

посівних площ під соєю з 90,2 млн. акрів в поточному році до 91 млн. акрів у 

2018 році. Крім того, в опади в Південній Америці покращили стан посівів сої 

[3]. 

В Україні ціни на сою поступово зростають завдяки зміцненню курсу 

долара та зростанню попиту. Затримка збирання сої та погіршення валового 

збору, логістичні проблеми призвели до дефіциту пропозицій сої в портах. Тому 

задля залучення необхідних партій трейдери змушені піднімати ціни. 

Отже, незважаючи на істотне скорочення експорту соєвої олії на 

міжнародні ринки у квітні (майже на 39% порівняно з березнем), вітчизняні 

оператори ринку завжди мають можливість перекривати поставки за рахунок 

інших продуктів переробки сої, а також власне сої як провідного експортного 

товару досліджуваного нами сегменту аграрного ринку. Така гнучкість дозволяє 
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утримувати експортну виручку на відносно стабільному рівні протягом всього 

маркетингового року та здійснювати своєчасні інвестиції у розвиток соєвого 

бізнесу України. 
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МЕТОД ДЕЛФІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

 

Метод Делфі – один із методів колективної експертної оцінки, який 

передбачає проведення експертного опитування серед групи спеціалістів у 

кілька турів (частіше у 3–4 тури) для вибору найкращого із рішень. Метод Делфі, 

або як його ще називають дельфійський метод, метод дельфійського оракула, 

отримав свою назву із назви містечка Дельфі у Стародавній Греції, в якому жили 

оракули-провидці при храмі бога Аполлона. Слово головного оракула не 

підлягало сумніву та приймалося за істину. 

Суть дельфійського методу полягає у систематичному зборі експертних 

оцінок групи експертів – думок спеціально підібраних експертів, їх математично-

статистичній обробці та корегуванні експертами своїх оцінок. Використовується 

з метою прогнозування майбутніх подій. 

Надійність методу «Делфі» вважається високою при прогнозуванні на 

період як від 1 до 3 років, так і на більш віддалений період часу. Залежно від мети 

прогнозу для отримання експертних оцінок може залучатися від 10 до 150 

експертів.  

Метою застосування методу Делфі є удосконалення групового підходу до 

вирішення завдання розробки прогнозу, оцінки за рахунок взаємної критики 

поглядів окремих спеціалістів, висловлюваних без безпосередніх контактів між 

ними та при збереженні анонімності думок чи аргументів на їх захист. 

Згідно з методом Делфі учасників просять висловити свої думки, 

обґрунтувати їх, а в кожному наступному турі опитування їм видається нова, 

http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/8978-rynok-soi-rozvytok-tendentsii-i-prohnozy.html
http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/8978-rynok-soi-rozvytok-tendentsii-i-prohnozy.html
http://biotec.ua/news_132/
http://propozitsiya.com/ua/ciny-na-ukrayinsku-soyu-ta-sonyashnyk-pidtrymuye-vysokyy-popyt
http://propozitsiya.com/ua/ciny-na-ukrayinsku-soyu-ta-sonyashnyk-pidtrymuye-vysokyy-popyt
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уточнена, інформація щодо висловлених думок, яку одержують в результаті 

розрахунку збігу думок за раніше виконаними етапами роботи. Цей процес 

продовжується до практично повного збігу думок. Після цього фіксуються 

думки, які не збігаються. 

Цей метод успішно застосовується у маркетингу. Його використовують 

для того, щоб зробити експертне прогнозування шляхом організації системи 

збирання та математичної обробки експертних оцінок. 

Конференція ідей подібна до мозкового штурму, але відрізняється від 

нього темпом проведення нарад та дозволеною короткою доброзичливою 

критикою ідей у формі реплік і коментарів. При цьому стимулюється поєднання 

кількох пропозицій, фантазування, що сприяє підвищенню якості ідей. 

Всі висунуті ідеї занотовуються у протоколі без указування їх авторів. До 

складу учасників конференції ідей включаються не лише висококваліфіковані 

фахівці, а й новачки, неспеціалісти – не заангажовані і здатні висувати свіжі, 

нові, неординарні підходи. 

Метод «Делфі» має три основні особливості:  

1) анонімність експертів;  

2) використання результатів попереднього туру опитувань;  

3) статистична характеристика групової відповіді 

Відзначаючи переваги цього методу, українські соціальні філософи, 

зокрема, зазначають: «Анонімність дельфійської процедури є способом 

послаблення впливу окремих «домінуючих» експертів, а регулюючий зворотний 

зв’язок дозволяє знизити «шуми», під якими розуміється вплив індивідуальних і 

групових інтересів, не пов’язаних з проблемами, які вирішуються. Окрім того, 

використання зворотного зв’язку вносить елемент об’єктивності й робить 

прогнозні оцінки надійнішими». Що стосується проведення опитування в кілька 

турів, то це «дозволяє зменшити коливання в індивідуальних відповідях, 

обмежує внутрігрупові коливання». Багатотуровий характер прогнозних 

експертних досліджень дозволяє забезпечити «зворотний зв’язок». Експерти 

знайомляться з результатами попереднього туру: загальною груповою оцінкою, 

особливими судженнями та їх аргументацією. Внаслідок цього під час кожного 

наступного туру експерти працюють з оновленою інформацією, що дозволяє їм 

або корегувати свою думку, підвищуючи загальну узгодженість у групі, або 

підтверджувати попередню оцінку, маючи для цього вже більше підстав. 

Переваги багаторівневого експертного дослідження реалізуються в проведенні 

повторних опитувань для підвищення узгодженості думок експертів. 

Опитування, як правило, проводиться у два послідовні тури. Перед кожним 

туром здійснюється передопитувальна підготовка, перед другим – аналіз та 

оформлення результатів першого туру і ознайомлення з ними експертів. Після 

другого туру – остаточний аналіз і представлення результатів усього опитування. 

Використання результатів попереднього туру опитування розширює 

інформацію, якою можуть скористатися експерти під час повторних турів, 

реалізуючи тим самим принцип «зворотного зв’язку». Окрім цього, такий підхід 

дозволяє виключити або звести до мінімуму можливість лобіювання інтересів 

окремих експертів чи підгруп. Статистична характеристика групової відповіді 
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дозволяє оцінити ступінь узгодженості думок експертів усієї групи відносно 

загальної групової оцінки, тобто ступінь того, наскільки групова оцінка 

відображає думки опитуваних експертів. Сама по собі аргументація 

неузгоджених з груповою оцінкою думок є цікавою для експертів під час 

повторних турів, оскільки змушує їх повертатися до аргументації своїх оцінок. 

Одне з основних зауважень цього методу стосується порівняння якості 

групових очних та заочних дискусій. Деякі вчені вважають, що якість перших 

набагато вища, ніж других. А інші дотримуються протилежної думки. У своїх 

дослідженнях вони виявили тенденцію до значно якісніших рішень у випадку 

заочної групової взаємодії. 

Насамперед варто звернути увагу на часові параметри. По-перше, мало 

часу відводиться експертові на обдумування проблеми, а тому не виключено, що 

експерт погодиться з думкою більшості, аби не пояснювати, в чому полягає 

різниця між його рішенням та іншими варіантами. По-друге, аналіз даних 

потребує багато часу, мінімум добу, а тому не може використовуватися для 

оперативного аналізу. Отже, з одного боку, мало часу відводиться для 

обдумування проблеми, а з іншого, багато часу витрачається на опрацювання 

отриманих відповідей. Про це особливо важливо пам’ятати з огляду на 

специфіку проблеми, яку дослідники прагнутимуть вирішити за допомогою 

цього методу. Ще однією пасткою може бути конформізм експертів. Деякі вчені 

вважають, що думка, або експерти, судження яких розходяться з думкою 

більшості, обґрунтовували свою точку зору, може призвести до посилення 

ефекту пристосування, а не зменшити його, як це задумано. Тобто зростає 

конформізм, експерти намагаються потрапити до більшості. Таким чином, 

«Делфі» може стати банальною спробою представити рішення, яке перемагає 

статистично, як загальну думку. Тоді як істинний консенсус - це рішення, 

досягнуте в результаті взаємодії та підвищення рівня інформованості експертів. 

Існує й можливість маніпулювання експертами з боку представників робочої 

групи. Адже на практиці результат роботи в невеликому ступені залежить від 

експертів, оскільки остаточне рішення оформлює організаційна група, яка 

безпосередньо опрацьовує матеріали, а отже за умови упередженого ставлення 

до проблеми вона може інтерпретувати відповіді експертів у вигідному для себе 

ракурсі, щоби, скажімо, догодити замовникові. До того ж «експерти, за 

визначенням володіючи особливим уявленням про світ, годяться для 

екстраполювання вже досить вивчених напрямів чи тенденцій, але менше 

підходять для визначення неочікуваної чи «несподіваної» зміни, яку може краще 

розпізнати звичайний аматор». 

Значним недоліком цього методу є надмірна суб'єктивність оцінок. Старі 

стереотипи іноземного товариства можуть зіграти фатальну роль при прийнятті 

рішень. Дж. Саймон оцінив цей підхід як "спорадичний, заснований на 

селективному, неконтрольованому сприйнятті чи ідеологічних і особистісних 

пристрастях". 

Експертним методом «Делфі» користується велика кількість корпорацій, 

університетів, урядових структур з метою передбачення тих чи інших подій у 

майбутньому. Цей метод сформувався на основі вдосконалення й оптимізації з 
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точки зору досягнення практичного результату традиційних нарад, відкритих 

дискусій. Незважаючи на певні вади, він вважається одним з найефективніших 

експертних методів, оскільки «дозволяє досягти не лише цікавих результатів при 

аналізі тих чи інших державних рішень у соціальних питаннях, а й у складних 

питаннях соціальної експертизи дійти згоди за критеріями, показниками, 

нормами». 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 
 

Одним з основних економічних аспектів гарантії державної незалежності є 

продовольча безпека. У її досягненні і підтримці велику роль відіграє 

агропромисловий комплекс, який є найважливішим сектором економіки України 

взагалі. 

Особливе місце у структурі агропромислового комплексу посідає 

зернопродуктовий підкомплекс. Його функціональна діяльність спрямована на 

забезпечення населення хлібом і хлібопродуктами, промисловості – сировиною, 

тваринництво – концентрованими кормами, зовнішньої торгівлі – 

високоліквідним товаром, тобто зерном. 

Як зазначає Козак О.А., зернове господарство – це пріоритетна галузь 

аграрного сектору з високим рівнем конкурентоспроможності на внутрішньому 

і світовому ринках. Від якої залежить продовольча безпека, добробут населення 

й могутність держави. Визнана як стратегічна зернова галузь є базовим 

сегментом сільського господарства, формуючи продовольчий фонд та резервні 

запаси, забезпечуючи фуражним зерном тваринництво, постачаючи зерно на 

експорт, повною мірою визначаючи стан і тенденції розвитку сільських 

територій, а такою формуючи істотну частку доходів сільськогосподарських 

товаровиробників [1]. 

В умовах посилення глобалізацій них процесів та інтеграції України у 

світову економіку саме продукція даної галузі стає найважливішим об’єктом 

зовнішньої торгівлі, що спонукає до нарощування обсягів виробництва зерна. 

Прийнята державна національна цільова програма «Зерно України – 2015» 

визначила параметри виробництва зерна в Україна на перспективу – до 80 млн т. 

Отже від розвитку зернової галузі багато в чому залежатиме економічна 

http://www.gorozhanin.ru/?page_id=626
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стабільність держави, адже останніми роками доходи від експорту продукції 

АПК, левова частка серед яких належить зерну, стали основним джерелом 

валютних надходжень в країну [2]. 

Липчук В.В. та Малаховський Д.В. в своїй роботі зазначили, що 

інтенсивний розвиток зернового господарства на інноваційній основі, 

підвищення врожайності, полішення якості та нарощування обсягів виробництва 

зернових культур неможливо досягнути без ефективної системи селекції й 

насінництва, здатної забезпечити потреби товаровиробників зерна у 

високоякісному посівному матеріалі. Незважаючи на хиткий економічний 

сільськогосподарських підприємств, сортозаміна і сортооновлення зернових 

культур є одним із найпоширеніших та пріоритетних напрямів в інноваційній 

діяльності зерновиробничих підприємств [3]. 

За словами Світового М.Г. виробництво оптимальної кількості зерна і 

зерно продуктів із високою доданою вартістю має велике значення для 

забезпечення не тільки продовольчої безпеки країни та наповнення державного 

бюджету, а й розвитку найбільшого під комплексу країни – зернового [4]. 

Пехов В.А. вважає, що в Україні практичного розвитку у виробництві 

зерна набули не спеціалізовані підприємства, а ті, які певний період часу  все 

більше спеціалізуються на цих культурах з огляду на кон’юктуру ринку. В статті 

доведено, що фактичним мотивом у цьому плані слід вважати: оптимізацію 

витрат і конструктивну з позиції вартості їхню оцінку в собівартості; високий 

рівень інтенсивності виробництва [5]. 

Колодійчук В.А. в своїй статті запропонував концептуальну модель 

оптимізації логістичної системи, яка визначає якісно новий зміст економічних 

відносин між суб’єктами зернового ринку і в перспективі потребує розробки 

емпіричної моделі ефективного розвитку зернової логістики в Україні. Новизна 

запропонованого підходу передбачає певну «віртуалізацію» матеріальних 

потоків між сертифікованими елеваторними потужностями з одночасним 

запровадженням системи моніторингу та взаємозаміщення міжобласних 

балансів зерна, що забезпечує Центр моніторингу логістичної системи [6]. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА СОЇ  

 

В період ринкових трансформацій виробництву технічних культур були 

притаманні різні тенденції, причому їх характер в значній мірі відрізнявся в 

залежності від того, яка це культура. Так, у 2010 р. припинилося виробництво 

хмелю. Загинула галузь, яка мала великі традиції і була джерелом високих 

прибутків для підприємств, які займалися його виробництвом (і це при умові, що 

виробництво пива збільшується, а відповідно зростає потреба у продукції галузі), 

На грані «вимирання» льон-довгунець (площа якого по Україні у 2016 р. 

становить 1,5 тис. га проти 169,4 тис. га у 1990 р.). 

Інша ситуація із виробництвом сої. Нині Україна належить до десятки 

найбільших виробників сої у світі. За обсягами виробництва олійних культур в 

Україні соя поступається лише соняшнику. За роки незалежності України 

виробництво сої господарствами усіх категорій збільшилося в 43 рази і у 2016 

році досягло рівня 4277 тис тонн. Найбільшими виробниками сої є 

сільськогосподарські підприємства Полтавської, Хмельницької, Київської, 

Вінницької, Херсонської і Сумської областей. Жодна країна Європи не мас таких 

можливостей для нарощування виробництва сої. як Україна, - з її родючими 

грунтами, сприятливим кліматом, потужним науковим потенціалом, сортами 

нового покоління, новітніми техоологіями. 

Посівні площі під цією культурою в Україні щороку збільшуються − 1859,4 

тис га у 2016 р. (більше рівня 1990 р. у 21 раз). Зростає попит експортерів і 

переробників. Навіть за подорожчання матеріально-технічних ресурсів 

вирощування сої має високу рентабельність. Вирощену продукцію здебільшого 

експортують. За обсягами експорту соєві боби поступаються тільки пшениці, 

кукурудзі та ячменю. В Україні активно розвивається переробка сої на корм та 

олію  [1]. 

Ринок сої можна вважати одним з найбільш швидкозростаючих аграрних 

ринків. Соя має найбільшу частку у структурі світового виробництва олійних − 

59% (ріпак − 14, соняшник − 8%). Світове споживання сої має тенденцію до 

зростання [2].  

Соя є достатньо привабливою для господарств культурою в економічному 

відношенні: її товарне зерно на внутрішньому ринку коштує майже 300 дол./т, а 

поріг рентабельності його виробництва становить близько 10 ц/га. 

ТОВ «Агрофірма «Семереньки» Тростянецького району Сумської області 

− велике за розмірами сільськогосподарське підприємство, яке входить до складу 

агрохолдингу «Українські Аграрні Інвестиції» [3]. Спеціалізація товариства − 

вирощування зернових та технічних культур, а саме кукурудзи, пшениці, сої, 
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соняшнику [4]. Площа сільськогосподарських угідь товариства становить 8245 

га, чисельність зайнятих працівників − 63 особи. У 2016 р. було вироблено 

продукції на суму 34006,4 тис грн. У 2016 р. було отримано чистого прибутку на 

суму 25697,9 тис грн. Рівень рентабельності господарства становить у звітному 

році 33,4%. Найбільш дохідними є виробництво кукурудзи на зерно і сої. 

У досліджуваному господарстві у 2016 році було вироблено 28330 ц сої. 

Фактичні витрати становлять 9731,5 тис грн. Виробнича собівартість 1 ц сої 

становить 343,51 грн. Порівняно з 2015 р. за рахунок зростання урожайності 

отримали економію витрат у розрахунку на 1 ц у розмірі 5,45 грн. Наслідком 

інфляційних процесів в економіці країни, зміни цін на фактори виробництва 

відбулося суттєве збільшення матеріально-грошових витрат на 1 га посівів. В 

результаті виробнича собівартість 1 ц сої зросла  на 36,67 грн. Тому, в цілому, 

під впливом обох факторів виробнича собівартість зросла на 31,22 грн. 

Найбільшу питому вагу в структурі виробничої собівартості 1 ц цусої 

займають статті  «Решта інших прямих та загальновиробничих витрат» (52,1%), 

«Мінеральні добрива» (17,1%), «Насіння та посадковий матеріал» (12,7%). 

Загальновиробничі витрати розраховують і розподіляють об’єктами планування 

пропорційно до площ вирощування сої у структурі загальних посівних площ 

підприємства. До таких витрат належать витрати на заробітну плату 

управлінському персоналу, на утримання необоротних активів 

загальновиробничого призначення, комунальні витрати приміщень виробничого 

призначення тощо. 

У 2016 р. було зібрано 28330 ц сої, що на 16,6% або 4035 ц більше, ніж було 

зібрано у 2015 р. За рахунок зростання розміру посівів і сої абсолютні прирости 

валового збору становили, відповідно, 3461 ц і 574 ц. Фактичний рівень 

урожайності сої у 2016 р. становив 22,9 ц/га. Відносні величини порівняння 

показують, що це менше середнього рівня урожайності сої по Україні на 0,4%, 

по Сумській області − на 17%, по Закарпатській області − на 37,8%. 

Зацікавленість спеціалістів товариства соєю пояснюється високою її 

рентабельністю [5]. Вирощування сої у господарстві є високорентабельним  на 

протязі досліджуваного трирічного періоду. У звітному році від її реалізації 

отримано 20369 тис грн прибутку. Рівень дохідності становить 123,8%. Це 

значить, що господарство повернуло витрачені на вирощування сої кошти і 

додатково отримало 1 грн 24 коп прибутку на кожну гривню, вкладену у її 

виробництво. Зауважимо на високий показник товарності сої − 149,1% у 2016 р. 

Це зумовлено тим, що у минулому 2015 році було продано лише 9% вирощеної 

сої. 

Основними напрямами досягнення високої прибутковості і підвищення 

економічної ефективності виробництва сої є: 

1.  Розробка і впровадження рекомендацій по підбору сортів сої для кожного 

району з огляду на агрокліматичні умови району, області [5]. 

2.  Проведення інокуляції насіння сої перед посівом азотофіксуючими 

біологічними препаратами. Одним із таких препаратів є екологічно чистий 

поліфункціональний препарат «Екозорф». Цей економічно вигідний препарат 

підвищую врожайність сої до 2-5 ц/га. 
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3.  Зосередження зусиль на інтенсифікації галузі, а не на розширенні посівних 

площ. Вирішенням проблеми можуть стати ультраранні сорти сої, використання 

яких можливе навіть на пожнивних посівах. Особливістю пожнивних посівів сої 

є те, що вони дають змогу одержувати два врожаї на рік, тобто основної озимої 

культури та, власне, сої як пожнивної [6].  

Можливості вирощування двох урожаїв на рік визначаються ґрунтово-

кліматичними умовами зони, біологічними особливостями рослин і 

господарським призначенням посівів. Кліматичні умови України дозволяють 

одержати додатковий урожай цієї цінної культури. Нині створено сорти сої, які 

є стійкими до розтріскування бобів після достигання, що максимально знижує 

ризики втрати врожаю. Незважаючи на те, що урожайність пожнивної сої у 

середньому на 5 ц/га нижча за її вирощування як основної культури, завдяки 

зменшенню величини витрат, зокрема на оренду землі, порівняно з основною 

культурою, проектна технологія може бути прибутковою [6].  

4.  Поліпшення якості реалізованої сої. Товарна соя має відповідати базисним 

нормам технічних вимог.  Основними критеріями, за якими визначається якість 

сої, є вміст білка та олії. Масова частка білка у перерахунку на суху речовину 

має становити не менше 35%, частка олії − понад 12%. Не менш важливими 

показниками є вологість та засміченість. Сухим вважають насіння сої вологістю 

до 12%. На засміченість сої впливає наявність олійних та сміттєвих домішок. 

Чистим вважається насіння, в якому олійні домішки не перевищують 6, а сміттєві 

− 2% [4]. 

5.  Розширення можливостей і ефективності переробки сої. Саме цим 

визначається стан виробництва насіння сої. Продукти переробки є основою 

розвитку ринку продукції соє продуктового під комплексу регіону. 
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АНАЛІТИЧІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Формування фінансової стійкості підприємства в обов’язковому 

порядку повинно відбуватися при неодмінних якісних змінах в управлінні 

шляхом активної, зорієнтованої на майбутнє стратегії, побудованої на зв`язку 

між намаганням забезпечити прибутковість і додержати стабільності фінансових 

процесів. 

При аналізі фінансової стійкості на підприємстві найпоширенішим 

методом є коефіцієнтний, при якому розраховуються відносні показники, які 

дозволяють оцінити взаємозв’язок між певними складовими, а також їх 

динаміку. Але нормативні значення цих коефіцієнтів залежать від багатьох 

факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Тому визначити  

оптимальне значення певного коефіцієнта для окремого підприємства досить 

складно.Одним із недоліків застосування коефіцієнтного методу аналізу 

фінансової стійкості є складність визначення кінцевих висновків, оскільки 

загальний результат за різними групами коефіцієнтів може бути 

неоднорідним. Так, якщо один коефіцієнт відповідає нормативу, то за 

іншими може спостерігатися зворотна ситуація. Цей коефіцієнт посилює 

суб’єктивність аналітика та може схилити його до висновку, що певний 

параметр є основним або, навпаки, не брати його до уваги. 

Тому для оцінки фінансового стану підприємства доцільно застосувати 

універсальний підхід з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності 

сільськогосподарських товариств. Даний підхід має ґрунтуватися на об’єктивних 

закономірностях функціонування й розвитку, враховувати вплив різноманітних 

факторів і специфіку діяльності підприємства. 

Аналізуючи досягнення сучасної економічної науки, на нашу думку, 

слід виділити 3 групи методів оцінки схильності підприємств до банкрутства: 

1. Методи, що ґрунтуються на рейтингові оцінці переважно якісних ознак та 

параметрів діяльності компаній (метод А-рахунку Аргенті, метод Скоуна 

тощо); 2. Методи, що ґрунтуються на рейтингові оцінці фінансових коефіцієнтів; 

3. Методи, що базуються на лінійному дискримінантному аналізі іпобудові 

регресійних моделей (моделі Апьтмана, Дж. Блісса, Дж. Фулмера. 

Як бачимо, для вдосконалення визначення рівня фінансової стійкості 

товариства розроблено велику кількість методик, але більшість з них базуються 

на інтегральній оцінці фінансового стану. Найбільш поширеними методами 

визначення фінансової стійкості підприємств на сьогодні є методи другої групи. 

Застосування зазначених методів базується на розрахунку фінансових 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
153 

коефіцієнтів, порівнянні їх значень з граничними межами та призначенні 

кожному коефіцієнту певної кількості балів. Отримана сума балів є основою для 

віднесення підприємства до певного класу у відповідності з ризиком 

банкрутства. Розглянемо детальніше різні підходи до рейтингової оцінки. 

На думку О.Р. Квасовського й Г.Й. Островської [1], найбільш адекватно  

описує стан українських підприємств метод оцінювання У. Бівера. Значення 

його системи показників дають змогу визначити межу задовільного 

фінансового стану підприємства і його схильності до неплатоспроможності. 

Основна ідея цього методу полягає в дослідженні трендів таких 

діагностичних показників: рентабельність активів, фінансовий ліверидж, 

коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом. 

Методика Казанського державного університету ґрунтується на 

методиці виявлення незадовільної структури балансу неплатоспроможних 

підприємств. Зазначена методика передбачає обчислення інтегрального 

показника на підставі  трьох коефіцієнтів: поточної ліквідності; коефіцієнту 

забезпеченості власними оборотними коштами та коефіцієнту відновлення 

(втрати) платоспроможності [2]. 

Методика консалтингової компанії «ІНЕК» передбачає визначення ризику 

банкрутства підприємства на підставі принципу рейтингової оцінки п’яти 

коефіцієнтів:рентабельність власного капіталу; коефіцієнта автономії; 

коефіцієнта покриття необоротних активів власним капіталом; тривалості 

обороту кредиторської заборгованості  [3]. 

Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства за методикою Л.В. 

Донцової и H.A. Нікіфорової базується на застосуванні шести коефіцієнтів: 

коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт 

поточної ліквідності; коефіцієнт автономії ; коефіцієнт забезпеченості власним 

оборотним капіталом; коефіцієнт забезпеченості запасів власними 

коштами. Автори розподіляють всі підприємства на шість класів за ризиком 

банкрутства. [4]. 

Методика рейтингової оцінки відносних показників В. Вірченка [3], 

 в основу якої покладено розробки Сапова А.Н. і Маслова В.Г.,  базується на 

використанні 16-ти коефіцієнтів. За цим методом кожному коефіцієнту в 

залежності від зони, до якої він входить, присвоюється певний бал. Бали за 

основними коефіцієнтами підсумовуються і, на основі цього, підприємству 

призначається відповідна зона стійкості. Виділяють чотири зони (класи): зона 

ризику; небезпеки;стабільності; зона добробуту.  

Різноманітність методичних підходів до визначення фінансової стійкості 

підприємств на практиці застосовують не тільки  при аналізі 

кредитоспроможності та інвестиційної привабливості, а й при прогнозування 

можливих ризиків, кризових явищ і банкрутства[4].При цьому, як ми бачимо, за 

кожним з напрямків використовуються свої коефіцієнти, для яких 

встановлюється нормативне значення та вагомість. Після цього здійснюється 

формування узагальнюючих показників, з яких складається інтегральний 

показник рівня фінансової стійкості підприємства. С.І.Крючок [33] 
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пропонує оцінювання фінансову стійкість підприємства за допомогою 

інтегрального  показника, який розраховується за формулою: 

І = (β1 х РП + β2 х ФН) : (β1 + β2), 

де І - фінансова стійкість; РП - рівень платоспроможності; 

ФН - рівень фінансової незалежності; β1, β2 - коефіцієнти вагомості 

відповідних узагальнюючих показників (рівень вагомості визначається 

шляхом експертних оцінок фахівців, при чому β1 + β2 = 1). 

Якщо фактичне значення будь-якого з показників перевищує 

нормативне, то потрібно розрахувати фактичний і нормативний інтегральні 

показники. При цьому результат  їх порівняння і характеризує фінансову 

стійкість підприємства:  

а) якщо фактичний інтегральний показник більший або дорівнює 

одиниці, а нормативний дорівнює одиниці, фінансова стійкість товариства  

перебуває у нормальному стані; 

б) якщо фактичний інтегральний показник більший або дорівнює 

одиниці, а нормативний менший за одиницю, фінансова стійкість не може 

вважатися бездоганною, бо вона має проблеми з виконанням окремих 

нормативів. У цьому разі слід проаналізувати кожний з узагальнюючих 

показників, а також окремі коефіцієнти, які їх формують; 

в) якщо і фактичний і нормативний інтегральні показники не  

перевищують одиниці, фінансова стійкість перебуває у незадовільному стані. 

Актуальність і гострота проблеми забезпечення фінансової стійкості 

вітчизняних підприємств свідчить про об'єктивну необхідність 

подальшого розвитку теоретично - методичного базису її дослідження. 
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В умовах ринкових відносин та істотного розширення прав підприємств у 

галузі фінансово-економічної діяльності, значно зростає роль своєчасного і 

якісного аналізу фінансового стану підприємства, оцінки його ліквідності, 

платоспроможності й фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення й 

зміцнення фінансової стабільності.  

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, що є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 

системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання 

фінансових ресурсів [1]. Відтак необхідно систематично, структурно і в динаміці 

аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану 

підприємства залежить його економічна перспектива, що є дуже актуальною 

темою у сучасних економічних умовах. Дослідженням цього питання займались 

такі вчені, якІ.Т. Балабанов, К.В. Ізмайлова, Г. В. Савицька, Л.А. Лахтіонова та 

ін. Однак, накопичений досвід розробки і використання методів оцінки 

фінансового стану підприємства потребує їх детальної класифікації залежно від 

мети його проведення.  

Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватися шляхом 

обчислення системи економічних показників, які характеризують господарсько-

фінансове становище суб’єктів господарювання, та за допомогою певних 

аналітичних методів, яких існує дуже багато. Одним з основних є 

горизонтальний (часовий) аналіз. Його сутність полягає в порівнянні показників 

фінансової звітності попереднього і звітного періодів кожної статті, 

визначаються їх абсолютні і відносні відхилення. Основним недоліком цього 

методу є те, що результати горизонтального аналізу показують лише зміну 

окремих показників у часі, не відображаючи при цьому під впливом яких 

факторів сталися ці зміни [2].  

На відміну від горизонтального аналізу, який відтворює динаміку 

фінансової звітності за визначений період, вертикальний аналізвідображає 

внутрішню структуру звітності. Це дає можливість одержати найбільш загальне 

уявлення про якісні зміни, які відбувались у структурі коштів і джерел їх 

утворення, а також динаміці цих змін. Цей метод, також, не є досконалим, 

оскільки він лише відображає певну структуру, не беручи до уваги зміни цих 

статей у часі та вплив на них відповідних факторів. Наступним методом є аналіз 

тенденцій розвитку (трендовий аналіз), який має деяку схожість з 

горизонтальним аналізом. Він передбачає порівняння кожної позиції звітностіз 
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рядом попередніх періодів, аби визначити тренд, тобто основну тенденцію 

динаміки показника, «очищену» від випадкових впливів індивідуальних 

особливостей зміни показника за окремі періоди, дозволяє визначити тенденцію 

розвитку, зробити прогноз на перспективу [2]. Аби отримати більш обґрунтовані 

і точні результати при використанні цього методу аналізу, доцільно його 

проводити  спільно з коефіцієнтним або горизонтальним аналізом. 

Ще одним, не менш важливим і найбільш популярним методом, є аналіз 

фінансових коефіцієнтів  − розрахунок співвідношень різних абсолютних 

показників між собою. Для аналізу фінансового стану підприємства 

використовується велика кількість коефіцієнтів і найчастіше їх поділяють на такі 

п’ять груп: ліквідності, фінансової стабільності, рентабельності, ділової і 

ринкової активності. У результаті розрахунку коефіцієнтів ліквідності 

встановлюється, чи у достатньому ступені забезпечене підприємство 

оборотними коштами, необхідними для розрахунків з кредиторами за поточними 

операціями. Показники фінансової стійкості характеризують ступінь покриття 

запасів «нормальними» джерелами фінансування (власними оборотними 

коштами, довгостроковими і короткостроковими кредитами), а також структуру 

капіталу підприємства. Показники рентабельності призначені для оцінки 

загальної ефективності вкладення коштів у підприємство, яке аналізується. 

Найбільш інформативними серед них є рентабельність авансованого і власного 

капіталу. Показники ділової активності відбивають ефективність поточної 

фінансово-господарської діяльності підприємства, до яких належать: 

коефіцієнти оборотності матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 

тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів тощо. Показники 

ринкової активності розраховуються з метою визначення прибутку на одну 

акцію, стану підприємства на ринку цінних паперів тощо. При проведенні 

аналізу фінансового стану підприємства найчастіше використовують саме аналіз 

відносних величин, оскільки він: є відносно простим при обчисленні потрібних 

показників; використовує коефіцієнти у просторово-часовому аспекті, тобто дає 

можливість швидко у відносних величинах здійснювати як експрес-, так і 

комплексну діагностику [2]. Але, і цей метод має свої певні недоліки, основними 

з яких є трудомісткість, відсутність нормативних значень деяких коефіцієнтів і 

те, що методики розраховані на обмежене коло підприємств (існують 

підприємства, які в силу своїх особливостей повинні мати великі запаси, або 

велику дебіторську заборгованість або навпаки не мати їх) [3]. Зокрема, 

результативність коефіцієнтного аналізу обмежує множинність пропонованих 

наборів коефіцієнтів, складність обґрунтованого нормування показників, 

відсутність чітких механізмів інтерпретації значень показників і отримання 

підсумкових висновків і рекомендацій. 

Менш популярним є факторний аналіз, який спрямований на кількісну 

оцінку впливу різноманітних чинників на зміну фінансових результатів 

діяльності підприємства. В його основі лежить використання методичного 

прийому елімінування, який дозволяє відокремити вплив кожного чинника на 

зміну результативного показника, що відбулася в звітному періоді 

[3].Основними його недоліками є те, що не завжди можна обмежити кількість 
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показників та факторів для аналізу і, залежно від моделі, результати можуть 

відрізнятись: якщо кількість факторних ознак перевищує три, складність 

інтерпретації результатів різко зростає. Саме тому під час аналізу намагаються 

зменшити кількість факторів, вплив яких на залежну змінну вивчається в одній 

ситуації.   

Певною популярністю користується і комплексна оцінка фінансового 

стану підприємства. Особливістю цього підходу є те, що для проведення 

комплексної оцінки всі показники бажано привести у співставний вигляд по 

об’єктах дослідження [4]. Для проведення комплексної оцінки використовують 

багато методик, а найпоширенішимиз них є бальна та рейтингова. Методика 

бальної оцінки передбачає, що одне з обраних для аналізу підприємств береться 

за базу і кожен з показників оцінюють в 100 балів. Потім, по кожному 

підприємству вираховують загальну суму балів і кращим вважається те 

підприємство, яке має найбільшу суму. Рейтингова оцінка дозволяє врахувати 

економічну значущість певних показників у виробничій діяльності 

підприємства, і передбачає декілька етапів проведення розрахунків. Порівняльна 

рейтингова оцінка відображає суму квадратів коефіцієнтів по кожному 

підприємству, з якої знаходять корінь. Чим вище отримане значення, тим краще 

спрацювало підприємство. Треба відмітити, що з метою одержання більш точної 

комплексної оцінки кожним з перерахованих методів може бути врахована 

порівняльна значущість показників-індикаторів. Коефіцієнти значущості, як 

правило, визначаються експертним шляхом [4]. 

Підсумовуючи сказане,слід зазначити, що не існує єдиного універсального 

методу для всебічної оцінки фінансово стану підприємства. Обираючи із низки 

методів потрібний, треба враховувати цілі проведення аналізу, особливості 

об’єкта аналізу, особливості галузі у якій існує досліджуване підприємство,та 

інші важливі нюанси.  
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ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗАКОН СПАДАЮЧОЇ ВІДДАЧІ 

 

Обсяг і структура товарів, що виробляються, залежать від фізичного обсягу 

та структури ресурсів, які використовуються у виробництві, та від ступеня 

опанування новими технологіями. Економічними ресурсами будь-якого 

виробничого процесу є робоча сила, засоби і предмети праці. Розглянуті 

економічні ресурси є необхідними чинниками виробничого 

процесу.Виробництво можна розглядати як залежність і співвідношення між 

затратами та випуском продукції. Такі співвідношення й залежності, як і 

технологічний процес є предметом дослідження інженерної та технологічної 

служб підприємства. 

Одним з економічних законів виробництва є закон спадаючої віддачі. 

Важливе місце в стратегії виробничої діяльності посідає аналіз структури 

затрат, необхідних для випуску певного обсягу продукції.У виробничій 

діяльності мають місце обмеження, наприклад, існування граничного обсягу 

продукції, який може бути отриманий при використанні будь-якої комбінації 

виробничих ресурсів. Виробничі відносини характеризуються двома чинниками: 

технологією, що використовується, і витратами часу. Встановлено, що 

виробництво менш гнучке і чутливіше до будь-яких змін у межах короткого 

інтервалу часу порівняно з довготривалим проміжком часу. 

Виробничі відносини – це насамперед технологічні відносини, які 

визначаються технікою, фізичними та інтелектуальними можливостями 

персоналу. Розглянемо зв’язок закону спадаючої віддачі з виробничою 

діяльністю в короткостроковому плані. Для ілюстрації дії закону спадаючої 

віддачі з метою спрощення вивчання динаміки візьмемо лише один вид змінних 

затрат – кількість зайнятих працівників. 

Зв’язок закону спадаючої віддачі з виробничою діяльністю в 

короткостроковому плані 
Кількість одиниць 

щоденного випуску 

Затрати праці (кількість 

зайнятих працівників) 

Граничний фізичний продукт змінних 

втрат 

1 2 3 

0 0 0 

2 2 2 – 0 = 2 

6 3 6 – 2 = 4 

14 4 14 – 6 = 8 

20 5 20 – 14 = 6 

На більшості підприємств здійснюються затрати відразу за кількома 

видами продукції, які одночасно змінюються навіть протягом короткострокового 
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інтервалу. Для кращого з’ясування цієї проблеми, проаналізуємо динаміку на 

прикладі одного виду змінних затрат – кількості зайнятих працівників. 

На рис. 2. показано, що відбувається з рівнем щоденного випуску, 

зафіксованого у фізичних одиницях, при зміні кількості працівників від нуля до 

семи. При цьому всі інші види затрат залишаються постійними. Як видно з рис. 

2, випуск спочатку досить швидко зростає, а потім — повільніше в міру того як 

до праці залучається все більша кількість працівників. Коли працівників більше 

семи, усе обладнання виявляється повністю використаним і тому додаткові 

працівники вже нічого не додають до випуску. 
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Закон спадаючої віддачі ґрунтується на припущенні, що всі одиниці змінних 

ресурсів якісно однорідні. Розмір граничного продукту починає зменшуватися 

не тому, що найняті пізніше працівники менш кваліфіковані, а тому, що за 

незмінної величини наявних капітальних фондів у виробництві зайнято більше 

працівників. Витрати розглядаються щодо певного виду змінних ресурсів за 

незмінності інших ресурсів. Отже, вкладення певного ресурсу має певну 

обмеженість віддачі за цього рівня науково-технічного прогресу. 

Для виробника закон спадаючої віддачі має велике практичне значення. Він 

повинен знати приріст витрат у результатів виробництва однієї одиниці 

додаткової продукції. Якщо на певній дільниці приріст витрат на одиницю 

продукції перевищує приріст на іншій, витрати слід спрямовувати на ту 

дільницю, де віддача більша. Зниження віддачі витрат певного ресурсу свідчить 

про необхідність застосування таких виробничих чинників, які можуть спинити 

спадну віддачу. Одним із них є науково-технічний прогрес. 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
160 

УДК 338.512 

 

Р.А. Діхтяр, здобувач ОС «Магістр»   

Науковий керівник: Р.М.Остапенко, доцент, к.е.н. 

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Сучасна економіка потребує від підприємства підвищення ефективності 

виробництва, конкурентоспроможності продукції на основі впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і 

управління виробництвом, активізації підприємництва тощо.  

Одним із найважливіших показників господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств є собівартість, оскільки вона показує, у що 

саме обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і 

наскільки економічно вигідним воно є в конкретних природно-економічних 

умовах господарювання. Обчислення собівартості продукції рослинництва є 

надзвичайно важливим, адже рослинництво – це одна з найголовніших галузей 

виробництва більшості сільськогосподарських підприємств, без якої неможливе 

нормальне функціонування галузі тваринництва. 

Аналіз собівартості виробництва сільськогосподарської продукції як 

загалом, так і окремих її видів зумовлює потребу у відповідному інформаційному 

забезпеченні. До основних джерел інформаційного забезпечення аналізу витрат 

на виробництво належать: фінансова та статистична звітність, первинні 

документи, облікові реєстри, кошториси витрат, матеріали ревізій, результати 

аналізу витрат за попередні періоди тощо. 

Собівартість, як один із основних економічних показників, 

використовується при плануванні,аналізі і контролі, які формують загальну 

обліково-аналітичну систему управління виробничим підприємством. При 

плануванні обчислюють собівартість об'єктів калькулювання в процесі 

господарської діяльності при різних альтернативних умовах з метою вибору 

найоптимальнішого варіанту з максимальним результатом, а також формування 

планових калькуляцій. 

Аналізу підлягають витрати матеріалів, заробітна плата, комплексні 

витрати (витрати з експлуатації та обслуговування обладнання, 

загальновиробничі витрати), а також втрати внаслідок браку та простоїв [3]. 

Основними резервами зниження собівартості продукції є збільшення 

обсягу виробництва продукції за рахунок більш ефективного використання 

виробничих потужностей підприємства; скорочення витрат виробництва за 

рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економити використання 

сировини, матеріалів, електроенергії, палива, обладнання, запобігання 

невиробничим витратам тощо. 
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Збільшення обсягів виробництва і зменшення собівартості продукції 

сільськогосподарського підприємства можна досягти за рахунок підвищення 

врожайності, що, в свою чергу, можливо за рахунок підвищення витрат на 1 га. 

У першу чергу, це стосується підвищення питомої ваги витратна добрива. 

Максимально знизити собівартість виробництва продукції рослинництва 

дозволяє оптимізація розмірів посівних площ [1]. 

Крім того, оптимізація рівня собівартості продукції є важливою умовою 

покращення фінансового результату підприємства і забезпечення розширеного 

відтворення, що передбачає збільшення виробництва сільськогосподарської 

продукції і зменшення затрат праці та виробничих ресурсів на її одиницю. 

Враховуючи це, можна навести такі заходи щодо оптимізації витрат та 

підвищення прибутковості підприємства: 

 підвищення технічного рівня виробництва: впровадження нової, 

прогресивної технології, 

 застосуванням нових видів сировини і матеріалів; 

 використанням інноваційної техніки та обладнання; автоматизацією і 

механізацією виробничих процесів; 

 удосконалення організації виробництва і праці за рахунок зміни форм і 

методів праці, вдосконалення апарату управління, скорочення витрат на нього, а 

також зниження транспортних витрат; 

 зміна обсягу і структури продукції, зниження матеріало- і 

трудомісткості продукції; 

 покращення використання природних ресурсів, застосування більш 

дешевих матеріалів, 

 повторне їх використання, безвідходні технології виробництва; 

 вивчення причин браку та зниження собівартості за рахунок скорочення 

втрат від браку та інших непродуктивних витрат, що дасть можливість 

скорочення і більш раціонального використання відходів виробництва. 

У ринкових умовах значно підвищується роль собівартості продукції та 

формування цінна продукцію. Ефективне управління собівартістю продукції має 

бути орієноване на шляхи її зниження, а для цього потрібно обрати найкращий 

метод відображення витрат в обліку, який створює необхідну інформаційну базу 

для проведення аналізу витрат, що дозволить здійснювати його в оперативному 

порядку. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ 

 

Зернове господарство відіграє важливу роль в аграрному секторі України, 

забезпечуючи стабільне постачання населення хлібом і хлібобулочними 

виробами, а також сировиною для промислової переробки. Виробництво, 

переробка і експорт зерна в Україні дають суттєві грошові надходження до 

бюджету і є важливими секторами працевлаштування населення країни. Крім 

того, зернова галузь країни має значний потенціал розвитку, пов’язаний, перш за 

все, з наявністю багатих земельних ресурсів і достатньої кількості кваліфікованої 

робочої сили. 

У зв’язку зі збільшенням народонаселення Землі підвищується загальна 

потреба в зерновиробництві. Головну роль у вирішенні проблеми продовольчої 

безпеки країни відіграє розвиток зернового господарства, в якому пріоритетне 

значення належить виробництву пшениці озимої, яка залишається 

найважливішою культурою в рослинництві, що займає 40% посівних площ 

зернових і формує 45- 50% валових зборів зерна в Україні.Отже, проблема 

обліку, аналізу та шляхів підвищення ефективності виробництва зерна озимої 

пшениці є досить актуальною для будь-якого підприємства в наш час. 

Підвищення рівня ефективності виробництва зерна озимої пшениці є 

найважливішим завданням, розв’язання якого повинно здійснюватися не тільки 

на державному, але й на регіональному рівнях, де вирішуються питання 

забезпечення населення продуктами харчування. Різні аспекти проблеми 

економічної ефективності виробництва зерна висвітлені у працях таких 

економістів, як О.Г. Білозерцев, Ю.Д. Білик, П.І. Гайдуцький, В.А. Кадієвский, 

М.Ю. Коденська, С.В. Кучер, М.Г. Лобас, Т.Ю. Приймачук, Д.Ю. Соловей, П.Т. 

Саблук, В.П. Ситник, О.М. Шпичак, Л.В. Шкуренко і багато інших. Ними 

розроблені стратегічні аспекти розвитку зернового виробництва в Україні, 

підвищення його економічної ефективності за рахунок раціонального 

використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, 

удосконалення системи ціноутворення, функціонування ринку зерна.  

У той же час ряд проблем залишаються малодослідженими та вимагають 

подальшого наукового обґрунтування і практичного вирішення. Зокрема це 

питання підвищення економічної ефективності виробництва зерна на рівні 

регіонів. 

Вирощують пшеницю як сільськогосподарські підприємства, так і 

господарства населення. При цьому частка агроформувань у структурі 

виробництва становить майже 81%. Своєю чергою, частка сільського населення 
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займає близько 19–20% від загального обсягу збіжжя цієї зернової культури. 

Торік аграрії зібрали 26,5 млн т зерна з площі 6,7 млн га при середній 

урожайності 39,8 ц/га.  

Основне виробництво цієї культури зосереджено в центральних регіонах 

України. Так, більше за інших у 2016 році зібрали пшениці у Харківській (2,2 

млн т), Дніпропетровській (2,0) та Запорізькій (2,0 млн т) областях. Згідно з 

прогнозованим балансом попиту і пропозиції пшениці у 2016–2017 

маркетинговому році станом на 1 червня 2017 року загальна пропозиція цього 

зерна на внутрішньому ринку України становила 31,1 млн т. 

В Україні перед сільськогосподарськими товаровиробниками постає низка 

серйозних економічних проблем, зокрема: ефективність виробництва зерна та 

його реалізація. Існують проблеми в сфері виробництва об’єктивного та 

суб’єктивного характеру. Це зумовлено специфікою сільськогосподарського 

виробництва взагалі. За сучасної кризової ситуації сільського господарства 

України, що характеризується високою соціальною напругою в українському 

селі, гостротою демографічних, екологічних та економічних проблем, питання 

дослідження умов ефективного виробництва зерна є актуальним для проведення 

наукових досліджень . 

Більшість вітчизняних вчених вважає, що вихід аграрного сектора 

економіки із кризового стану, поступове підвищення економічної ефективності, 

а відповідно і рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 

можливі за рахунок послідовної інтенсифікації й інноваційної діяльності. 

Найважливіше завдання на перспективу - зростання урожайності й 

поліпшення якості зерна на основі інтенсифікації виробництва. Підвищення 

економічної ефективності зернового виробництва передбачає його збільшення і 

поліпшення якості зерна.  

Основним напрямком подальшого розвитку зернового господарства є 

інтенсифікація виробництва зерна на основі внесення оптимальної кількості 

органічних і мінеральних добрив, розширення посівів високоврожайних сортів і 

гібридів, впровадження комплексної механізації, інноваційних процесів, 

інтенсивних та ресурсозаощаджуючих технологій. Вітчизняний та зарубіжний 

досвід свідчить, що застосування інтенсивних технологій вирощування пшениці 

на сучасному етапі розвитку землеробства дає можливість у зонах із 

сприятливими грунтово-кліматичними умовами постійно одержувати на 

великих площах 45-50 ц/га зерна.  

Підвищення стійкості зернового господарства можливе при освоєнні 

зональних систем землеробства, які забезпечують раціональне використання 

виробничих ресурсів і біо - кліматичного потенціалу певного регіону. При цьому 

як сукупність факторів інтенсифікації, так і їх роль у формуванні врожаю суттєво 

різняться залежно від зони, рівня родючості ґрунту, використання біологічного 

потенціалу сорту, забезпеченості технології матеріальними ресурсами та ін.  

Інтенсифікація зернового господарства неможлива без комплексної 

механізації виробництва зерна. Вона є основою впровадження інтенсивних 

технологій вирощування зернових культур і забезпечує зростання 

продуктивності праці при виробництві зерна. Забезпеченість господарства 
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надійною системою машин дає змогу якісно і в оптимальні строки виконувати 

всі види робіт, що сприяє підвищенню урожайності зернових культур і значно 

зменшує втрати зерна. 

Основними питаннями, які потребують рішення в обліку витрат в 

зерновому виробництві, являється точне визначення поняття та складу витрат, 

порядок відображення в обліку використаних ресурсів і розрахунок собівартості 

продукції. 

Крім того, завданням обліку в зерновому виробництві являється 

своєчасний облік трудових та грошово-матеріальних витрат в виробничих 

підрозділах, облік валового збору продукції у відповідності з інструкцією по 

обліку продуктів і матеріалів, суворий контроль за зберіганням продукції під час 

та після збору урожаю, виявлення невикористаних резервів для збільшення 

об'єму виробництва, підвищення якості, ліквідації втрат та зниження 

собівартості продукції. 

У нинішніх умовах господарювання економічний підхід є визначальним у 

виборі напрямів діяльності аграрних формувань. Одними з основних критеріїв 

при цьому є рентабельність, рівень отриманого доходу та собівартість. Ці 

показники є головними при проведенні підсумків господарської діяльності та їх 

плануванні на перспективу.  

Шляхи підвищення ефективності виробництва зерна озимої пшениці, які 

забезпечують дальше збільшення обсягів виробництва продукції і зменшення 

витрат на її одиницю, передбачають комплекс таких основних заходів:  

- поліпшення використання землі, підвищення її родючості;  

- впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва;  

- поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва на основі 

міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції;  

- раціональне використання виробничих фондів і трудових ресурсів;  

- впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій та 

індустріальних методів виробництва;  

- підвищення якості і збереження виробленої продукції;  

- широке використання прогресивних форм організації виробництва і 

оплати праці. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний стан української економіки характеризується наявністю 

підприємств різних форм власності, високою динамікою середовища їх 

функціонування та кризовими явищами, що пронизують всі сфери господарської 

діяльності. Всі вищенаведені фактори обумовлюють необхідність системного 

підходу до стратегічного аналізу фінансових результатів, а саме прибутку, і 

відповідно актуальність дослідження. 

Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування сутності 

формування та розподілу прибутку, оцінка його стану та впливу на господарську 

діяльність, а також визначення ролі стратегічного аналізу фінансових 

результатів як складової системи комплексної діагностики підприємства. 

Прибуток – це позитивний фінансовий результат підприємницької 

діяльності, який визначається на мікроекономічному рівні за звітний період, 

характеризується приростом власного капіталу за рахунок перевищення доходів. 

Об'єктом дослідження фінансових результатів нами було обране ТОВ АФ 

"Слобожанська" м. Вовчанськ Харківської області. 

Аналізуючи фінансові результати ТОВ АФ "Слобожанська", видно, що 

загальна величина прибутку 2016  року порівняно з 2014 роком зменшилася на 

8837 тис. грн. Величина прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції 

за період 2014-2016 рр. зменшилася на 1364 тис. грн. і у 2016 р. становила  36598 

тис. грн. 

Отримані у процесі аналізу дані про динаміку і структуру доходів ТОВ АФ 

«Слобожанська» за 2014 - 2016 рр. свідчать про те, що у цілому загальна сума 

доходів підприємства зменшилась на -2738,0 тис. грн. і у 2016 р. склала 18611,0 

тис. грн. 

Питання підвищення прибутковості є дуже актуальним для 

досліджуваного господарства. Однак, на нашу думку, господарство не повністю 

реалізує свої можливості щодо збільшення обсягів прибутку.Таким чином, 

підприємству слід приділяти більш пильну увагу процесу формування власних 

доходів та розробити якісну стратегію щодо управління ними. Такі заходи 

нададуть можливості підвищити рівень доходів підприємства у 

перспективі.Провівши аналіз динаміки і структури витрат ми побачили, що за 

період 2014 - 2016 рр. витрати ТОВ АФ «Слобожанська» у цілому збільшилися 

на 6115 тис. грн. і склали 154,25%. 
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Аналізуючи фінансово – економічний стан ТОВ АФ «Слобожанська», слід 

відмітити, що ТОВ АФ «Слобожанська» може повністю розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями, оскільки коефіцієнт платоспроможності у 2016 році складає 3,5, 

що на 2,5 менше,ніж у 2014 році та на 0,5 більше, ніж у 2015 році. Також можна 

стверджувати, що ТОВ АФ "Слобожанська" є ліквідним підприємством. За 

досліджувані роки показники ліквідності були набагато більшими за нормативні 

значення і лише у 2016 р. абсолютна ліквідність не відповідає цим нормативам.  

Проаналізувавши вплив факторів на зміну чистого прибутку ТОВ АФ 

"Слобожанська", ми спостерігаємо суттєве зменшення даного показника. А саме, 

за період 2014-2016 рр. даний показник зменшився на 8837,00 тис. грн. і у 2016 

році він становить лише 1225,00 тис. грн. Аналогічна ситуація стосується і 

адміністративних витрат, які за період 2014-2016 рр. зросли понад у 4 рази. 

Також негативно вплинуло на обсяг прибутку зменшення фінансових доходів на 

2774,00тис. грн.(за 2014-2016 рр.), які у 2016 році становлять 224,00 тис. грн. 

Що стосується чистого доходу(виручки від реалізації продукції), то за 

період 2014-2016 рр. він майже не змінився (збільшився на 36,00 тис. грн). Тобто, 

збільшити обсяг чистого прибутку це не змогло. 

Основними шляхами удосконалення процесів формування та 

використання прибутку на прикладі ТОВ АФ "Слобожанська" є:  

1) Планування фінансових результатів, зокрема прогнозування обсягів 

реалізації продукції. Прогнозні показники плану реалізації розраховуються на 

основі аналізу ситуації на ринку, наявних виробничих та фінансових 

потужностей. Маючи дані прогнозних обсягів продажів продукції, можна 

розрахувати прогнозний обсяг виручки від реалізації та необхідність 

матеріальних і трудових ресурсів, визначити матеріальні та трудові затрати на 

виробництво планових обсягів продукції, а звідси - розрахувати і розмір 

запланованого прибутку підприємства. 

2) Залучати інвестиції, це можливо за умови розробки ефективного 

інвестиційного проекту та знаходження стабільного інвестора. 

3) Зменшувати частку матеріальних витрат в виробництві 

сільськогосподарської продукції, це зменшити витрати на паливо, енергію, 

також доцільно зменшувати загальновиробничі витрати.  

4) Проводити оперативний аналіз прибутковості виробництва тих чи інших 

видів продукції. Завдяки цьому господарство може збільшити розмір свого 

прибутку шляхом вирощування найбільш рентабельних і відмови від 

виробництва збиткових, нерентабельних видів сільськогосподарської продукції. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО 

ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ І ПРИБУТКОВОСТІ 

 

Інвестиційна діяльність комерційних банків має стратегічне значення не 

тільки для конкретно взятого елемента банківського сектору, а й для країни в 

цілому. З рішенням проблеми підвищення ефективність здійснення 

інвестиційної діяльності комерційними банками пов'язані економічне зростання, 

підвищення життєвого рівня населення, забезпечення соціально-економічної 

стабільності та економічної безпеки. Раціональна інвестиційна політика також 

забезпечить і ефективний розвиток самого комерційного банку. Саме тому 

розгляд теми «Інвестиційна діяльність комерційних банків» є актуальною на 

сьогоднішній день, в умовах підвищення ролі банківського сектора. 

Банківські інвестиції доцільно розглядати в контексті формування та 

функціонування загального інвестиційного ринку, що дозволяє окреслити 

основні напрями участі банків в існуючих його сегментах у сфері реального та 

фінансового інвестування. 

Чинне законодавство України та нормативні вимогами НБУ регулюють 

інвестиційну діяльність банку. Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі 

будь-якого підприємства або установи не повинна перевищувати 15% капіталу 

банку, а сукупні інвестиції банку повинні бути не більше 60 %. Комерційні банки 

повинні в своїй інвестиційній діяльності мати тісний контакт з підприємствами. 

В Україні банкам заборонено виступати в ролі головного підприємства згідно з 

Законом «Про фінансово-промислові групи». 

Комерційний банк бере участь у санації підприємства: він дає кошти 

підприємству, натомість одержує його цінні папери. Інвестиції банків у цінні 

папери можна поділити  на п'ять видів: інвестиції у цінні папери центральних 

органів державного управління;інвестиції у цінні папери місцевих органів 

державного управління;інвестиції у цінні папери, випущені банками; інвестиції 

у цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами; інвестиції у 

боргові цінні папери, випущені не фінансовими підприємствами. Процес 

формування та розвитку ринку цінних паперів в Україні сприяє активізації 

діяльності комерційних банків як інвесторів цього ринку. Діяльність на ринку 

цінних паперів забезпечує банкам розширення активних операцій, надходження 

додаткових доходів, що в кінцевому підсумку сприяє поліпшенню фінансового 

стану банківських установ. Можлива і передача державної частки капіталів 

підприємства в довірче управління банку, замість чого банк зобов'язується 

інвестувати певну суму коштів у це підприємство [5]. 

http://ua-referat.com/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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З допомогою середнього та довгострокового кредитування комерційний 

банк може брати участь в інвестиційному процесі. Довгострокові кредити банку 

є однією з найпоширеніших форм цієї участі. Використання банківського 

кредиту стимулює споживачів інвестицій ефективніше використовувати кошти, 

щоб забезпечити погашення кредиту та відсотків за його користування [2]. 

До позитивних моментів участь комерційних банків в інвестиційному 

процесі можна віднести:  

1. Допуск банків на фондовий ринок сприятиме конкуренції між його 

учасниками, що означає зменшення витрат емітентів та інвесторів.  

2. Вкладення банком коштів у цінні папери диверсифікує його активи, що 

підвищує стабільність банку, надійність збереження коштів вкладників.  

3. Взаємопроникнення банківського та промислового капіталу покращує 

потік інформації, посилює конкурентоспроможність банків та виробничого 

сектора. Володіючи акціями підприємства, банки отримують доступ до 

депозитів, а також мають вплив на підприємство у поверненості кредитів. 

Проте є і негативні аспекти щодо участі комерційних банків в 

інвестиційному бізнесі:  

1. Операції з цінними паперами є ризиковим видом діяльності, ніж 

банківська справа.  

2. Збитки банків від зміни курсової вартості цінних паперів або невдалого 

їх розміщення при емісії цінних паперів можуть зашкодити інтересам банків, 

дестабілізувати банківську систему.  

3. Наявність системи страхування депозитів зменшує самосвідомість 

банкірів.  

4. Поєднання банківського та інвестиційного бізнесу здатне спричинити 

конфлікт інтересів між структурними підрозділами банку.  

5. Занадто близькі відносини банку та підприємства внаслідок володіння 

банком пакетом акцій можуть спричинити ситуацію, коли в разі погіршення 

фінансового становища підприємства банк буде продовжувати кредитування, 

щоб запобігти збиткам від зниження курсової вартості акцій [5]. 

Підвищення ефективності інвестиційної діяльністю залежить від:  

- оптимального поєднання централізації і децентралізації управління 

інвестиційною діяльністю;  

- науковості процесу організації аналітичного забезпечення управління 

інвестиційною діяльністю;  

- вироблення нових цілей і завдань по вдосконаленню організації 

аналітичного забезпечення методичного апарату управління інвестиційною 

діяльністю;  

- безперервне вдосконалення управління інвестиційною діяльністю;  

- взаємодія і розумна регламентація; 

- сталість аналітичного забезпечення і інформаційної достатності 

управління інвестиційною діяльністю;  
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- відповідність характеру роботи потенційним можливостям виконавця; 

безперервність підвищення кваліфікації менеджерів по управлінню 

інвестиційною діяльністю [4]. 

Вдосконалення системи інвестиційної діяльності має важливе значення 

для забезпечення подальшого ефективного розвитку комерційних банків 

України. 

У напрямі реального інвестування досліджено основні параметри 

діяльності банків у сфері внутрішніх і зовнішніх інвестицій. У контексті 

банківського зовнішнього реального інвестування кінцевим об'єктом отримання 

інвестиції виступає суб'єкт господарської діяльності, з боку якого формується 

інвестиційна пропозиція за рахунок наявної потреби у вкладеннях капіталу у 

відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст 

запасів товарно-матеріальних цінностей і інші об'єкти інвестування, 

безпосередньо пов'язані зі здійсненням виробничо-комерційної (операційної) 

діяльності. Чільне місце в зовнішній інвестиційній діяльності комерційного 

банку належить інвестиційному (незалежно від термінів) кредитуванню. 

Оптимізації кредитного та інвестиційного портфелів сприяє  підвищенню 

рівня привабливості банківської системи для потенційної клієнтури та 

інтегрованості її в якості однієї з провідних ланок у загальний ланцюг 

безперервного процесу суспільного відтворення. 
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АНАЛІЗ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ 

АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ  

 

Праця є основою матеріального розвитку і життя людини та суспільства. 

Матеріальні умови буття людини, її становище у суспільстві визначаються 

трудовою діяльністю людини. Формування ринку праці, більша свобода 

підприємницької діяльності, поява різних форм власності на засоби 

виробництва, впровадження ефективніших методів господарювання, сприяють 

активному становленню ринкової економіки. З іншого, - з’являються передумови 

для зростання розбіжностей між інтересами роботодавців і найманих 

працівників [1]. 

Доходи населення є концентрованим виявом кінцевих результатів 

взаємодії всієї сукупності параметрів, що характеризують стан і динаміку 

окремих блоків економічної системи. Цей показник відображає стан справ у 

сфері кінцевого споживання і рівень вирішення завдань у підвищенні добробуту 

населення [2]. 

Заробітна плата – одна з найскладніших і найважливіших соціально-

економічних категорій, оскільки вона, з одного боку, є основним і часто єдиним 

джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту 

членів їхніх сімей, а, з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат 

виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей 

підприємства. Тому, питання ефективної організації заробітної плати і 

формування її рівня разом з питанням забезпечення зайнятості складають основу 

соціально-трудових відносин у суспільстві, оскільки включають нагальні 

інтереси всіх учасників трудового процесу. 

За даними Державної служби статистики України, середній рівень 

заробітної плати по галузях економіки у лютому 2018 року становив 7828 грн. 

[3]. Розрахунок показників варіації засвідчив значний ступінь коливання 

показника у розрізі окремих видів діяльності. Амплітуда варіації становить 

25768 грн., коефіцієнт осциляції − 329,2%, тобто різниця між максимальним і 

мінімальним значеннями заробітної плати більше ніж втричі перевищує середній 

показник по сукупності галузей економіки. Значення показника варіації V=72,3% 

також підтверджує висновок про суттєву варіацію досліджуваної ознаки. 

Ми склали рейтинг двадцяти галузей економіки України за розміром 

доходів працівників. У табл. 1 наведені п’ять галузей-лідерів п’ять галузей із 

найменшими показниками оплати праці. 
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Рейтинг галузей економіки України за середньою заробітною платою, лютий 2018 р. 

Вид діяльності 
Місце у 

рейтингу 

Середньомісячна 

заробітна плата, грн. 

У % до середнього 

рівня по економіці 

ЛІДЕРИ    

Авіаційний транспорт 1 30496 389,6 

Фінансова та страхова діяльність 2 14404 184,0 

Інформація та телекомунікації 3 13242 169,2 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне 

страхування 

4 10660 136,2 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
5 10524 134,4 

АУТСАЙДЕРИ    

Операції з нерухомим майном 16 6497 83,0 

Сільське господарство 17 5665 72,4 

Охорона здоров'я 18 5321 68,0 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
19 5133 65,6 

Поштова та кур'єрська 

діяльність 
20 4728 60,4 

У середньому за всіма видами 

економічної діяльності 
- 7828 100,0 

 

У лютому 2018 року середній рівень заробітної плати працівників 

авіаційного транспорту України був найвищим серед інших видів економічної 

діяльності і становив 30496 грн на місяць. Це у 3,9 рази вище середнього 

показника по економіці, у 5,4 – 6,5 рази за рівень оплати праці по видах 

діяльності «Сільське господарство» (17 місце з оплатою праці 5665 грн. на 

місяць), «Охорона здоров’я» (18 місце з оплатою праці 5321 грн.), «Тимчасове 

розміщування й організація харчування» (19 місце з оплатою праці 5133 грн.), 

«Поштова та кур’єрська діяльність» (останнє 20 місце з оплатою праці 4728 грн. 

на місяць). У п’ятірку лідерів за середньомісячною оплатою праці увійшли галузі 

«Фінансова та страхова діяльність» (14404 грн.), «Інформація та 

телекомунікації» (13242 грн.), «Державне управління й оборона» (10660 грн.), 

«Професійна, наукова та технічна діяльність» (10524 грн.). 

Значний інтерес представляє аналіз середньої заробітної плати працівників 

авіаційного транспорту в динаміці за 2010 – 2017 рр. (рисунок). З 2010 року 

спостерігається чітка тенденція до її зростання (з 7592 грн до 33322 грн) − за 

вісім років вона збільшилася у 4,4 рази або у середньому за рік на 3676 грн. 

Підставою для таких змін є зростання основних соціальних гарантій 

(мінімального розміру заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, розмірів державної соціальної 

допомоги та інших соціальних виплат). З 01.01.2018 року мінімальна заробітна 

плата в Україні становить 3723 грн (22,41 погодинна) проти 922 грн у 2010 р.  
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Динаміка середньомісячної заробітної плати працівників авіаційного транспорту 

України, 2010 – 2017 рр. 

 

Найважливішою умовою аналізу рядів динаміки є співставність усіх рівнів. 

Вона може виникнути з багатьох причин, тому для приведення ряду динаміки у 

співставний вигляд ми використали метод прямого перерахунку, суть якого 

полягає у тому, що нові рівні ряду динаміки розраховуються повторно з 

врахуванням тих змін, які відбулися [4].  

В результаті перерахунку заробітної плати у долари США нами виявлені 

інші тенденції зміни досліджуваного показника. Отримано, що у 2010 р. за 

офіційним курсом НБУ (на кінець року 7,9617 грн.) середня оплата праці 

працівників авіаційного транспорту становила 954 дол. США. Чотири наступні 

роки вона зростала і досягла у 2013 році найвищого рівня 1228 дол. США. 

Наслідком економічної кризи, політичних подій, які вплинули не тільки на 

державу, а і на міжнародні відносини, стало зниження оплати праці на 27,6% і у 

2014 – 2015 рр. вона практично не змінювалася, варіюючи від 889 до 901 дол. 

США. Станом на кінець 2017 року досягнуто середньомісячного рівня заробітної 

плати 1187 дол. США (практично дійшли до позицій 2013 року).  
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  

ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Суттєве посилення конкуренції в сучасних складних умовах 

господарювання підприємств, зростання ролі якісного стану їх ресурсів, 

необхідність комплексної оцінки результатів діяльності з урахуванням змін у 

навколишньому середовищі об’єктивно вимагає пошуку новітніх підходів до 

управління підприємствами. Одним з таких підходів є управління вартістю 

підприємства як показника, що оцінює практично усі його досягнення і по суті 

визначає конкурентну позицію на ринку. 

В роботі управління вартістю підприємства визначається як сукупність 

узгоджених за метою, місцем, часом та виконавцями управлінських дій, 

спрямованих на зростання її величини у певному конкурентному середовищі. 

Вартість підприємства розглядається як комплексна грошова оцінка його 

ресурсів з урахуванням кінцевих результатів діяльності, а також відношення до 

нього зовнішнього ділового середовища. Мета управління полягає у розробці та 

реалізації заходів, що забезпечують ефективне використання ресурсів 

підприємства як основу зростання його вартості. Об’єкт управління – це 

діяльність персоналу підприємства, що формують показник вартості 

підприємства. Суб’єкт управління – це менеджмент підприємства, який приймає 

рішення, що впливають на величину вартості підприємства.  

Критерієм оцінки величини вартості підприємства є так звана економічна 

додана вартість - ЕДВ, яка відбиває величину економічного прибутку, тобто 

прибутку, отриманою понад середню на цьому ринку. ЕДВ визначається як 

різниця між фактичною і так званою бар'єрною рентабельністю з розрахунку на 

капітал підприємства. Якщо ЕДВ більше нуля, ресурси підприємства 

використовуються ефективно і підприємство для інвесторів є привабливим і воно 

має перспективу розвитку, якщо менше, то не привабливим і без перспективи 

розвитку. 

У відповідності з визначенням та метою управління вартістю 

підприємства, враховуючі основні положення теорії менеджменту 

запропонована загальна схема його здійснення, яка включає шість блоків. 

Для розрахунку і аналізу вартості підприємства в блоці 1 запропонована її 

структурно-функціональна модель. Структурна модель включає три складових: 

вартість чистих активів, тобто матеріальну складову, яка відбиває вартість майна 

підприємства, організаційно-технологічну складову, яка відбиває взаємодію 

його ресурсних елементів в процесі діяльності за призначенням і ділову 

репутацію як вартісну оцінку відношення до підприємства ділового середовища. 
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Розрахунок вартості підприємства проводиться в такому порядку: спочатку 

методом капіталізації або іншим методом прибуткового підходу визначається 

загальна вартість підприємства. Потім за даними балансу визначається величина 

чистих активів, потім величина організаційно-технологічної складовоїі у кінці 

вартість ділової репутації як різниця між загальною вартістю і розрахованими 

складовими. 

Функціональна модель для кожної складової вартості включає її бальну 

оцінку, вартісну оцінку та ціну балу. Бальна оцінка для матеріальної і 

технологічної складової визначається на основі розрахунку індексів по переліку 

параметрів, які їх характеризують, множенням індексів на максимальну 

величину балів і розрахунку загальної величини балів з урахуванням вагових 

коефіцієнтів.  

Для ділової репутації бальна оцінка проводиться по шести складових: 

відношенням до підприємства споживачів, постачальників, оптових покупців, 

інвесторів, державних установ і громадських організацій методами експертних 

оцінок в межах визначеної шкали балів.  

Використання бальної оцінки дозволяє отримати узагальнену величину 

вартості підприємства в її умовно-натуральному вимірі. Ціна балу по суті 

характеризує ефективність використання ресурсів підприємства по трьох 

складових його вартості, оскільки визначається кінець кінцем величиною 

чистого прибутку. 

По всіх складових моделі призначаються центри відповідальності за їх 

вартість, так звані «центри вартості».  

У блоці 2 проводиться розрахунок вартості підприємства на поточний  та 

прогнозний момент часу, проводиться її аналіз на відповідність запланованим 

величинам, формується завдання щодо потрібної величини вартості та 

обґрунтовуються заходи  для його забезпечення. Завдання  та заходи доводяться 

до центрів вартості.  

Далі, у блоках 3, 4 і 5 проводиться відповідно організація виконання 

запланованих заходів, її мотивація за створеним механізмом та поточний 

контроль. Підсумковий аналіз процесу формування вартості проводиться  у 

блоці 6 за певний період часу або по мірі необхідності. 

У цілому, вартість підприємства за змістом є найбільш узагальнюючим 

комплексним показником його діяльності, забезпечення зростання якого слід 

вважати за об’єднуючу мету для усього персоналу, від управляючих вищої ланки 

до рядових працівників.   
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SWOT- АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ  

ДП «СЕМЕНІВКАРАЙАГРОЛІСГОСП» 

 

В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному 

управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як 

аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти 

ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя 

маркетингових зусиль. Одним з найбільш поширених і дієвих методів 

стратегічного планування є так званий SWOT-аналіз. Акронім SWOT був вперше 

згаданий професором Ендрюсом (Гарвард, США) в 1963 році на конференції з 

проблем бізнес-політики. 

Теорія стратегічного планування нараховує достатню кількість стратегій, 

які стали основою для виводу з кризи чи її запобігання на окремих 

підприємствах, в галузях виробництва, в окремих країнах. Автори цих стратегій 

є всесвітньо відомими теоретиками і практиками в області стратегічного 

планування і управління П.Т. Саблука, Л.Ю.Мельника, В.Г. Ткаченко, В.М. 

Гончарова, П.М. Макаренка, К.А. Мамонов, Б.Г. Скоков, О.О. Короп, Ю.І. Мізіта 

інших. 

 За допомогою SWOT - аналізу підприємство при дослідженні факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища фінансово - господарської діяльності 

може виявляти й оцінювати, а також контролювати можливості, свою діяльність 

з метою зменшення загроз. Г.І. Кіндрацька охарактеризує SWOT- аналіз як 

метод, який передбачає пошук можливостей і загроз, які містяться у 

зовнішньому середовищі підприємства; дослідження сильних і слабких сторін 

підприємства, визначення ланцюгових зв’язків між цими двома групами 

факторів [1].  

Метод SWOT являє собою процедуру експертної діагностики середовища, 

що дозволяє описати основні тенденції її розвитку, сформулювати базові 

гіпотези про перспективи діяльності організації і визначити поле альтернативних 

напрямків її подальшого розвитку. 

Розглянемо проведення SWOT-аналізу та побудови матриці рішень для 

організації ДП «Семенівкарайагролісгосп» (табл.1).  

На основі проведеного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища 

отримали наступний список можливостей і загроз, а так само сильних і слабких 

сторін. 

На основі встановлення взаємозв'язків між сильними і слабкими сторонами 

підприємства й зовнішніми можливостями і загрозами можна розробити та 
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обґрунтувати систему заходів необхідних при формуванні стратегії 

підприємства.  

1. SWOT-таблиця ДП «Семенівкарайагролісгосп» 
Сильні сторони 

1.Кваліфікований персонал. 

2.Зростання оборотних коштів. 

3. Зручне місце розташування. 

4. Якісна продукція.  

  Слабкі сторони 

1.Вузька спеціалізація 

2.Слабкість в створенні нових видів 

продукції. 

3.Застаріле устаткування. 

4.Висока собівартість. 

Можливості 

1.Розширення сфери діяльності. 

2. Розширення збутової мережі. 

3. Використання нових технологій. 

 4.Збільшення прибутку. 

 5. Зниження витрат. 

Загрози 

1.Політична нестабільність в країні. 

2. Збільшення конкуренції. 

3. Жорстка система оподаткування. 

4.Підвищення цін на продукцію. 

 

Для цього формується розширена матриця SWOT-аналізу. На перетині 

розділів утворяться чотири поля: Поле "СіМ" (сила і можливості), Поле "СіЗ" 

(сила і загрози), Поле "СЛім" (слабкість і можливості), Поле "СЛіЗ" (слабкість і 

загрози) (табл. 2.). 

2. Розширена матриця SWOT- аналізу 
             Зовнішнє  

             середовище 

 

 

 

 

Внутрішнє 

 середовище 

 

Можливості  Загрози  

1.Розширення сфери 

діяльності. 

2. Розширення збутової 

мережі. 

3. Використання нових 

технологій. 

 4.Збільшення прибутку 

 5. Зниження витрат 

1.Політична нестабільність в 

країні. 

2.Збільшення конкуренції. 

3. Жорстка система 

оподаткування 

4.Підвищення цін на 

продукцію. 

 

Сильні сторони СіМ СіЗ 

1.Кваліфікований 

персонал. 

2.Зростання оборотних 

коштів. 

3. Зручне місце 

розташування. 

4. Якісна продукція. 

1. Кваліфікований персонал та 

якісна продукція сприятимуть 

швидкому пристосуванню до 

нового ринка.  

2. Використання нових 

технологій дозволить знизити 

витрати . 

1. Політична нестабільність в 

країні вплине на стратегію 

підприємства. 

2.Підвищення цін призведе 

до зменшення оборотних 

коштів. 

 

Слабкі сторони  СліМ СліЗ 

1.Вузька спеціалізація 

2.Слабкість в 

створенні нових видів 

продукції. 

3.Застаріле 

устаткування. 

4.Висока собівартість. 

 

1. Зниження собівартості при 

не змінному рівні цін 

дозволить збільшити 

прибуток. 

2. Розширення асортименту 

призведе до збільшення 

оборотних коштів. 

1. Поява нових конкурентів 

погіршить конкурентну 

позицію. 

2. Негативні зміни рівня 

життя населення зменшать 

попит на продукцію. 

3.Несприятлива державна 

політика, високі розміри 

податків можуть привести до 

негативних наслідків 

Після позиціонування факторів середовища було виявлено, що: до 

критичного стану підприємство можуть призвести вихід у галузь великого числа 
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конкурентів, зниження рівня доходів споживачів, обмежувальна політика 

державних органів, наприклад, збільшення податків і зборів, зростання 

транспортних тарифів, зміна правил торгівлі. 

SWOT-аналіз внутрішнього середовища ДП «Семенівкарай-агролісгосп» 

показав що в підприємства слабких сторін та сильних є однаковим. Крім того 

аналіз дозволив виявити реальний стан організації на ринку, яке 

характеризується як фінансово-нестійке. Але, проаналізувавши зовнішнє 

середовище, що впливає на ринок, виявилися можливості, які можуть поліпшити 

становище лісового підприємства на ринку, а також загрози, здатні його 

погіршити. 
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ПЕРЕВІРКА БАГАТОФАКТОРНИХ КОРЕЛЯЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ  

НА АДЕКВАТНІСТЬ 

 

Для аналізу впливу факторів на середньорічний рівень заробітної плати 

працівників на вирощуванні зернових культур ми використали багатофакторний 

кореляційний аналіз.  

Вибір типу функції ґрунтувався на теоретичному аналізі досліджуваного 

явища і на досвіді попередніх аналогічних досліджень. Враховуючи те, що будь-

яку функцію багатьох змінних можна звести до лінійного виду логарифмуванням 

(лінеаризація), було побудовано рівняння множинної регресії у лінійній формі . 

Побудова багатофакторної економетричної моделі, яка характеризує 

залежність річного фонду оплати праці від продуктивності праці, 

фондозабезпеченісті, фондоозброєністі, фондовіддачі, валової продукції 

(одержано на 1 га с.-г. угідь) здійснювалася за допомогою інтегрованої системи 

аналізу і управління даними «STATISTICA» [1]. Оскільки ми досліджували дані 

у динаміці, то з метою усунення автокореляції було введено у рівняння регресії 

фактор часу.  

Лінійна багатофакторна економетрична модель фонду оплати праці має 

такий вигляд:  
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txxxxxyt 5.163676.26.6714.592.166.1825.934 54321  . 

Для оцінки достовірності побудованої моделі оплати праці нами 

використано такі критерії. 

1) Множинний (сукупний) коефіцієнт кореляції - становить 937.0R  і 

свідчить про наявність сильної ступені лінійного зв’язку між розміром річного 

фонду оплати праці і включеними у модель факторами. 

2) F -критерій Фішера, за допомогою якого оцінюється значущість рівня 

множинного коефіцієнта кореляції: 
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За математичною таблицею «Значення F  при імовірності 0,95» 

встановлене табличне значення F -критерію Фішера: 16.61;;  pnpтабл FF  . 

Оскільки фактичне значення F -критерію Фішера  більше за табличне  

лінійну модель розміру річного фонду оплати праці від продуктивності праці, 

фондозабезпеченісті, фондоозброєністі, фондовіддачі, валової продукції 

(одержано на 1 га с.-г. угідь) можна визнати статистично значущою на рівні 

значущості 05.0  (імовірність 0,95 або 95%).  

3) Множинний (сукупний) коефіцієнт детермінації - становить 937.02 R  і 

показує, що варіація річного фонду оплати праці на 93,7 % зумовлена впливом 

факторів, включених в економетричну модель. На долю не врахованих в 

дослідженні факторів приходиться 6,3%. Недоліком множинного коефіцієнта 

детермінації є те що, він взагалі, збільшується при додаванні нових факторів, 

хоча, це не обов’язково означає поліпшення якості регресійної моделі [2].  

4) Адаптований, скоригований ( 2

aR , виправлений) коефіцієнт детермінації 

- на відміну від 2R  скоригований коефіцієнт може зменшуватись при введенні у 

модель нових факторів, які не чинять істотного впливу на залежну змінну [2]: 
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Таким чином, значення адаптованого коефіцієнта детермінації свідчить, 

що розмір річного фонду оплати праці на 89% залежить від включених у модель 

факторів. 

5)  - коефіцієнти, які використовують для розкладання загальної варіації 

результативного показника на включені в кореляційну модель фактори [2]. Для 

цього визначають парні коефіцієнти детермінації як добуток парних коефіцієнтів 

кореляції на  - коефіцієнти відповідних факторів. В результаті розкладання 

загального обсягу варіації річного фонду оплати праці встановлено, що найбільш 

суттєвим фактором, що впливає на його розмір є продуктивність праці. 

6) Коефіцієнти еластичності - є відносними показниками зв’язку між 

показниками і показують, на скільки відсотків збільшується, чи зменшується 

результативна ознака, якщо відповідна факторна ознака збільшується на 1% [2]. 

Коефіцієнти еластичності показали, що за умови сталості інших факторів при 

збільшенні продуктивності праці на 1 % фонд оплати праці зростає на 1,14%; при 

збільшенні рівня фондозабезпеченості підприємств на 1% розмір фонду оплати 
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праці збільшується на 0,55%; при зростанні рівня фондоозброєнності на 1% 

оплата пацуі зменшується на 0,47%; при збільшенні рівня фондозабезпеченості 

на 1% розмір фонду оплати праці збільшується на 0,1%; при збільшенні 

виробництва валової продукції на 1% розмір фонду оплати праці збільшується 

на 9,8%; 

Отже, ми маємо підтвердження раніше зробленого висновку про те, що 

основними факторами, що впливають на фонд оплати праці в досліджуваному 

підприємстві є виробництво валової продукції на середньорічного працівника 

(продуктивність праці) та рівень фондозабезпеченості. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ХЛІБА І ХЛІБОБУЛОЧНИХ 

ВИРОБІВ УКРАЇНИ 

 

Використання при виробництві хліба та хлібопродуктів переважно 

традиційних технологій виробництва орієнтує виробництво на внутрішній ринок 

і не формує передумови розширення експортних можливостей виробників, 

оскільки термін зберігання такої продукції обмежується 72 годинами.  

Місткість внутрішнього ринку хліба та хлібобулочних виробів постійно 

скорочується (табл.), що викликаноздебільшого зменшенням чисельності 

населення та скороченням споживання попри те, що в останні роки купівельна 

спроможність населення демонструвала падіння і логічним було б зростання 

споживання більш дешевих та калорійних продуктів, до яких відноситься хліб та 

хлібобулочні вироби. Крім того, на зменшення попиту на хліб та хлібобулочні 

вироби впливає зростання швидкими темпами мережі закладів, що пропонують 

піцу та фаст-фуд. 

Пропозиція на внутрішньому ринку хліба та хлібобулочних виробів 

формується продукцією промислових підприємств, торговельних мереж, 

закладів громадського харчування, міні-пекарень, продукцією швидкої випічки 

у закладах фаст-фуду,домашньою випічкою хлібу домогосподарствами, які 

використовують хлібопічки, парк яких оцінюється у 500-600 тисяч штук. 
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Динаміка виробництва хлібобулочних виробів промисловими 

підприємствами 

Рік 
Виробництво хлібобулочних 

виробів 
У відсотках до 1990 р. 

1990 6700,7 100,0 

2000 2463,6 36,8 

2002 2357,6 35,2 

2006 2159,7 32,2 

2008 1978,4 29,5 

2010 1807,7 27,0 

2012 1686,0 25,2 

2015 1231,0 18,4 

2016 1160,0 17,3 

Джерело: за даними Державної служби статистики України  

Найбільшим непромисловим виробником  хлібобулочних виробівє 

торговельні мережі рітейлу(«Сільпо», «Фуршет», «Ашан», «Новус», «Варус» та 

ін.), частка якого на ринку хліба та хлібобулочних виробів постійно 

зростає.Власне виробництво торговельних мереж побудоване на використанні 

заморожених напівфабрикатів та хлібних сумішей. Таке виробництво менш 

енергоємне, має коротший технологічний цикл, але продукція у цьому разі  є 

менш корисною для споживача. 

На обсяг виробництва хліба та хлібобулочних виробів промисловими 

підприємствами впливає використання торговельними мережами та населенням 

заморожених напівфабрикатів. У світі цей ринок розвивається швидкими 

темпами. Так, якщо в Україні цей ринок оцінюється на рівні 10% ринку хліба та 

хлібобулочних виробів, то для Європейських країн цей показник знаходиться на 

рівні 50%, а для США – 90%. 

Промислове виробництво хлібобулочних виробів забезпечувалось у 2016 

році 806 підприємствами, чисельність яких скоротилась на 21,6%, порівняно із 

2010 роком. При цьому відбулось скорочення чисельності працюючих на 

хлібопекарських підприємствах за цей же період майже на 32%. 

В останні роки поступово нарощується експорт борошна, проте хліб і 

хлібобулочні вироби практично не експортуються, оскільки мають обмежені 

терміни реалізації. При цьому потенційний ринок традиційних для України 

сортів хліба за межами країни достатньо ємний за рахунок формування 

пропозиції трудовими мігранти, чисельність яких визначається в межах 5-7 млн. 

осіб.  
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ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  

 

На сьогоднішній день Україна переживає демографічну кризу, тому 

дослідження різноманітних чинників, що впливають на демографічну ситуацію, 

та демографічних процесів є актуальним. Питання про відтворення населення 

країни є досить важливим. Покращення народжуваності та зниження смертності 

населення України можливе лише у випадку ґрунтовного дослідження наявної 

проблеми. Однією з проблем соціально-економічного розвитку України є 

відчутне загострення демографічної ситуації. Результатом скорочення 

чисельності населення стає деформація всіх основних демографічних 

показників: тривалості життя, статево-вікової структури населення, шлюбності, 

розлучуваності, еміграції тощо,в бік їх погіршення [4]. 

Відтворення населення — це історично і соціально-економічно 

обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських 

поколінь.Основними характеристиками відтворення населення є види руху 

населення, типи і режими відтворення. 

Види руху визначаються особливостями зміни чисельності та складу 

населення в країні в цілому і в окремих регіонах [3]. 

Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге 

місце у світі). За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 

січня 2018 року чисельність наявного населення України без врахування 

тимчасово окупованої території, Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополь становила 42 386 403 осіб. Чисельність українців стабільно 

зменшується, народжуваність 2017 року становила 10,3 ‰ (189-те місце у світі), 

смертність — 14,4 ‰ (5-те місце у світі), природний приріст — -0,41 % (220-те 

місце у світі) [2]. 

Історично чисельність населення країни зростала так: на початку XX 

століття на етнічних землях України мешкало до 45 млн осіб (включно з 

Кубанню і Східною Слобожанщиною); 1920року після Першої світової війни і 

Визвольних змагань в межах УСРР та на українських землях в Польщі 

налічувалось до 30 млн осіб; на початок Другої світової війни, 1939 року — 39 

млн осіб; після війни у межах УРСР 1959 року мешкало 42 млн осіб; 1970 року 

— 47 млн осіб; на момент здобуття незалежності, 1991 року — 52 млн осіб; згідно 

перепису 2001 року — 48,5 млн осіб; перед початком російсько-української 

війни, на початку 2014 року — 45,5 млн осіб . 

Населення країни розміщене нерівномірно. Велика кількість населення 

сконцентрована у великих промислових центрах східних областей і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1917%E2%80%941921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014)
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Центрального Придніпров'я, навколо приморських міст Північного 

Причорномор'я, Південного узбережжя Криму, у столиці та навколо неї. 

Водночас сільське населення найбільше сконцентроване в Прикарпатті, 

Галичині та на Поділлі . Пересічна густота населення — 74,3 особи/км? . Рівень 

урбанізованості досить високий — 70,1 %; в країні налічується 1345 міських 

поселень, з яких чотири міста-мільйонника — Київ, Харків, Одеса й Дніпро [2]. 

Місто Донецьк внаслідок депопуляції втратило частину населення і статус 

мільйонника . Україну населяють переважно українці, їхня частка превалює над 

частками інших народів в усіх областях, окрім Криму, де частка росіян трохи 

більша за половину. У містах, особливо сходу та півдня, велика частка росіян та 

представників інших народів, що обумовлено массовою імміграцією в часи 

перебування у складі Російської імперії та особливо Радянського Союзу.  

За 2017 рок чисельність населення зменшилася на 198 139 осіб, природне 

скорочення становило 210 136 осіб. Природний приріст населення в країні 2017 

року був негативним і становив -0,41 % (депопуляція) (220-те місце у світі). 2013 

року природне скорочення чисельності населення в Україні становило 158,7 тис. 

осіб, або −3,5 ‰ (-3,5 особи на кожну 1 тис. осіб населення). Загалом, додатний 

природний приріст населення 2013 року спостерігався лише в 4 регіонах (2012 

року в 6) — Волинській (+1,0 ‰), Закарпатській (+2,9 ‰), Рівненській (+2,5 ‰) 

областях та Києві (+1,9 ‰). В решті регіонів зафіксовано природне скорочення 

(депопуляція), яке коливалося від −0,1 ‰ у Чернівецькій області до −9,4 ‰ у 

Чернігівській. 

Міське населення внаслідок перевищення смертності над народжуваністю 

скоротилося на 82,3 тис. осіб (-2,6 ‰), сільське — на 76,4 тис. осіб (-5,4 ‰). 

Природний приріст міського населення 2013 року спостерігався в Києві та 8 

областях Західної України, найбільший коефіцієнт природного руху був у 

Рівненській (+3,2 ‰), Закарпатській (+2,4 ‰) та Волинській (+2,2 ‰) областях. 

У решті областей смертність серед міського населення перевищувала 

народжуваність, найбільше природне скорочення було зафіксовано у Донецькій 

(-6,3 ‰) та Луганській (-6,4 ‰) областях [2]. 

Серед сільського населення народжуваність перевищувала смертність 

тільки у 4 регіонах — Закарпатській (+3,2 ‰) та Рівненській (+1,9 ‰) областях, 

Автономній Республіці Крим (+0,6 ‰), та Севастопольській міськраді (+0,4 ‰). 

Найбільше перевищення смертності над народжуваністю було зафіксоване серед 

сільського населення Чернігівської (-18,5 ‰) та Сумської (-13,5 ‰) областей. 

Чисельність і склад населення змінюється також в результаті міграційних 

процесів (механічного просторового переміщення населення). Такі переміщення 

викликані різними, але завжди дуже серйозними причинами (політичними, 

економічними, релігійними тощо). Розрізняють міграцію зовнішню, пов'язану зі 

зміною країни постійного проживання (еміграцією називається виїзд за межі 

держави, імміграцією — прибуття з інших країн), та внутрішню, що відображає 

зміну людьми місця проживання в межах однієї країни. Внутрішня міграція 

найчастіше обумовлена особистими або економічними причинами, зокрема 

значну її частку становить рух населення з сіл у міста (або навпаки) у пошуках 

підходящої роботи [1]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
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Соціальний рух населення виявляється у зміні освітньої, професійної, 

національної та інших структур населення. Кожне нове покоління людей 

відрізняється від попереднього рівнем освіти та культури, професійно-

кваліфікаційною структурою, структурою зайнятості, статево-віковим складом і 

багатьма іншими характеристиками. 

Розрізняється три режими відтворення населення: розширене, просте, 

звужене. Розширене відтворення характеризується переважанням 

народжуваності над смертністю (і в абсолютних показниках, і в розрахунку на 

1000 осіб) та, відповідно, природним приростом населення. Просте відтворення 

означає постійну кількість населення в результаті приблизно однакової 

народжуваності і смертності. Звужене відтворення, або депопуляція, характерне 

для країн, в яких показники смертності перевищують показники народжуваності, 

в результаті чого відбувається абсолютне зменшення кількості населення, що ми 

і спостерігаємо зараз в Україні [3]. 
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РЕЗЕРВИ  ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

РОСЛИННИЦТВА 

 

Економіка вітчизняної аграрної сфери перебуває у стані докорінних 

структурних  і інституціональних трансформацій періоду становлення ринку, що 

зумовлює необхідність формування економічного інтересу господарювати на 

землі, який в умовах конкурентного ринку має вирішальне значення у розвитку 

економіки суспільства і села як життєвого середовища. Як наголошує В.Я. 

Месель-Василяк[1], земля є основним багатством українського народу, її 

інвестиційним резервом та гарантом національної безпеки і подальшого 
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економічного розвитку держави. За площею сільськогосподарських угідь та ріллі 

Україна посідає перше місце в Европі. Висока природна продуктивність 

грунтового покриву визначає провідну роль земельного фонду як одного з 

найважливіших видів ресурсів економічного розвитку України. Проте 

сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно обґрунтовані 

норми, а нераціональне використання орних земель поширює процеси деградації 

грунтів. Тому ефективне використання основного засобу 

сільськогосподарського виробництва є  основним резервом збільшення обсягів 

продукції рослинництва. 

Під резервами розуміють можливості покращення виробничо-фінансової 

діяльності підприємства, максимально використовуючи в процесі роботи 

виробничий потенціал, досягнення науково-технічного прогресу та передовий 

досвід. При цьому слід пам’ятати, що резерви повинні бути економічно 

обґрунтованими і реальними. При їх підрахунку  необхідно враховувати 

можливості господарства, підкріплені конкретними заходами. Г.В. Савицька [2] 

уточнює, що резерви поділяються на поточні і перспективні. До поточних автор 

відносить резерви, які можуть бути використані впродовж даного звітного року, 

а до перспективних – резерви, що враховуватимуться в наступних планових 

періодах. 

В процесі виявлення невикористаних резервів або упущених можливостей 

збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва слід враховувати, що 

усі агротехнічні заходи, які забезпечують певний рівень урожайності, 

передбачаються в технологічних картах вирощування сільськогосподарських 

культур, тому при необхідності доцільно порівняти фактичне виконання 

технології з плановою. Для цього можна використовувати  такі основні 

показники: процент площі посіву культури по попередниках, передбачених 

прийнятою сівозміною; норма висіву насіння на 1 га; внесено на 1 на посівної 

площі добрив – органічних у тонах, мінеральних у центнерах, у тому числі 

окремо азотних, фосфорних, калійних; кратність міжрядного обробітку на 1 га 

площі посіву культури; тривалість збирання врожаю та інші.  

Особливо корисними можуть бути результати порівнянь показників 

традиційної та інтенсивної технологій вирощування сільськогосподарських 

культур. Зокрема, інтенсивна технологія вирощування олійних культур включає 

в себе комплексну концентрацію добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин 

при застосуванні нових технологічних заходів та сучасних сортів і гібридів.  Суть 

інтенсивної технології вирощування сої, на думку О.В. Піддубної,С.М. Коцеби 

[3], полягає в оптимізації умов на всіх етапах росту і розвитку культури. Ця 

технологія включає: розміщення культури по кращих попередниках; сорти 

інтенсивного типу, що позитивно реагують на високий агрофон; оптимальне 

забезпечення культури елементами мінерального споживання з урахуванням їх 

вмісту в грунті на різних стадіях  розвитку культури;  регулювання росту рослин 

ретардантами; інтегровану систему захисту рослин від шкідників, хвороб і 

бур’янів; високоякісне виконання усіх технологічних прийомів тощо. 

Основними джерелами резервів збільшення обсягів виробництва   

продукції рослинництва можуть бути: 
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- введення в господарський оборот земельних угідь, що перебувають поза 

господарським оборотом; 

- перетворення екстенсивних угідь в інтенсивні, щоб з одиниці площі 

отримувати максимальну кількість продукції; 

- поліпшення сільськогосподарських угідь та вдосконалення структури 

посівних площ; 

- підвищення урожайності всіх сільськогосподарських культур. 

В нашому господарстві структура посівних площ досить суттєво 

змінюється по роках. Результати проведеного аналізу показали, що у 2016 році 

порівняно з 2015 роком за рахунок покращення структури посівних площ було 

додатково отримано 56,4 тис. грн. прибутку. Цьому сприяло й покращення 

структури посівів зернових та зернобобових культур, валовий збір яких за 

рахунок цього фактору зріс на 130 ц, тобто господарство  змогло додатково 

отримати 67,4 тис. грн.  чистого доходу  при  реалізації цього зерна у 2016 році 

або 15,9 тис. грн. прибутку. 

В сучасних умовах сільськогосподарського виробництва, коли подальше 

розширення посівних площ певним чином обмежено, основним джерелом 

збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва є зростання 

урожайності кожної культури. Одним із таких резервів є збільшення 

виробництва продукції за рахунок впровадження більш урожайних сортів або 

покращення сортового складу посівів. 

На рівень урожайності сільськогосподарських  культур у звітному році 

значно вплинули й погодні умови, оскільки технологія їх вирощування у 

дослідному господарстві максимально дотримувалася. До того слід додати 

складнощі в період збирання урожаю, що також негативно сказалося на 

урожайності. 

Для визначення резерву від ліквідації  втрат при несвоєчасному збиранні 

врожаю, необхідно порівняти урожайність з площі, що зібрана в оптимальний 

термін, з урожайністю, яку отримано з площі, що збиралася із запізненням, і цю 

різницю помножити на площу, що зібрана пізніше. При цьому  урожайність з 

площі, зібраної в оптимальний термін, визначають шляхом ділення різниці між 

загальним валовим збором і валовим збором, одержаним з площі, що зібрана 

пізніше, на площу, яку зібрали в оптимальний термін. 

Аналіз виробництва продукції рослинництва показав, що в нашому 

господарстві є реальні можливості збільшити валові збори окремих 

сільськогосподарських культур без додаткових витрат, а лише за рахунок чіткого 

дотримання технологічного процесу їх вирощування. З проведених нами 

розрахунків було встановлено, що в господарстві є можливість збільшити валові 

збори соняшнику на 159,6 ц, проса – на137,3 ц та гречки – на 52,1 ц. 

Головна мета діяльності нашого господарства – виробництво продукції 

рослинництва з метою її реалізації. Щоб визначити можливий економічний 

ефект від впровадження виявлених і підрахованих нами резервів збільшення 

обсягів виробництва продукції рослинництва, миобчислили можливі фінансові 

результати від реалізації цієї додаткової продукції.Розрахункові дані показують, 

що при середньому рівні товарності  культур за 2014-2016 рр. і середній ціні 
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реалізації за 2016 рік  сума чистого доходу від реалізації обчислених нами 

резервів збільшення валових зборів  становить  222,4 тис. грн. Зокрема, 

найбільшу суму виручки одержано від можливої реалізації   соняшнику – 121,7 

тис. грн. Вдвічі менше за цю суму можна одержати від продажу гречки – 62,2 

тис. грн. і найменшу суму може принести господарству реалізація проса – 38,4 

тис. грн. 

Отже, проведені нами дослідження щодо стану виробництва продукції 

рослинництва показали, що у господарстві є реальні можливості збільшити 

валові збори окремих сільськогосподарських культур без додаткових витрат, а 

лише за рахунок чіткого дотримання технологічного процесу їх вирощування. 

Іншими словами, виявлення і реалізація невикористаних резервів збільшення 

обсягів виробництва продукції рослинництва є реальним шляхом підвищення 

прибутковості діяльності сільськогосподарських підприємств. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю. Удосконалення методів оцінки 

ефективності виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Науковий 

вісник Луганського НАУ. 2010.  №16. С.7.-12. 

2.Савицкая Г.В. Анализхозяйственнойдеятельностипредприятий АПК. 

Учебник.  4-е изд., испр. и доп.Мн.: Новое знание, 2004.   С.3-96. 

3. Піддубна О.В., Коцеба С.М. Економічна ефективність виробництва 

насіння сої на регіональному рівні. Економіка АПК.  2016. №1. С.14-16. 

 

УДК [631.162:657.47]:633.11(477) 

 

А.С. Лісова, здобувач ОС «Бакалавр» 

Науковий керівник: Ю.С. Герасименко, старший викладач, к.е.н. 

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПШЕНИЦІ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Сьогодні розвиток сільського господарства як галузі, що забезпечує 

населення продуктами харчування, а промисловість сировиною, має пріоритетне 

значення. А для ефективної роботи підприємств даної галузі важливе значення 

має правильна і раціональна організація їх роботи, а також 73 планування всіх 

витрат та доходів у рамках загального управління підприємством. У свою чергу, 

саме витрати виробництва сільськогосподарської продукції є економічною 

основою собівартості, яка дає можливість глибоко аналізувати економічний стан 

підприємства і виявляти резерви підвищення ефективності виробництва, 

реалізація яких сприяє забезпеченню соціального та економічного розвитку 

підприємств галузі сільського господарства [1]. 
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Бадалов Х.М. стверджує, що на сьогоднішній день собівартість пшениці в 

Україні є нижчою, ніж в країнах ЄС, що надає певні конкурентні переваги 

вітчизняним підприємствам на міжнародному ринку. В цілому в країнах-членах 

ЄС у структурі собівартості пшениці переважають заробітна плата, амортизація, 

добрива, паливо і мастильні матеріали. В деяких країнах високу питому вагу 

займає орендна плата (Болгарія, Німеччина). Натомість, в Україні дуже низьку 

питому вагу займають амортизація та оплата праці, у той час як значна частка 

належить добривам, паливно-мастильним матеріалам, що пов’язано з більш 

високими цінами на них, а також орендній платі [2]. 

За результатами дослідження Свиноуса І.В., Гаврика О.Ю. та Хамяка Н.В. 

об'єктами планування і обліку витрат у виробництві зерна можуть бути: види та 

елементи витрат (витрати на насіння, добрива, засоби захисту рослин, оплату 

праці тощо); технологічні процеси; фази (періоди, цикли) виробництва; 

госпрозрахункові підрозділи (центри відповідальності); зернові культури, групи 

культур; змішані об'єкти (процеси, фази тощо). За такого різноманіття об'єктів 

планування та обліку витрат у виробництві зерна можна забезпечити необхідні 

умови для формування релевантної інформаційної системи про виробничі 

витрати для потреб економічного аналізу, контролю й управління, реєстрації і 

фіксації відомостей, їх збору у потрібних параметрах у часі та просторі, 

необхідні для управлінської системи [3]. 

Під час управління витрат підприємства доцільно використовувати 

системний підхід, який забезпечить оптимальне використання ресурсів і 

підвищить ефективність виробництва. Правильно вибрана і застосована 

стратегія конкурентоспроможності розвитку підприємства призведе до приросту 

прибутку, підвищення ринкової вартості підприємства, зростання 

рентабельності інвестицій у підприємство. Налагоджена система управління 

витратами операційної діяльності підприємства сприятиме підвищенню 

ефективності діяльності підприємства, збільшенню доходів і фінансових 

результатів, закріпить стабільність підприємства в конкурентному ринковому 

середовищі [4]. 

В процесі дослідження Пилявець В.М. та Пославська Л.І. визначили, що 

процес виробництва продукції рослинництва не можливий без створення 

ефективної та добре організованої системи внутрішнього контролю на аграрних 

формуваннях. Організація внутрішнього контролю забезпечує виготовлення 

якісної рослинницької продукції, раціональне використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів на виробництво продукції, надання інформації 

про можливість використання результатів виробництва за призначенням [5].  

Витрати на вирощування і збирання зернових культур становлять 

собівартість зерна, зерновідходів та соломи. При розрахунках собівартості в 

першу чергу із загальної суми витрат виключають собівартість соломи (полови), 

стебел кукурудзи.  

Собівартість соломи визначають, виходячи із розрахунково-нормативних 

витрат на її збирання, транспортування, скиртування й інші роботи відповідно 

до прийнятої у господарстві технології. Решту витрат розподіляють між зерном 

і зерновідходами, при цьому зерно приймається за одиницю, а зерновідходи 
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прирівнюються до нього за коефіцієнтом, який розраховують за вмістом у них 

повноцінного зерна. У разі вирощування товарного насіння зернових культур 

загальну суму витрат, включаючи додаткові витрати, що безпосередньо пов'язані 

з одержанням насіннєвого зерна відповідних репродукцій (без вартості рядового 

зерна та зерновідходів), розподіляють між цими класами насіння (супереліта, 

еліта, першої та другої репродукції) пропорційно до його вартості за 

реалізаційними цінами. Собівартість 1 ц насіння визначають діленням суми 

витрат, віднесених на насіння відповідного класу, на його масу після доробки.  

Калькулювання собівартості зернових культур продукції рослинництва та 

визначення вартості побічної продукції має значну специфіку пов'язану з 

особливостями вирощування такої продукції. При цьому аналітичний облік 

виробничих витрат необхідно організовувати за видами виробництв і культур, за 

основними статтями витрат, а також за внутрішньогосподарськими 

підрозділами. 

Отож, визначення собівартості продукції — складний та послідовний 

процес, який потребує точності ведення обліку та відповідальності працівників 

на кожному етапі обробки інформації. Для сільськогосподарських підприємств 

визначення собівартості продукції рослинництва є вкрай необхідним, оскільки 

така інформація дозволяє зробити висновки про ефективність господарської 

діяльності та процесу виробництва, а також забезпечує інформацією для 

здійснення управлінського обліку та задоволення потреб внутрішніх та 

зовнішніх користувачів. 
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АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ  

НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки все більше і більше 

значення у свідомості споживачів здобуває структура продукції і 

наявність можливості вибору «свого» товару з пропонованого асортименту. 

Саме тому керування асортиментом і структурою — один із самих головних 

напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства. Особливу 

важливість цей напрямок здобуває зараз, коли до товару з боку споживача 

висуваються підвищені вимоги, і від ефективності роботи підприємства з 

виробленим товаром залежать всі економічні показники організації і 

займана їй ринкова частка. Як свідчить світовий досвід, лідерство в  

конкурентній боротьбі одержує той, хто найбільш компетентний в 

асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може 

максимально ефективно нею керувати. При цьому слід ураховувати, що 

підприємство має чітку предметну, а отже, й галузеву спеціалізацію. Її 

визначають ще за організації підприємства, але асортимент продукції з часом 

може змінюватися, проте процес постійного оновлення асортименту є важливою 

складовою маркетингової політики сучасного підприємства.  

Вивченню питання формування асортименту продукції, що впливають на 

формування конкурентоспроможності підприємства і, як наслідок, на суму 

прибутку,  приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Вагомий внесок 

у дослідження питань асортименту продукції зробили І. Ансофф, Я. Базилюк, Ф. 

Котлер, О. Оснач, А. Павленко та інші науковці.  

За визначенням І. Ансоффа, конкурентоспроможність одночасно є і 

результатом конкурентної боротьби, і основою розвитку економіки окремого 

суб’єкта господарювання та суспільства в цілому .[1] Тому з розвитком 

суспільства потрібно розширювати вибір нових товарів. Щоб досягти високого 

рівня конкурентоспроможності всі підприємства мають головне завдання: вибір 

такого товарного асортименту, який би повністю задовольняв споживачів і 

приносив підприємству максимум прибутків.  Але у сільськогосподарських 

підприємствах виникає інша проблема: практично всі господарства певної 

природно - економічної зони виробляють практично однакові види продукції, 

тому для досягнення бажаного результату, керівництво підприємств має 

впроваджувати ефективну асортиментну політику. 

Під асортиментом розуміють перелік усіх видів продукції, що 

виробляється із зазначенням обсягів. Зміна асортименту проти планового веде до 
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асортиментних, а структури виробництва продукції  до структурних зрушень. Ці 

явища завжди пов'язані одне з одним, а тому слід говорити про асортиментно-

структурні зрушення у виробництва продукції, які можуть суттєво вплинути на 

фінансові результати. 

Формування асортименту є складним і безперервним процесом. 

Оптимальний асортимент є індивідуальним для кожного підприємства і 

залежить від ринків збуту, попиту, фінансових та інших ресурсів. На формування 

асортименту впливають безліч факторів як загальних, так і специфічних для 

кожного підприємства. Не врахувавши ці фактори, підприємству не вдасться 

сформувати ефективний асортимент. 

До основних показників, що характеризують зміни в асортименті 

продукції, відносяться коефіцієнт оновлення асортименту та коефіцієнт 

(процент) асортиментності. 

 Коефіцієнт оновлення асортименту характеризується як питома вага 

нових видів продукції у вартісному вимірнику в загальній сумі товарної 

продукції.  Коефіцієнт оновлення асортименту визначається як питома вага 

нових видів продукції у вартісному вимірнику в загальній сумі товарної 

продукції. 

Існує декілька способів визначення проценту виконання планового 

завдання з асортименту продукції: 

- спосіб середнього відсотку; 

- спосіб недоданої продукції; 

- спосіб найменшого відсотку; 

- за питомою вагою виконаних позицій в загальній кількості найменувань 

продукції. 

Суть способу середнього відсотку полягає в тому, що по кожному виробу 

вибирається найменша сума між плановим та фактичним обсягом, яка 

зараховується в виконання плану по асортименту. Коефіцієнт (процент) 

асортиментності дорівнює відношенню фактичного випуску в межах планового 

асортименту до планового завдання. Даний спосіб використовується при 

незначній номенклатурі виробів 

Спосіб недоданої продукції передбачає визначення по всіх виробах суми 

недоданої продукції, яка співвідноситься до планового обсягу. Так визначається 

процент недоданої продукції. Потім від 100 % віднімають визначений процент і 

отримують процент виконання плану з асортименту. Даний спосіб 

використовується при великій номенклатурі виробів. 

Суть способу найменшого відсотку полягає у виборі найменшого відсотку 

виконання плану з обсягу продукції серед усіх виробів. 

Для здійснення успішної діяльності на ринку необхідна ретельно 

розроблена та добре обміркована товарна політика. Це пов’язано з тим, що товар 

служить ефективним засобом впливу на ринок, головною турботою 

підприємства та джерелом отримання прибутку.[2] Тому з метою оцінки 

асортиментної політики підприємства крім названих показників, 

використовується й одержання максимального прибутку, для чого проводять 

детальний аналіз структури продаж з урахуванням доходності кожного виду 
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продукції. В аналітичних розрахунках вплив структурного фактора асортименту 

на зміну суми прибутку можна обчислити за допомогою прийому абсолютних 

різниць. Суть цього методу полягає в тому, що знаходять спочатку зміну 

середньої суми  прибутку одиниці продукції, як суму добутків різниці в питомій 

вазі кожного виду продукції на суму прибутку від реалізації одиниці продукції 

даного виду, а потім цю суму множать на кількість проданої продукції. Проте 

цей метод можна застосувати тільки по групі однорідної продукції (зерно, м'ясо 

всіх видів). 

Якщо підприємство виробляє неоднорідні види продукції (зерно, 

соняшник, цукровий буряк), то структуру реалізованої продукції слід визначати 

відношенням кожного виду продукції в оцінці по базовому рівню собівартості до 

загального обсягу реалізації продукції за тією ж оцінкою. Однак при цьому треба 

мати на увазі, що результати розрахунків будуть не зовсім точними, оскільки 

собівартість реалізованої продукції також підвладна впливу структурного 

фактору. 

Отже, асортиментна політика підприємства передбачає формування 

товарного асортименту, який якнайкраще підходить для роботи на обраному 

ринку та забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства. Водночас 

вона встановлює зв’язок між вимогами ринку, з одного боку, та намірами і 

можливостями підприємства,  з другого, що в цілому відображається на 

прибутковості підприємства. 
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ПІДПРИЄМСТВАМИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Аналіз споживання продуктів харчування показує, що в сільській 

місцевості основними видами продуктів є хліб, молоко і картопля, рівень 

споживання яких майже вдвічі вищий, ніж у великих містах. Так, у 2016 р. 
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однією особою за рік в Україні споживалося 107 кг хліба і хлібних продуктів 

(85,7% до рівня 2000 р.). Мінімальна норма споживання хліба відповідно до 

постанови Уряду від 11.10.2016 р. №780 на рік становить для працездатного 

населення віком 18 – 60 років 62 кг (пшеничного) і 39 кг (житнього). Індикатор 

достатності споживання хліба і хлібопродуктів становить 1,059. Це значить, що 

фактичне споживання на 5,9% перевищує раціональну норму споживання (101 

кг). Така тенденція підтверджує народне прислів’я: «Хліб – їжа бідних». 

Сільськогосподарськими підприємствами Донецької області у 2016 р. було 

вироблено 1793,4 тис. т зерна, що становить 76,9% до обсягів виробництва 2008 

р., коли у господарствах регіону було досягнуто найвищого за дванадцять років 

урожаю – 2332 тис т. Для отримання узагальнюючих показників динаміки 

валових зборів зерна було визначено: 

- середній рівень виробництва зерна за 2005 – 2016 рр.: 

ттис
n

y
y 1.1869

12

3,22429


  

- середньорічний абсолютний приріст за 2005 – 2016 рр.:  

ттис
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- середньорічний темп зростання за 2005 – 2016 рр.: 

0,9940,994195
0,1912

4,1793
1121

0

 n
n

y

y
K  або 99,4%; 

- середньорічний темп приросту за 2005 – 2016 рр.: 

%6,01004,99%100  ККпр . 

В результаті проведених розрахунків встановлено, що середній обсяг 

виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами Донецької області 

за 2005 – 2016 роки становить 1869,1 тис т. Протягом досліджуваного періоду 

валові збори скорочувалися в середньому за рік на 10782 тонни або на 0,6%. 

Важливим напрямом у дослідженні закономірностей динаміки соціально-

економічних явищ є вивчення загальної тенденції розвитку (тренда). Рішення 

задачі отримання узагальненої статистичної оцінки тренда досягається методом 

аналітичного вирівнювання. Основним змістом цього метода є те, що основна 

тенденція розвитку ty  розраховується як функція часу )( it tfy
i
 . 

Визначення теоретичних (розрахункових) рівнів 
it

y  проводиться на основі 

адекватної математичної функції, яка найкращим чином відображає основну 

тенденцію ряда динаміки. Підбір адекватної математичної функції здійснювався 

методом найменших квадратів. Якщо обраний тип математичної функції є 

адекватним основній тенденції розвитку досліджуваного явища у часі, то 

синтезована на цій основі трендова модель може мати корисне застосування для 

прогнозування та інших практичних цілей. 
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Динаміка виробництва зерна господарствами Донецької області 

 

Вирівнювання динамічного ряду обсягів виробництва зерна 

господарствами Донецької області за 2005 - 2016 рр. за рівнянням прямої лінії 

дало такі результаті: 
tyt 5,1742486,19   

Отже, параметри прямолінійної функції відрізняються від раніше 

встановленої тенденції до зниження обсягів виробництва зерна за 2005 – 2016 рр. 

і показують, що в середньому за рік валові збори зерна в Донецькій області 

зростають на 19486 тонн. 

Основна тенденція розвитку в рядах динаміки із нестабільними темпами 

приросту відображається функцією параболи третього порядку. В нашому 

дослідженні вона має такий вигляд:  
32 5107,3751,6069,2509,1987 tttyt  . 

Параметр 751,602 a  характеризує постійну зміну інтенсивності розвитку 

(за одиницю часу, тобто за рік). Оскільки 02 a  відбувається прискорення 

розвитку (при 02 a  відбувається процес уповільнення зростання). Параметр 1a  

може мати як додатний, так і від’ємний знак.  

Для вирішення питання про те, яка із функцій є більш адекватною, ми 

використали критерій мінімальності стандартної помилки апроксимації і 

максимальності коефіцієнта достовірності апроксимації. Останній показник для 

функції прямої лінії становить 0,0372, для параболи другого порядку – 0,1894. Із 

порівняння значень коефіцієнтів виходить, що критерію максимальності 

відповідає трендова модель, синтезована на основі параболічної функції. 

Таким чином, маємо такі напрями зміни виробництва зерна в 

господарствах Донецької області: 2004 – 2007 рр. − зменшення валових зборів 

зерна; 2008 – 2013 рр. − зростання; 2014 – 2016 рр. − спад виробництва зерна. 

Складання надійних прогнозів динаміки соціально-економічних явищ є 

необхідною умовою регулювання ринкових відносин. Важливе значення при 
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цьому мають статистичні методи екстраполяції. Під екстраполяцією розуміється 

поширення виявлених в процесі аналізу рядів динаміки закономірностей 

розвитку досліджуваного явища на майбутнє. 

Для прогнозування тренда виробництва зерна сільськогосподарськими 

підприємствами Донецької області на основі аналітичного вирівнювання ми 

використали трендову модель на основі прямолінійної функції. Прогнозне 

значення валового збору зерна становить на: 

2021 р. − 2073,8 тис. т (оптимістичний прогноз, розрахований за рівнянням 

прямолінійної функції); 

2021 р. − 1315,7 тис т. (песимістичний варіант, розрахований за рівнянням 

параболи 2 порядку). 

Майбутнє щодо збільшення обсягів виробництва зерна потрібно 

пов’язувати з інноваційним забезпеченням оновлення техніко-технологічної 

бази підприємств АПК. Наскрізну інноваційну роль у забезпеченні високої 

ефективності сільськогосподарської техніки відіграють електронні системи. В 

конструкції тракторів і сільськогосподарських машин вони входять як незамінна 

складова частина у вигляді високоінтегрованої системи, що охоплює всю галузь 

рослинництва. Основу становить банк даних, який включає всі дані з 

агротехнологічної карти, системи глобального позиціювання (GPS), 

картографування врожайності, агрохімічного аналізу ґрунтів. Наявність такої 

інформації дасть змогу поліпшити використання добрив і пестицидів залежно від 

властивостей грунтів та погодних умов.  
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Згідно висновків національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття, 

Україні: 2000-2016» рівень бідності населення України 2016 року склав 33%. 

Незважаючи на подальше зростання номінальних заробітних плат, в 2016 році 

українці реально збідніють ще на 10%. У рейтингу інфляції на споживчі ціни 

Україна встановила анти рекорд - 49% - й зайняла 225 місце. Це найвищий 

показник в світі [1]. 

Основним джерелом зростання ВВП у розвинених країнах є персонал, на 

частку якого в середньому припадає 62% приросту ВВП, тоді як на виробничі 

фонди − 18%, на природні ресурси − 20%. В умовах соціально орієнтованої 

ринкової економіки кожна людина має більше шансів, ніж в інших формах 

господарювання, самостійно обирати шлях для поліпшення свого життя, 

найповнішого задоволення свої потреб, здійснення соціальної свободи [2]. 

Середня заробітна плата штатних працівників по економіці України  за 

березень – грудень 2016 року становила (у перерахунку за офіційним курсом 

долара) 186 дол. США. Має місце значна варіація показника за окремими 

галузями економіки. Якщо працівники сільського господарства отримують у 

середньому за місяць 130 дол США, то у галузі фінансова і страхова діяльність 

− 387 дол. США. Рівень зайнятості населення країни становить 57%, у 

працездатному віці − 65%. На 10 вільних місць по країні припадає 131 

зареєстрованих безробітних [3]. 

З шістнадцяти видів економічної діяльності, сільське господарство за 

рівнем доходів працівників посідає лише тринадцяте місце. Зубожіння селян 

зумовлене причинами довготривалого характеру. Основними з них є: снування 

донині антиселянських теорій і побудування на їхній базі економічних правил 

гри; з цієї причини – низький рівень розвитку та монофункціональність 

аграрного сектора, низький рівень дохідності сільськогосподарського 

виробництва, відсутність фінансової підтримки дрібних сільськогосподарських 

товаровиробників, обмеженість фінансових ресурсів місцевих бюджетів, 

збитковість виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, 

ігнорування державою специфіки розвитку сільських територій [4]. 

До причин низької зацікавленості працівників в аграрному секторі, слід 

віднести занепад сільського господарства як галузі, скорочення зайнятості 
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сільського населення, знецінення сільськогосподарської праці, зовнішню 

трудову міграцію, втрату сільськими територіями своєї самобутності та 

виключних функцій щодо нарощення трудового, природного, культурного й 

духовного потенціалу. 

Персонал – найважливіший ресурс, без якого не можливе функціонування 

та розвиток будь-якого підприємства. Економічна ситуація в сільському 

господарстві, призвела до того, що більшість підприємств галузі не лише значно 

зменшили обсяги виробництва та його ефективність, але й посилили процеси 

вивільнення кадрів, що обумовило потребу в сумісництві посад окремих 

спеціалістів та фахівців і загострило проблему ефективного використання 

наявного персоналу. 

В результаті аналізу кількісного та якісного складу працівників, 

використання робочого часу, продуктивності і оплати праці в господарстві 

можна зробити такі висновки: 

1. Заробітна плата представляє собою винагороду за найману працю, 

ціну робочої сили. Під зарплатою розуміється  не тільки те, що безпосередньо 

отримує найманий працівник на руки, а також всі відрахування у вигляді 

прибуткового і майнового податків, у формі обов’язкових внесків на соціальне 

страхування і забезпечення (по старості, по безробіттю, по медичному 

забезпеченню), які здійснюються як за рахунок самих носіїв робочої сили, так і 

їх роботодавців (у частині витрат на найману працю).  

2. У досліджуваному підприємстві склалася більш-менш позитивна 

ситуація із трудовим потенціалом. На долю працюючих осіб віком 15-35 років у 

звітному році припадає 20,8%, тобто кожний п’ятий працюючий – молода особа. 

Питома вага працюючих, які мають вищу освіту, становить 14,9%. Керівництво 

господарства приділяє значну увагу питанням навчання кадрів та їх професійної 

підготовки. За останні 5 років було навчено новим професіям у професійно-

технічних закладах 7 осіб, у вищих навчальних закладах (І-ІVрівнів акредитації) 

– 2 особи, підвищили кваліфікацію у навчальних закладах різних типів за 

договорами 32 особи. 

3. У 2016 році на роботу було прийнято 99 осіб, в той же час 

звільнилися – 112 осіб. Показник заміщення робочої сили менше 100% - на 100 

звільнених працівників припадає 88 прийнятих. Це свідчить про відсутність 

компенсації втрат робочої сили у зв’язку із звільненням, а також про відсутність 

нових робочих місць. 

4. Кількість відпрацьованих днів одним штатним працівником за три 

роки зростає і становила у 2016 р. 277 днів, що на 14,5% вище нижньої межі 

зайнятості. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 

становить 4518,04 грн., що більше рівня 2015 р. на 46,7%. Значно вищими 

темпами збільшуються вартісні показники продуктивності праці. У 2016 р. 

виробництво валової продукції сільського господарства з розрахунку на 1 

працівника становило 123,5 тис. грн. або 360% до рівня 2010 року. В розрахунку 

на одну відпрацьовану людино-годину вартість продукції зросла за три роки у 

3,7 рази і становила 71,48 грн. 
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З метою подальшого вдосконалення ефективного механізму підвищення 

заінтересованості працівників у результатах своєї праці в досліджуваному 

підприємстві необхідно вести роботу у напрямку:  

1) зміцнення фінансового стану підприємства за рахунок підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва; 

2) удосконалення галузевої структури підприємств шляхом 

подальшого розвитку галузей тваринництва та збільшення виробництва 

продукції рослинництва, особливо трудомістких культур (цукровий буряк, 

картопля, овочі) 

3) відновлення науково обґрунтованого нормування праці; 

4) забезпечення збільшення частки оплати праці в собівартості 

продукції при одночасному зменшенні матеріальних затрат; 

5) удосконалення матеріального стимулювання працівників у напрямі 

більш тісного зв’язку заробітної плати з результатами праці; 

6) здійснення ефективного контролю за своєчасністю виплати 

заробітної плати, за дотриманням законодавчих, нормативних актів з оплати 

праці, аналіз причини затримки виплат і вживати заходів щодо їх усунення;  

7) відкриття допоміжних та підсобних цехи, переробних промислових 

виробництв, що створюються безпосередньо в селі, а також кооперативів, малих 

підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, ремонту та 

обслуговування техніки, збуту продукції, постачання фермерським 

господарствам та кооперативам, виробництва будівельних матеріалів; 

8) створення сфери обслуговування на селі, невеликих майстерень із 

ремонту побутових приладів, телерадіоапаратури, взуття, одягу, відкриття 

магазинів, комп’ютерних центрів, перукарень, розвитку народних промислів; 

9) розвиток дохідних і перспективних видів економічної діяльності. 

Запровадження у виробництво запропонованих нами заходів сприятиме 

поліпшенню якісного складу працюючих, раціональному використанню 

робочого часу, підвищенню продуктивності і оплати праці.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

СТАНУ ГАЛУЗІ БУРЯКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Цукровий буряк належить до головних цукровмісних рослин. У 

коренеплодах міститься 17-18% цукру, а іноді 20% і більше. Людині потрібно 80-

100 грамів цукру на добу, або 29-37 кг на рік. Цукор відносять до 

загальновизнаних нешкідливих продуктів. Приблизно 50% цукру 

використовується у харчовій промисловості, 30% - у хімічній та фармацевтичній, 

20% - в інших галузях. 

Відомий в Україні та за її межами дослідник цукрової промисловості 

України доктор економічних наук О.С. Заєць, розглядаючи питання методології 

формування регульованого ринку цукру, обґрунтував, що сучасна криза в 

цукробуряковому виробництві має системний характер і охопила 

сільськогосподарське виробництво, цукрову промисловість та інші галузі 

економіки. Серед рис цієї кризи важливими є неефективність системи 

кредитування цукрових заводів, важкий фінансовий стан цукрових заводів, 

деіндустріалізація галузі; поглиблення диспропорцій між сферами та галузями 

підкомплексу, загострення суперечностей між бурякосійними господарствами, 

цукровими заводами [1, с. 175]. 

Кон’юнктура світового ринку цукру та цінова ситуація на внутрішньому 

ринку України останніми роками сприяли збільшенню зацікавленості 

вітчизняних товаровиробників до розширення площ посіву цукрових буряків та 

виробництва цукру, що потребує в сучасних умовах підвищення ефективності їх 

діяльності. Одним із шляхів підвищення ефективності буряківництва в Україні є 

додержання технологій вирощування цукрових буряків, основними елементами 

яких є живлення рослин та їх захист від шкідників, хвороб і бур’янів, що разом з 

ґрунтово-кліматичними умовами забезпечує підвищення урожайності культури 

та відповідно збільшення збору цукру з 1 га [2]. 

В Україні на початку 90-х років було 192 цукрових заводи загальною 

потужністю 509,7 тис. т переробки буряків на добу, в 2001 р. – 147 цукрових 

заводів загальною потужністю 339,0 тис. т., а в 2012 р. – 63 цукрових заводи 

загальною потужністю 355,4 тис. т. В Україні з 192 цукрових заводів збудовані: 

до 1860 р. – 58 заводів; за 1860-1900 рр. – 66; за 1901-1940 рр. – 24; за 1941-1996 

рр. – 44 заводи [3].  

За останні дванадцять років сумарна добова потужність цукрових заводів 

по переробці цукрових буряків зменшилася на 10,9 %, а кількість заводів – в 2,3 

рази. При цьому вихід цукру на цукрових заводах України збільшився на 1,56%. 
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Залишається низьким рівень автоматизації окремих технологічних дільниць, що 

негативно впливає на показники роботи цукрових заводів [3-6].  

Так, коефіцієнт виробництва, який характеризує ступінь вилучення цукру 

з буряків, по Україні становив 0,7869 проти 0,7898 минулого року, а коефіцієнт 

роботи заводу – відповідно 0,8275 і 0,8329, тобто одержано лише 82,75 % 

біологічного цукру від введеного в завод. Проте, помітне покращення цих 

показників у динаміці. Різниця між коефіцієнтами заводу (0,8275) і виробництва 

(0,7869) – 0,0406 по галузі в цілому є надто високою і свідчить про високі втрати 

буряків і цукру при прийманні, зберіганні та транспортуванні коренеплодів на 

цукровий завод. Порівняння показника роботи українських і європейських 

цукрових заводів, де коефіцієнт заводу становить 0,83-0,89, свідчить про те, що 

вітчизняні виробники в середньому втрачають 1-6 % цукру. Причинами є 

переробка цукрових буряків низької технологічної якості, неритмічна робота 

заводу, морально та фізично застаріле обладнання [61, с. 89]. 

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 

30 серпня 2017 р., переробили 7,24 млн тонн цукрових буряків і виробили понад 

1 млн тонн цукру [62]. Станом на 31 жовтня 2017 р. українські аграрії зібрали 

цукрові буряки з площі 227,1 тис. га, що становить 71% від всіх посівних площ 

під цією культурою. Найбільше зібрано у Вінницькій, Полтавській і 

Хмельницькій областях. Цукристість буряків в 2017 р. нижче ніж в 2016 р. - 

17,22% проти 17,86%, і, відповідно, вихід цукру також менше - 14,24 (14,87 у 

минулому році) [63].  

У 2017 р. в Україні працює 40 цукрових заводів, добова потужність яких 

становить 172,4 тис. тонн переробки цукрових буряків, що на 6% перевищує 

минулорічний показник. Всього в поточному році цукор в Україні будуть 

виробляти 46 заводів [62]. 

Основними причинами зменшення обсягів виробництва цукрових буряків 

є втрата зовнішніх ринків збуту цукру та незначний рівень їх прибутковості. 

Основними напрямами підвищення ефективності виробництва цукрових буряків 

є підвищення врожайності через впровадження інтенсивних технологій, 

наближення посівів до цукрових заводів з метою зменшення транспортних 

витрат, зниження витрат на вирощування та підвищення цукристості й 

технологічної якості сировини [2]. 

Голова правління НАЦУ «Укрцукор» М.Ярчук, досліджуючи питання 

майбутнього цукрової галузі України, зазначає, що для цукрових заводів 

першорядною є проблема забезпечення енергоносіями. Існує пряма залежність 

якості продукції та енергоємності виробництва. 

Виробництво цукру високої якості вимагає великих витрат. Іншими 

словами, можна використовувати менше ресурсів і випускати менш якісний 

цукор, але у виробників інша мета. 

Більше 2 десятків українських цукрових заводів працюють на 

альтернативних видах палива, і ця робота триває. Спеціалісти постійно шукають 

шляхи зменшення енергозалежності та збільшення ефективності виробництва з 

тим, щоб зменшити собівартість цукру [4]. 
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В умовах, коли надійність поставок газу викликає серйозні сумніви, 

практично на всіх підприємствах занепокоєні переходом на альтернативне 

паливо, в ролі якого виступають переважно мазут або кам'яне вугілля. Але 

сучасне обладнання для переходу на таке паливо коштує десятки тисяч доларів, 

які істотно подорожчали. При цьому ніхто не застрахований надалі від перебоїв 

з поставками мазуту або вугілля. І тоді дороге устаткування виявиться просто 

непотрібним [4]. 

Важливим є питання питання економії електроенергії. Системи 

рекуперації енергії сьогодні у всіх на слуху. Більше того, на деяких 

підприємствах вони досить активно впроваджуються. Зокрема, обладнання 

центрифуг такими системами дозволяє економити чверть енергії, що 

витрачається. Боротьба сьогодні ведеться буквально за кожну калорію енергії. 

Можливо, ще одним кроком у цьому напрямку може стати використання 

термоелектрогенераторів [5]. 

Диверсифікація продукції − один із напрямів підвищення ефективності 

роботи цукрових заводів. За словами Миколи Ярчука, найважливішим завданням 

вітчизняних виробників цукру є завоювання зовнішніх ринків. У зв'язку з цим 

все більш актуальною стає проблема підвищення якості та розширення 

асортименту продукції. Перш за все, можна згадати про випуск так званого 

«кока-Кольного» цукру, яким по праву пишаються на Жданівському цукрозаводі 

[5]. 

Не варто відкидати й інші рішення. Для вітчизняного покупця цукор-кандіс 

(льодяниковий цукор) на сьогодні залишається екзотикою. Питання про те, 

наскільки складно організувати його виробництво на наших підприємствах, 

залишаємо технологам [5].  

При цукрових заводах можна було б організувати виробництво і інших 

екзотичних і не дуже продуктів. Цукровий діабет став однією з хвороб століття. 

Відомо, що кориця сприяє зниженню рівня цукру в крові. А імбир підсилює смак 

цукру, що дозволяє зменшити його споживання. Любителі чаю з м'ятою із 

задоволенням купують «м'ятний цукор». На полицях супермаркетів можна 

зустріти різні види цукру. От тільки випускається це все не нашими 

підприємствами. Ще одним варіантом може стати випуск цукру абсолютно 

нетрадиційної форми [5]. 

Желюючі продукти на основі цукру, цукрова помада - цукор у всіх цих 

продуктах в десятки разів дорожче «чистого». 

Ведуться дискусії щодо використання меляси − вважати її відходами або 

цінною сировиною? Більшість статей з переробки меляси зводиться до того, що 

вона є сировиною для виробництва спирту і дріжджів. А ось про виробництво 

сухих кормів на основі бурякового жому та меляси, напевно, можна подумати. 

Сьогодні існує кілька технологій виробництва сухого мелясового концентрату, в 

тому числі і з переведенням сахарози в її кальцієві солі. Тут справа за 

технологами. Джерелом додаткового доходу є і дефекат. Для більшої важливості 

на його основі пропонують виробляти удобривно-меліорующі суміші (УМС). 

Крім того, сьогодні пропонується використання дефекату для виробництва 

цементу. Враховуючи поступове виснаження природної сировини, тема 
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використання побічних продуктів цукрового виробництва стає все більш 

актуальною [6]. 

Сьогодні багато виробників цукру воліють самостійно вирощувати для 

себе сировину. Це дозволяє домогтися оптимального балансу між цукристістю 

буряків та їх врожайністю. Майбутнє бачиться саме за таким підходом. 

Можливо, не менший потенціал у цьому плані має і тісна співпраця між 

буряководами та підприємствами. Мабуть, у кожному конкретному випадку 

стратегія буде вибиратися, виходячи з місцевих умов. 

Цукрові заводи постійно розвиваються як в технологічному плані 

виробництва цукру, так і у вирощуванні цукрових буряків. Завдяки застосуванню 

новітніх технологій, значно покращилася родючість орендованих цукровими 

заводами земельних ресурсів. Урожайність цукрових буряків збільшилася за 

останні 10 років з 20 до 47,6 т/га, виробництво цукру - з 2,2 до 6,4 т/га [5]. 

На думку головного експерта цукрової галузі [7], забезпечити стабільну 

роботу галузі і розширити експортні можливості на світовому ринку цукру 

можна тільки за умови інтеграції зусиль на всіх управлінських рівнях, створення 

довгострокової програми розвитку галузі, повноцінного застосування системи 

квотування, залучення інвестицій для модернізації техніко-технологічної бази 

галузі, забезпечення технічних, санітарних і фітосанітарних норм екологічності 

виробничих процесів і продукції відповідно до міжнародних вимог, виробництво 

біоетанолу та інших альтернативних видів біопалива, запровадження державної 

політики стимулювання експорту цукру, забезпечення наукового супроводу 

цукрової галузі. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК НАУКИ 

 

Важливість проведення економічного аналізу задля виявлення 

невикористаних резервів виробництва будь-якого підприємства, давно була 

справедливо оцінена людьми, які прагнуть розвитку власного виробництва. 

Актуальність даної теми дослідження заключається в тому, що перш за все 

необхідно розуміти саму суть  поняття економічний аналіз і мати певне уявлення 

про основні характеристики даної науки. Адже краще працює той аналітик, який 

добре володіє надбанням певної галузі знань та спроможний глибоко 

проаналізувати результати досліджень у минулому аби використати висновки у 

майбутній практиці. 

Економічний аналіз як наука пройшов тривалий та складний шлях 

розвитку у світі в цілому, і в Україні зокрема. Основними передумовами його 

появи були: 

 по-перше, об'єктивні потреби економіки і політики, які полягали у 

необхідності здійснення аналітичних функцій щодо господарської, 

управлінської діяльності і в свою чергу спонукали до активізації аналізу як 

практичної діяльності. 

 по-друге, паралельно з еволюційним поступом суспільства, зміною 

політичного й господарського устрою виникли умови для розвитку та 

диференціації наук.  

Внаслідок цього економічний аналіз виділився в окремий вид науки з 

власними методологією, теорією й організацією дослідження, а також 

сформувався як дисципліна для викладання в навчальних закладах. Тому 

еволюцію економічного аналізу доцільно розглядати як з погляду практики, так 

і з погляду науки.  

У сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо історичних етапів 

становлення та розвитку економічного аналізу. Проте більшість учених 

виділяють такі основні історичні етапи зародження  та розвитку аналізу: 

 Первісна доба і стародавні цивілізації (до кінця V ст. н. е.) 

 Доба Середньовіччя (V–XV ст.) 

 Індустріальна та постіндустріальна епохи (з XVI ст. до наших днів) 

Більшість дослідників, зокрема М.І. Баканов, С.Б. Барнгольц та І.М. Гісіс 

вважають, що практична діяльність аналізу виникла у бронзовому віці. У період 

зародження економічного аналізу активного розвитку набував поділ праці, 

зокрема підвищувалася важливість продуктивність праці. Це зумовило активне 

функціонування сільського господарства і ремесл (ковальство, гончарство, 

ювелірне ремесло тощо). В цей період відбулося зародження елементів 
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фінансового й ретроспективного видів аналізу та використання їх результатів в 

управлінні господарськими процесами. Практикувався аналіз заборгованості, 

зокрема дебіторської і кредиторської, за допомогою вартісних показників. [1]  

У період розквіту найвпливовіших людських цивілізацій, зокрема 

Стародавнього Єгипту та Вавилону, згодом Давньої Греції та Римської Імперії, 

економічний аналіз почав набирати оберти свого розвитку. Передумовою цьому 

стало утворення держави як інституціональної одиниці, основними завданнями 

якої були контроль та регулювання всіх процесів та явищ (економічних, 

військових, соціальних тощо), які відбуваються в її межах. Детальний і разом з 

тим зведений характер звітності і в Єгипті, і у Вавилоні давав змогу 

застосовувати аналітичні методи і прийоми дослідження, зокрема порівняння, 

деталізації та синтезу. Аналіз того часу мав також нерегулярний, часто 

епізодичний і локальний характер. Такий аналіз міг охоплювати окремі фактичні 

та звітні дані за 3-15 років. 

У Стародавній Греції велика увага у здійсненні аналітичних процесів 

приділялася оцінці достовірності господарських звітів. Саме тут уперше у світі 

була заснована корпорація логістів, що стала родоначальником нинішніх 

громадських об'єднань та організацій аудиторів.  

В період розквіту Римської Імперії аналізувалися продуктивність та 

ефективність праці рабів, формулювалися напрями раціонального ведення 

господарства на селі та на окремих мануфактурах. Це свідчить про використання 

елементів й окремих показників аналізу виробництва, ефективності 

використання робочої сили, продуктивності праці, фінансових результатів 

господарської діяльності тощо. [3] 

Основними недоліками здійснення економічного аналізу в період 

Середньовіччя були: недосконала, надто вузька інформаційна база; 

непорівнянність аналітичних даних; обмежені об'єкти і суб'єкти аналізу; 

несистемний підхід до вивчення економічних явищ і процесів; відсутність 

належної документації; виконання аналізом переважно функції контролю тощо. 

Проте в період зрілості феодального ладу з розвитком міст і товарного 

виробництва, в обліку і контролі почав діяти принцип реєстрації та накопичення 

даних, що дало змогу сформувати інформаційну базу для проведення 

аналітичних досліджень, насамперед тих, які встановлюють причинно-на-

слідкові зв'язки між факторами і результатом господарської діяльності. 

Зародження бухгалтерського обліку у Венеції, введення французом понять 

систематизованого аналітичного обліку, створення італійським бухгалтером 

Джузеппе Чербоні  вчення про систематичне складення та аналітичне 

розкладення бухгалтерських рахунків сприяли тому, що на зміну епізодичному 

аналізу прийшов регулярний аналіз з більш досконалими та об'єктивними 

документальними носіями інформації. [2] 

У період пізнього Середньовіччя економічний аналіз поступово 

удосконалювався. Розширилися аналітичні функції – від контролюючої до 

інформаційної, планової, управлінської.  Почали використовуватися елементи 

фінансового аналізу. Поряд з найпростішими методами і способами аналізу – 
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абсолютні, відносні, середні показники; порівняння – поступово застосовувалися 

складніші – факторний аналіз; деталізація та синтез.   

Індустріальна та постіндустріальна епохи характеризуються бурхливим 

розвитком теорії, методології і практики економічного аналізу. Відбулося  

відокремлення економічного аналізу від інших наук, насамперед статистики, 

бухгалтерського обліку. Це забезпечило функціонування аналізу як самостійної 

науки, що має не тільки загальнотеоретичний, а й прикладний характер, а також 

використання його в різних видах економічної діяльності на всіх рівнях 

управління. 

 Розвиток економічного аналізу на території України знайшов своє 

відображення у роботах М.І. Туган-Барановського, В. І. Самборського, Ю. Я. 

Литвина, Г. М. Мельничука,  М. Г. Чумаченка. 

Михайло Іванович Туган-Барановський на початку XX ст. розробив і 

практично використав у своїх працях принципові положення теорії економічного 

аналізу, до яких входить: знаходження закономірного у явищі, яке вивчається; 

зв’язок висловлених ідей з об’єктивними економічними умовами; підтвердження 

теоретичних концепцій практичними розрахунками.   Вчений близько підійшов 

до проблем факторного економічного аналізу. 

Також важливо відмітити розробки з оперативного економічного аналізу 

та теорії економічного аналізу  В. І. Самборського; з економічного аналізу в 

сільському господарстві Ю. Я. Литвина; з методики економічного аналізу в 

промисловості та використання ЕОМ в економічному аналізі Г. М. Мельничука; 

з методики внутрішньозаводського економічного аналізу та узагальнення 

досвіду економічного аналізу в США М. Г. Чумаченка. [3] 

 Пріоритетними аспектами  сучасного  економічного  аналізу визначають  

актуальність  та  ефективність  аналітичних  досліджень  у  стратегічному  та  

поточному  управлінні. Саме  інтеграція  досягнення  тактичних  цілей  і  

реалізація  стратегічної  мети  змінює  не   лише  критерії  оцінки, а  й  відносну  

цінність  аналітичної  діагностики  і  пошуку. В  умовах  постійної  зміни  

ринкової  кон’юнктури  до  сфери  дослідження  оперативного  аналізу  потрапляє  

постійний  моніторинг  економічного  середовища  з  метою  використання  

найсприятливіших  умов  бізнесу, вигідного  маневрування  виробничо-

фінансовими  ресурсами  мінімізації  неминучих  витрат  та  інше 
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ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

РОСЛИННИЦТВА 

 

Метою оперативного аналізу виробництва продукції рослинництва є 

систематичний контроль за ходом виконання виробничої програми галузі згідно 

з технологічними картами вирощування сільськогосподарських культур; оцінка 

результатів госпрозрахункової діяльності трудових колективів; виявлення 

резервів збільшення виробництва продукції і раціонального використання 

земельних, трудових і матеріальних ресурсів; широке впровадження у 

виробництво досягнень інноваційного прогресу і передового досвіду; 

підвищення рівня організації, мотивації і продуктивності праці; скорочення і 

ліквідація втрат сільськогосподарської продукції. 

Оперативний аналіз постійно здійснюють керівники, спеціалісти і окремі 

члени трудових колективів під час оформлення і обробки первинних облікових 

документів, а також на основі особистих спостережень за виробничими 

процесами і витратами ресурсів. Результати аналізу використовують для 

прийняття конкретних управлінських рішень і оперативного регулювання 

виробництва з метою формування позитивних тенденцій розвитку технологічних 

і організаційно-економічних процесів у підрозділі. 

Проведення оперативного аналізу передбачає послідовне виконання таких 

етапів: постановка завдання аналізу виходячи з вимог господарської діяльності; 

збирання і обробка необхідної інформації; оцінка результатів аналітичних 

розробок, формулювання висновків і практичних пропозицій [1]. 

Основними прийомами аналізу і оцінки роботи виробничих підрозділів є 

порівняння, групування, ланцюгові підстановки, спосіб різниць, індекси, ряди 

динаміки, кореляційний, графічний та ін. 

У рослинництві, де продукція поступає, як правило, один раз на рік, 

підсумковий аналіз роботи виробничих підрозділів здійснюють після збирання і 

оприбуткування урожаю. Але такий аналіз не може мати дієвого впливу на 

результати роботи звітного року. У цьому  зв’язку оперативний і поточний аналіз 

господарської діяльності окремих виробничих підрозділів має винятково 

важливе значення. 

Оперативний аналіз щоденно здійснює рада трудового колективу, його 

керівник і окремі члени. Він повинен забезпечити оперативне управління 

трудовими і матеріальними ресурсами, сприяти виявленню внутрішніх ресурсів, 

попереджати нераціональне використання виробничих цінностей. 

Джерелами інформації для оперативного аналізу є госпрозрахункові 

завдання, технологічні карти, робочі плани, первинні облікові документи, 
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журнали обліку витрат і виходу продукції, накопичувальні відомості 

оперативного контролю прямих витрат у рослинництві, виробничі звіти, 

журнали аналізу господарської діяльності. Особливе значення мають особисті 

спостереження керівників, спеціалістів, усіх працівників підрозділу за ходом 

виробничих процесів.  

Під час оперативного аналізу перевіряють виконання змінних норм 

виробітку і денних завдань агрегатами і окремими особами, правильність 

комплектування агрегатів, ступінь використання потенційних можливостей 

техніки. Ретельному аналізу підлягають простої тракторів, комбайнів та інших 

сільськогосподарських машин з організаційних, технічних, технологічних 

причин, намічаються конкретні заходи щодо їх ліквідації [2]. 

Важливу роль відіграє контроль за дотриманням оптимальних строків 

виконання сільськогосподарських робіт, аналіз і розробка заходів щодо 

зниження напруги в затратах праці в окремі періоди. До таких заходів належать: 

підвищення рівня механізації і удосконалення технології виробництва на тих 

роботах, строки виконання яких належать до напруженого періоду; зміна строків 

виконання робіт у межах агротехнічних норм; удосконалення організації 

виконання робіт; тимчасове залучення працівників інших галузей на роботи в 

рослинництві; подовження в найбільш напружені періоди робочого дня з 

наступною компенсацією його у менш напружені періоди. 

Аналіз агротехнічних заходів проводять по конкретних полях сівозмін і 

сільськогосподарських культурах, що закріплені за трудовим колективом. При 

цьому аналізують ефективність використання органічних і мінеральних добрив, 

засобів захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, шкідників і хвороб, 

раціональне використання зрошуваних і осушених земель, виконання 

агротехнічних заходів згідно з технологічними картами, частку сортових посівів 

у загальній площі, ефективність різних сортів, екологічну чистоту агротехнічних 

заходів і т.п. Важливо забезпечити комплексне застосування різних 

агротехнічних заходів, які мають істотний вплив на приріст урожайності. З цією 

метою необхідно залучати до аналізу дані дослідних станцій, 

сортовипробувальних дільниць, науково-дослідних інститутів, розміщених в 

одній природно-економічній зоні. 

Аналізу ефективності використання добрив повинен передувати 

агрохімічний аналіз наявності поживних речовин на окремих полях сівозміни, 

що дозволить обґрунтувати найбільш раціональні дози і пропорції внесення 

добрив, забезпечити їх економне і безпечне для навколишнього середовища 

використання. 

Особливу увагу необхідно приділяти систематичному контролю і аналізу 

якості робіт і продукції. Оперативний аналіз якості продукції здійснюють на 

основі документів по реалізації продукції і її оплати, що дозволяє встановити 

відхилення між заліковою і фізичною масою продукції, виявити причини 

розбіжностей, визначити суму додаткової виручки за рахунок більш високої 

якості продукції [3]. 

Якість виконання окремих технологічних процесів (оранка, посів, 

міжрядний обробіток і т.д.) визначають візуально, із застосуванням 
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органолептичних прийомів, а також за допомогою вимірювальних приладів. 

Останнім часом у практичній діяльності одержала розповсюдження бальна 

оцінка якості робіт. Суть її полягає в тому, що при відмінному дотриманні всіх 

технологічних умов до відповідного виду робіт виставляють 5 балів, при 

хорошому – 4, посередньому – 3, незадовільному – 2, поганому – 1 бал. Визначені 

за сукупністю робіт середні бали якості рада трудового колективу враховує при 

матеріальному і моральному стимулюванні [4,5]. 

Основним завданням оперативного аналізу роботи машинно-тракторного 

парку є виявлення і усунення недоліків у використанні техніки, забезпечення її 

повного завантаження. Щоденно по кожному тракторному агрегату аналізують 

використання внутрішньо змінного робочого часу і обсяг виконаних робіт, 

періодично проводять хронографічні спостереження (перш за все 

самофотографію) за роботою механізаторів для аналізу структури робочого часу, 

скорочення простоїв і холостих переїздів, максимального збільшення часу 

основної роботи. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ І ОБЧИСЛЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНА 

 

Рослинництво - найважливіша галузь сільського господарства, що 

забезпечує населення продуктами харчування, а так само ряд галузей 

промисловості сировиною. Головним напрямком у розвитку рослинництва є 

виробництво зернових культур. Стан виробництва зернових культур в 

сільськогосподарських підприємствах впливає на розвиток усіх галузей 

агропромислового комплексу. 

Від обсягу виробництва зернових культур залежать також рівень його 

собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан 

підприємства, платоспроможність підприємств і інші економічні показники. 

Зниження собівартості сільськогосподарської продукції - одне з головних 

умов ефективності виробництва, яке сприяє успішному вирішенню головного 

економічного завдання - підвищення рентабельності виробництва [1]. 

Особливості вирощування зернових культур впливають на організацію і 

ведення виробничого обліку. Агротехнології обумовлюють застосування  

багатопроцесного методу обліку витрат. Етапи технологічного процесу 

виступають об'єктами обліку витрат відповідно до технологічних карт виконання 

робіт і норм витрат. Тобто для обліку витрат за видами робіт необхідно виділення 

окремих аналітичних рахунків. Така система обліку витрат забезпечує контроль 

і аналіз собівартості на рівні виконання кожного етапу технологічного процесу, 

співвідношення облікових і планових показників. 

Особливість галузі характеризується тим, що в момент здійснення 

технологічних прийомів і процесів по більшості з них ще невідомо, до обробітку 

яких конкретно культур вони відносяться. Крім того, по озимих посівах 

переходять на наступний звітний рік. Витрати по незавершеному виробництву в 

перший рік відображають по номенклатурі статей витрат, як і витрати під урожай 

поточного року. Перед розподілом вартість і обсяг незавершеного виробництва 

в рослинництві підлягають уточненню, визначаються площі загиблих посівів і 

об'єкти обліку, на які повинні бути віднесені витрати незавершеного 

виробництва по кожному виду робіт. 

Для підвищення показників виробництва сільськогосподарської продукції 

та зниження її собівартості необхідно підвищити продуктивність праці, 

вдосконалювати територіальне розміщення виробництва; забезпечити 

концентрацію і спеціалізацію сільськогосподарського виробництва, 

підвищувати якість робіт і продукції, скорочувати втрати при збиранні врожаю, 

зберіганні, транспортуванні та на інших ділянках виробництва. 
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Обсяг виробництва зерна залежить від розміру посівних площ і 

врожайності культури. Зі збільшенням розміру посівних площ і зростанням 

врожайності збільшується і валовий збір продукції. Великий вплив на валовий 

збір продукції надає і структура посівних площ. 

Прямий негативний вплив на обсяг виробництва зерна надає загибель 

посівів, яка може статися з об'єктивних причин. 

Основними шляхами подальшого підвищення ефективності виробництва в 

господарстві можуть бути інноваційні методи організації, спрямовані на 

усунення різного роду втрат і скорочення виробничих витрат, підвищення 

продуктивності праці, вишукання коштів для придбання додаткової кількості 

техніки, яка використовується при виробництві продукції. 

Сільськогосподарська галузь в результаті економічних і політичних 

реформ виявилася на периферії науково-технічного прогресу. Власники неохоче 

йдуть на заміщення використовуваних технологій виробництва новими, більш 

ефективними або нешкідливими, що дозволяють виробляти екологічно чистий 

продукт. Застосування в сільському господарстві примітивних технологій 

виробництва продукції не сприяє підвищенню продуктивності праці, 

урожайності в рослинництві і продуктивності в тваринництві, що призвело до 

низької інвестиційної активності підприємств сільського господарства і гальмує 

розвиток агропромислового комплексу в цілому [1]. 

Перехід на інноваційний шлях розвитку АПК і підвищення прибутковості 

сільськогосподарських організацій, а також забезпечення позитивної динаміки в 

досягненні продовольчої безпеки країни можливі при вирішенні системної 

проблеми розвитку АПК. А для цього необхідне створення нової, що відповідає 

сучасним реаліям, інституційного середовища, що сприяє розробці і 

впровадженню інновацій в АПК. 

Таким чином для зменшення собівартості зернових культур слід вжити 

заходів для збільшення урожайності з одного боку та зменшення затрат з іншого. 

Зниження собівартості продукції є важливою умовою економічної ефективності 

виробництва і забезпечення розширеного відтворення в сільському господарстві. 

Воно передбачає збільшення виробництва продукції і зменшення затрат праці і 

виробничих ресурсів на її виробництво [2].  
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Основою ефективного функціонування підприємства будь-якого виду 

діяльності та форми власності визначається станом його основних засобів 

виробництва.  

Інформаційною базою виступають внутрішні документи підприємства та 

зовнішні звітні, статистичні, нормативно-правові та інші документи. 

Основними нормативно-правовими документами, що регламентують 

ведення фінансового обліку на підприємстві, у т.ч. й основних засобів, є 

Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», П(С)БО 7 «Основні засоби» та інші.  

У пп. 14.1.138 Податкового кодексу наведено термін основні засоби – 

матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 

користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних 

інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і 

архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, 

невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються 

платником податку для використання у господарській діяльності платника 

податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у 

зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить 

понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [1]. 

Згідно вимог ст. 10 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» для забезпечення достовірності даних бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити 

інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально 

підтверджуються їх наявність, стан і оцінка [2]. 

П(С)БО 7 «Основні засоби»визначає методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні 

активи (далі – основні засоби), а також розкриття інформації про них у 

фінансовій звітності [3]. 

Що стосується регламентації обліку основних засобів на підприємстві, то 

сюди належить Наказ про облікову політику підприємства, який являє собою 

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 

для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності 

[2]. В ній відображається вартісний критерій для розмежування основних засобів 
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і малоцінних необоротних матеріальних активів; рівень суттєвості відхилення 

залишкової вартості від справедливої вартості для переоцінки основних засобів; 

періодичність зарахування дооцінки основних засобів до нерозподіленого 

прибутку (щомісяця, щокварталу, раз на рік); методи амортизації основних 

засобів та інших необоротних матеріальних активів [4]. 

Ведення фінансового обліку відповідно до нормативно-правового 

регулювання повинно супроводжуватися та підтверджуватися даними перевірок 

інвентаризації та аудиту. Якщо перший регламентується внутрішніми 

положеннями, то другий вид перевірок проводять підприємства не усіх форм 

власності (обов’язково акціонерні товариства). 
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До факторів ґрунтоутворення відносяться: ґрунтоутворюючі породи, 

рослинні і тваринні організми, клімат, рельєф, вік, вода, господарська діяльність 

людини. 

У дослідженні ми проаналізували абсолютні розміри посівних площ 

сільськогосподарських культур у господарствах України і на цій підставі 

визначили їх структуру. Відносні величини структури  характеризують склад, 

структуру сукупності за тією чи іншою ознакою. Вони визначаються 

відношенням розмірів складових частин сукупності до загального підсумку. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.-cgi?nreg=2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.-cgi?nreg=2755-17
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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Скільки складових, стільки відносних величин структури. Кожну з них окремо 

називають часткою, або питомою вагою, виражають простим чи десятковим 

дробом або процентом [1].  

 
Аналіз динаміки і структури посівних площ основних сільськогосподарських 

культур в господарствах усіх категорій України, 1990 – 2016 рр. * 

Культури  

Посівна площа, тис га 
Відносні величини 

структури, % 
Зміни у 

структу

рі, (+,-) 

% 

Роки  Роки  

1990 2000 2016 1990 2000 2016 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

14583,4 13646,5 14401,2 81,0 75,7 62,4 -18,6 

Буряк цукровий 1607,2 855,6 292,4 8,9 4,7 1,3 -7,7 

Соняшник 1635,9 3256,3 6073,4 9,1 18,1 26,3 17,2 

Соя 92,6 64,8 1859,4 0,5 0,4 8,1 7,5 

Ріпак та кольза 89,7 214,3 455,1 0,5 1,2 2,0 1,5 

Всього 18008,8 18037,5 23081,5 100,0 100,0 100,0 - 

* Розраховано автором за даними статистичного збірника «Рослинництво України 2016» 

За даними Державної служби статистики України у 2016 році під зернові 

та зернобобові культури в господарствах України (сільськогосподарські 

підприємства, у тому числі фермерські господарства, господарства населення) 

було відведено 14401,2 тис га, що на 1,2% менше абсолютні розмірів площ у 1990 

р. Посівні площі цукрового буряку за цей же період зменшилися у 5,5 рази. В цей 

же час, абсолютні посіви сої збільшилися у 20 разів, сої − у 5,1 рази, соняшнику 

− у 3,7 рази.  

У господарствах усіх категорій України у структурі посівних площ 

основних сільськогосподарських культур за 1990 – 2016 рр. відбулися такі зміни. 

Зменшилася питома вага посівів зернових та зернобобових культур − на 18,6%, 

буряку цукрового − на 7,7%. За рахунок цього зросла часка посівних площ 

технічних культур: соняшнику − на 17,2%, сої − на 7,5, ріпаку − на 1,5%. 
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Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур  

в господарствах усіх категорій України, 1990 – 2016 рр. 

 

Вважаємо, що суттєве зростання частки посів і соняшнику у структурі 

посівних площ сільськогосподарських культур є тривожною тенденцією і може 

призвести до погіршення екології ґрунтів.   

Соняшник - провідна олійна культура нашої країни. Його екологічна 

характеристика визначається холодостійкістью, яскраво вираженою схильністю 

до сонця, відносно високими вимогами до вологи і ґрунтів. Соняшнику 

притаманні високорослий, стрижневий тип кореневої системи, жорстке 

опущення всієї рослини. Завдяки потужно розвиненій і глибоко прониклій 

кореневій системі соняшник витягує вологу з великої товщі ґрунту. Кращими 

ґрунтами для нього вважаються чорноземи (супіщані і суглинні), а також 

каштанові ґрунти. Соняшник добре пристосований до ефективного використання 

поживних речовин ґрунту. За цим показником він перевершує багато польових 

культур. 

Вирощування соняшнику негативно позначається на рівні родючості 

степових ґрунтів. За даними американського агронома-дослідника Ренді 

Андерсона, за 9 років вирощування соняшнику в сівозміні з чергуванням культур 

озима пшениця - соняшник - пар загальний обсяг органічного вуглецю в ґрунті 

знизився на 17%, а стабільність ґрунтових агрегатів - на 36% в порівнянні з 

сівозміною озима пшениця - кукурудза - пар [3]. 

У сівозмінах з участю соняшнику знижується врожайність зернових 

культур. Наприклад, просо дає урожай на 35-50% менше, ніж при розміщенні 

його після кукурудзи або озимої пшениці. Соняшник в сівозміні призводить до 

зниження врожаю озимої пшениці на 20-35% [3]. Після збирання врожаю він 

залишає на поверхні ґрунту мало рослинних залишків, наслідком чого є менше 

накопичення вологи в ґрунті. 

Виробники можуть мінімізувати різницю в запасах ґрунтової вологи за 

допомогою стеблестою соняшнику. Для цього, по-перше, за рахунок більш 

високої норми висіву збільшують щільність стебел на ділянці; по-друге, при 
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збиранні соняшнику зберігають найвищі стебла. В результаті покращується 

снігозатримання і накопичення вологи в ґрунті. Недолік цього підходу в тому, що 

в роки з малою кількістю снігу поповнення ґрунтової вологи може виявитися 

дуже слабким. 

Критеріями оцінки ролі сівозмін є: регулювання режиму органічної 

речовини ґрунту і мінеральних елементів живлення; підтримка задовільного 

структурного стану ґрунту; регулювання водного балансу агроценозів; 

запобігання процесам ерозії і дефляції; зменшення засміченості посівів; 

регулювання фітосанітарного стану ґрунту. 

В результаті дослідження впливу структури посівних площ 

сільськогосподарських культур на екологію ґрунтів можна зробити такі 

висновки. Наслідками негативного впливу соняшнику на грунти (якщо його 

висівати раз в два-три роки) є: зменшення врожайності і кількості пожнивних 

залишків; зростання хвороб (фомоз) і чисельності комах-шкідників; 

уповільнення росту рослин; зменшення накопичення вологи в ґрунті; зниження 

вмісту органічного вуглецю в поверхневому шарі ґрунту 0-5 см; погіршення 

структури (пористості) ґрунту; зниження стійкості ґрунту до вітрової ерозії. 

Виробництво цієї культури бажано переміщати в регіони з високою 

нормою випадання опадів (понад 500 мм на рік). Це дозволить ефективно 

вирощувати інші культури (як правило, зернові) на наступний рік після 

вирощування соняшнику. 

Подовження циклу ротації для соняшнику є запорукою здоров’я ґрунту. 

Вирощувати соняшник рекомендують у сівозмінах з ротацією в п'ять - шість 

років (в яких соняшник повертається на колишнє поле через 5-6 років). Такі 

сівозміни включають в себе зернові культури (озиму пшеницю і кукурудзу), що 

дають велику кількість пожнивних залишків. Один з найуспішніших сівозмін: 

озима пшениця - кукурудза - горох - кукурудза - соняшник - яра пшениця. В 

цьому випадку соняшник вирощують раз в шість років. В результаті 

вирощування соняшнику не завдає шкоди здоров'ю і родючості ґрунту 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ У РОЗРАХУНКУ РЕЗЕРВІВ ЗБІЛЬШЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА СОЇ  

 

Збільшення виробництва зерна сої потрібно пов’язувати не із розширенням 

посівних площ під даною культурою, а із підвищенням виходу продукції з одного 

гектара. Проведемо аналіз залежності урожайності сої від різних факторів, для 

чого використаємо багатофакторний кореляційний аналіз і включимо в 

економетричну модель такі фактори: 1x  - глибина зяблевої оранки, см, 2x  - 

внесено гною на гектар посівної площі, тонн, 3x  - ширина міжряддя, см. 

В результаті обробки даних в програмі «STATISTICA» отримано лінійне 

рівняння множинної регресії, яке характеризує залежність урожайності сої від 

глибини зяблевої оранки, кількості внесеного гною на 1 га посівної площі, 

ширини міжрядь: 

321 07875.001044.101071.1779747.4 xxxyx   . 

Коефіцієнти регресії показують, на скільки зміниться урожайність сої при 

зміні відповідного фактора на одиницю при умові, що інші фактори, включені у 

рівняння, знаходиться на середньому рівні [1]. 

Так, коефіцієнт 05642.11 a  показує, що при середніх значеннях інших двох 

факторів (кількість внесеного гною не гектар, ширина міжрядь) збільшення 

глибини зяблевої оранки на 1 см призводить до зростання урожайності сої на 

1,05642 ц/га. 

Значення коефіцієнта 16067.12 a  показує абсолютне зниження 

урожайності сої при збільшенні кількості внесених органічних добрив на гектар 

посіву за умови, що глибина оранки і ширина міжрядь залишаються на 

фіксованому середньому рівні.  

Збільшення ширини міжряддя на 1 см при середніх глибині оранки і 

кількості внесеного гною на гектар посіву призводить до зменшення 

урожайності сої на 0,09741 ц/га. 

Коефіцієнт сукупної кореляції 718.0R  свідчить про сильний, суттєвий за 

тіснотою зв’язок між досліджуваними показниками. Коефіцієнт множинної 

детермінації 515.02 R  показує, що 51,5% загальної варіації урожайності сої 

зумовлені дією включених в багатофакторну кореляційну модель факторів. На 

долю не врахованих факторів приходиться 48,5%. 

Наведені парні коефіцієнти кореляції використовують для вимірювання 

тісноти зв’язку між двома досліджуваними ознаками без урахування їх взаємодії 

з іншими ознаками, включеними в кореляційну модель [2]. Обчислені парні 
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коефіцієнти показують, що урожайність сої перебуває в слабкому зв’язку тільки 

з другим факторам, з першим і третім факторами зв’язок майже відсутній: 

- глибиною зяблевої оранки      -  268.0
1
yxr ;  

- кількістю внесеного гною на 1 га     -  465.0
1
yxr ; 

- шириною міжряддя       -  145.0
3
yxr .  

 -коефіцієнти показують, на скільки середніх квадратичних відхилень 

змінюється результативний показник при зміні відповідного фактора на одне 

значення середньоквадратичного відхилення. Вони характеризують вплив 

окремих факторів на результативну ознаку [1].  

Аналіз отриманих  -коефіцієнтів показує, що основні резерви щодо 

підвищення урожайності сої пов’язані головним чином із кількістю внесених 

органічних добрив. 

Розкладемо загальну варіацію результативного показника на включені у 

кореляційну модель фактори за допомогою  -коефіцієнтів, парних коефіцієнтів 

кореляції і парних коефіцієнтів детермінації (табл. 1).  

 
1. Розкладання загального обсягу варіації урожайності сої на фактори 

Фактори r   -коефіцієнт 2R  % 

Глибина зяблевої 

оранки, см 
-0,268212 1,08774 -0,29174 -29,2 

Внесено гною на гектар 

посівної площі, т 
-0,465466 -1,89424 0,881704 88,2 

Ширина міжряддя, см 0,144917 -0,51600 -0,07478 -7,5 

Разом - - 0,515182 51,5 

Таким чином, за допомогою розкладання загального обсягу варіації 

урожайності нами підтверджений раніше зроблений висновок, що визначальним 

фактором щодо впливу на врожайність сої в досліджуваними господарстві є 

кількість внесеного гною на гектар площі. 

Подальше збільшення валових зборів зерна сої можливе тільки за рахунок 

зростання врожайності. Особливого значення має набути впровадження у 

виробництво інтенсивної технології виробництва зерна сої. Вона є важливим 

чинником підвищення врожайності, збільшення валового збору і поліпшення 

якості насіння і передбачає широке використання високоврожайних сортів і 

гібридів, оптимальних доз добрив, ефективних гербіцидів, десикантів, 

інсектофунгіцидів. передової техніки і прогресивних форм організації праці. 

Головна особливість інтенсивної технології виробництва сої - виконання всього 

комплексу робіт у суворій послідовності в часі, в точно визначені строки з 

ретельним дотриманням агротехнічних вимог до кожної операції технологічною 

процесу. 

Вченими ХНАУ ім. В.В. Докучаєва професором Є.М. Огурцовим і І.В. 

Клименко [3] проводилися досліди, щодо впливу агротехнічних заходів на 

урожайність сої. Ми узагальнили їх і поклали в основу розрахунку резервів 

збільшення урожайності сої в досліджуваному підприємстві. Основними 

джерелами резервів збільшення урожайності сої з гектара посівної площі для 
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досліджуваного підприємства ми вважаємо: внесення мінеральних добрив, 

позакореневе підживлення мінеральними добривами у фазі наливання та на 

початку дозрівання насіння, дотримання глибини  поверхневого обробітку, 

глибини оранки, строків і способів сівби (табл. 2).  
2. Резерви збільшення виробництва зерна сої від агротехнічних заходів, 2016 р. 

 Фактор  
Урожайність 

(контроль), ц/га 

Урожайність, 

ц/га 

Приріст 

урожайності 

1 
Внесення мінеральних 

добрив, кг д.р. на 1 га 
15,7 18,8 1,06 

2 

Позакореневі підживлення 

мінеральними добривами у 

фазі наливання та на 

початку дозрівання насіння 

22,4 24,5 0,25 

3 
Сівба інокульованим 

насінням 
7,9 8,4 0,35 

4 
Поверхневий обробіток 

грунту (14-16 см) 
19,5 20,9 0,64 

5 Оранка на глибину 20-22 см 9,2 10,1 0,91 

6 
Дотримання строків сівби 

(28-30 травня) 
12,6 13,6 0,76 

7 

Спосіб сівби та ширина 

міжрядь (звичайний 

рядковий 15 см) 

21,2 23,4 0,25 

8 Всього резервів на 1 га, ц - - 4,22 

9 Посівна площа у 2016 р. - - 1235 

Резерв збільшення виробництва зерна у 2016 р., ц  - 5211,7 

у % до фактичного валового збору зерна [28330 ц] - 18,4 

За рахунок приведення в дію внутрішньогосподарських резервів (внесення 

мінеральних добрив, позакореневого підживлення мінеральними добривами у 

фазі наливання та на початку дозрівання насіння, сівби інокульованим насінням, 

поверхневого обробітку грунту на глибину 14-16 см, оранки на глибину 20-22 

см, дотримання оптимальних строків і способів сівби) можна було збільшити 

виробництво зерна сої на 18,4% і довести його до рівня 33542 ц. 
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ІСТОРІЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОСВІТИ І КАФЕДРИ 

СТАТИСТИЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ХАРКІВСЬКОМУ 

АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

Кожна галузь наукових знань і практичної діяльності має свою історію. 

Знайомство з історією – це ключ пізнання сучасності.  

Коріння статистичної науки і практики сягає в глибоку давнину і пов’язане 

з утворенням держав. Для управління державою потрібна була інформація про 

чисельність населення, розмір територій, склад земель, стан торгівлі та ін. Уже в 

країнах Стародавнього світу склалися перші системи державного обліку, що 

дістало відображення у священних книгах різних народів. 

Термін «статистика» походить від латинського «status», що означає 

становище, стан явищ. Уперше він був уведений в ужиток у середині 18 ст. 

німецьким ученим, професором філософії Генріхом Ахенвалем (1719-1772), 

який з 1746 р. у Марбургському університеті почав викладати нову навчальну 

дисципліну, яку і назвав статистикою [1]. 

Статистика – це суспільна наука, яка вивчає кількісний бік масових 

суспільних явищ і процесів із врахуванням їх якісного змісту, місця і часу 

перебігу [2]. 

Як свідчать архівні документи, в інституті землеробного господарства у 

Маримонті (таку назву в той час мав нинішній Харківській національний 

аграрний університет імені В.В. Докучаєва) статистику почали вивчати 

одночасно із заснуванням інституту, тобто уже з першого набору студентів. 

Першим викладачем статистики (з 1818 по 1832 рр.) був граф Броель – де 

Блятер Людовик Костянтинович (1775-1846) – сенатор і головний директор 

державних лісів Царства Польського (у той час входило до складу Російської 

імперії), професор Варшавського лісівничого училища. 

Починаючи з 1882 р. курс статистики у Ново-Олександрівському інституті 

сільського господарства і лісівництва (у 1840 р. до Маримонтського інституту 

землеробного господарства було приєднано Варшавську лісівничу школу і 

новостворений навчальний заклад одержав назву Ново-Олександрівського 

інституту сільського господарства і лісівництва, який у 1862 р. було переведено 

до Ново-Олександрії – повітового містечка Люблінської губернії, розташованого 

за 150 км південніше від Варшави) викладав професор Скворцов Олександр 

Іванович (1848-1914). З приходом О.І. Скворцова курс статистики був поділений 

на два курси: загальна статистика і сільськогосподарська статистика. В історію 
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вищої сільськогосподарської освіти він увійшов як автор фундаментального 

трьохтомного підручника «Основи економіки землеробства». 

З 1894 по 1899 рр. у Ново-Олександрійському інституті існувала як 

самостійна структурна одиниця кафедра загальної, сільськогосподарської та 

лісної статистики, яку очолював видатний статистик О.Ф. Фортунатов. 

7 березня 1893 р. відбувся захист магістерської дисертації О.Ф. 

Фортунатова на тему: «Урожаи ржи в Европейской России». Одним із офіційних 

опонентів був О.І. Чупров. Ця праця О.Ф. Фортунатова за шириною дослідження, 

глибиною економічного аналізу і якістю висновків увійшла до фонду класичної 

літератури із сільськогосподарської статистики.  

У 1884 р. Олексій Федорович був запрошений до Ново-Олександрійського 

інституту сільського господарства і лісівництва, де заснував кафедру загальної, 

сільськогосподарської і лісної статистики. 

Наукові ідеї О.Ф. Фортунатова та О.І. Скворцова було покладено в основу 

теоретико-економічного обґрунтування Столипінської аграрної реформи 1906-

1911 рр. 

З початком Першої світової війни Ново-Олександрійській інститут 

опинився в зоні військових дій і розпорядженням російського воєнного 

командування був перебазований до м. Харкова. Заново кафедру статистики і 

обліку було створено у 1948 р. у складі економічного факультету, який був 

заснований у 1929 р. після злиття Харківського сільськогосподарського 

інституту з інженерно-економічним інститутом.  

У рік заснування кафедра статистики і обліку складалася з чотирьох осіб. 

Першим її завідувачем був професор С.Д. Бутко. Під його керівництвом була 

створена і теоретично обґрунтована, а у 1958 р. впроваджена в практику 

сільськогосподарських підприємств України єдина уніфікована система 

господарського обліку, яка була розповсюджена на всі сільськогосподарські 

підприємства колишнього Радянського Союзу. 

Особливою заслугою Степана Даниловича, як завідувача кафедри 

статистики і обліку, є те, що за його ініціативи і безпосередньої участі у 

Харківському сільськогосподарському інституті імені В.В. Докучаєва було 

започатковано підготовку фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік і 

аналіз господарської діяльності».  

У 60-ті роки минулого століття у зв’язку зі збільшенням набору студентів 

на економічний факультет кількість викладачів кафедри постійно зростала і в 

1968 р. кафедру статистики і обліку було поділено на дві самостійні кафедри: 

статистики і економічного аналізу та бухгалтерського обліку і фінансів. Першим 

завідувачем новоствореної  кафедри статистики і економічного аналізу став 

доцент, кандидат економічних наук Володимир Йосипович Олійник, відомий 

економіст-аграрник, висококваліфікований педагог і методист. 

З лютого 1988 р. кафедру очолює кандидат економічних наук В.К. 

Горкавий, якому рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти України 

було присвоєне вчене звання професора. Він став автором першого в Україні 

підручника «Статистика» для аграрних ВНЗ (1995 р.), друге, перероблене і 

доповнене видання (2009 р.), навчальних посібників із статистики і економічного 
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аналізу. Також, переможцем Всеукраїнського конкурсу навчальної літератури 

(1997 р.) та першого обласного конкурсу: Вища школа Харківщини – кращі 

імена.  

На початку 80-х рр. минулого сторіччя викладачі кафедри на замовлення 

Державного комітету з науки і техніки СРСР проводили дослідження з теми: 

«Економічна ефективність різних технологічних схем транспортування рідких 

мінеральних добрив» (науковий керівник доцент В.К. Горкавий).  

Станом на початок 2018 р. на кафедрі статистики і економічного аналізу 

працює вісім викладачів. Усі викладачі кафедри статистики і економічного 

аналізу поєднують в собі любов до педагогічної справи і любов до студентів, 

яких вони навчають. Головним змістом їх роботи є удосконалення навчального 

процесу і підвищення якості підготовки фахівців для агропромислового 

комплексу.  

Серед відомих випускників, які були дипломниками кафедри, можна 

назвати: доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри 

фінансів,проректора з наукової роботи Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва 

Олійника О.В., кандидата економічних наук, доцента, декана факультету обліку 

і фінансів Сумського НАУ Строченко Н.І., доктора економічних наук, професора 

кафедри економіки підприємства Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва 

Олійник Т.І., кандидата економічних наук, доцента, завідувача кафедри 

бухгалтерського обліку Сумського НАУ Михайлова М.Г., кандидата 

економічних наук, доцента Чернігівського державного педагогічного 

університету Мех Л.М. [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Розвиток аграрного виробництва в умовах становлення ринкових відносин 

потребує підвищення ефективності господарювання. Для цього потрібно 

підвищувати культуру  землеробства і тваринництва, поліпшувати використання  

ресурсного потенціалу підприємств, забезпечувати зростання  продуктивності 

праці тощо. Вирішення цих завдань напряму залежить від обґрунтованих і 

оперативних дій  керівників та спеціалістів підприємства, які значною мірою 

базуються на результатах аналізу процесу виробництва і обумовлюються 

потребами практики управління, оскільки економічний аналіз є необхідним 

елементом виконання кожної функції управління економікою. 

Розвинута ринкова економіка породжує потребу у диференціації аналізу на 

внутрішній управлінський та зовнішній фінансовий. Внутрішній управлінський 

аналіз - складова частина управлінського обліку, тобто інформаційно – 

аналітичного забезпечення керівництва підприємства. Це пояснюється тім, що 

головні функції економічного управління, які досить часто називають основними 

функціями економічної діяльності,крім інших  включають дві важливі позиції: 

1) інформаційне забезпечення управління: збір, обробка, 

впорядкування інформації про економічні явища та процеси; 

2) аналіз: аналіз ходу і результатів економічної діяльності, оцінка її 

успішності і можливостей удосконалення на основі науково обґрунтованих 

критеріїв.   

На практиці на кожному рівні управління щоденно приймається багато 

рішень, для обґрунтування яких використовують різні види економічного 

аналізу, але підставою прийняття рішень по регулюванню виробництва є 

оперативний аналіз, для якого характерним є експериментування господарських 

ситуацій, застосування стандартних рішень. [1]  

Оперативний аналіз – це один з видів економічного аналізу, спрямований 

на вирішення завдань, які стоять перед оперативним управлінням господарської 

системи. Головним завданням оперативного аналізу є постійний контроль  

раціональності функціонування господарської системи, за виконанням планових 

завдань, процесами виробництва і реалізацій продукції, а також своєчасне 

виявлення і використання внутрігосподарських резервів з метою забезпечення 

виконання бізнес-плану. 

Оперативний аналіз аграрних підприємств тісно пов’язаний з оперативним 

і поточним плануванням, бухгалтерським обліком і, на відміну від підсумкового 

аналізу, наближений за часом до моменту здійснення господарських операцій. 
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Він базується на даних первинного обліку і безпосереднього спостерігання за 

процесом виробництва. Іншими словами, оперативний аналіз являє собою 

систему повсякденного вивчення планових завдань з метою швидкого втручання 

в процес виробництва для усунення виявлених недоліків. 

Загальними методичними підходами оперативного аналізу є: 

1) визначення відхилень від плану, порівняння з досягнутими 

результатами за попередній день, з даними попереднього року на цю дату; 

2) з’ясування конкретних причин невиконання планового завдання; 

3) розробка і впровадження необхідних термінових заходів по 

усуненню виявлених недоліків.  

Проте організація і проведення оперативного аналізу діяльності аграрних 

підприємств має свої особливості, що обумовлюється специфікою 

сільськогосподарського виробництва. Зокрема, в сільськогосподарському 

виробництві, по-перше, періоди здійснення витрат і виходу продукції не 

співпадають; по-друге, процес виробництва окремих видів продукції 

розтягнутий у часі (вирощування сільськогосподарських культур, вирощування 

худоби на м’ясо). Тому проведення оперативного аналіз по галузям 

характеризується своєю специфікою. 

У рослинництві оперативний аналіз  здійснюють по періодам основних 

агротехнічних робіт, передбачених технологічними картами вирощування 

окремих сільськогосподарських культур: передпосівна обробка ґрунту і сівба; 

догляд за посівами; збирання урожаю.  

Щоб отримати заплановану врожайність і запланований валовий збір, 

необхідно увесь об'єм робіт, відображений в технологічних картах, виконати не 

лише по кількості і якості, але й у встановлені агротехнічні терміни. 

Виключенням є роботи, які із-за природних, що склалися, або організаційно-

економічних умов не можуть бути проведені або стають непотрібними .  

Планові показники по терміну проведення тих чи інших агротехнічних 

робіт (план на день, кількість днів) розраховують на підставі площі посіву, 

наявності відповідної техніки та її продуктивності, забезпеченості 

кваліфікованими працівниками тощо. Фактично дані про хід певного виду робіт 

беруть із первинних документів або оперативної  статистичної звітності. Вони 

зіставляються між собою кількісно і по термінах, визначаються відхилення і їх 

причини, після чого приймаються оперативні управлінські рішення. По циклу 

весняно-польових робіт в оперативному порядку контролюється хід роботи по 

заготівлі і внесенню органічних і мінеральних добрив, підготовці насінного 

матеріалу, проведенню передпосівної обробки грунту і посіву 

сільськогосподарських культур. 

По циклу робіт, пов'язаних з доглядом за посівами, контролюються 

боронування до і після сходів, міжрядні культивації, прополки, проріджування, 

підгодівлі і полив сільськогосподарських культур. Ці сільськогосподарські 

роботи повинні здійснюватися з урахуванням фактичного стану посівів, 

кліматичних умов і особливостей агротехніки обробітку. По циклу збиральних 

робіт оперативно розглядаються дані початку і ходу збирання по площах, 

врожайності і валовому збору.  
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Оперативний аналіз по галузі тваринництва також має свої особливості. 

Так, щоденно можна аналізувати вихід продукції, яка надходить протягом року, 

- молока і яєць (денна продуктивність однієї голови, валовий вихід за день, 

жирність молока, витрати кормів на одну голову за день тощо). Такі показники 

порівнюють з планом, з попереднім днем по фермах, по господарству (якщо 

більше однієї ферми). 

Водночас  аналіз руху загального поголів'я і по статево – вікових групах 

тварин, а також приріст живої маси тварин проводять щомісячно.  

По вівчарських фермах оперативний аналіз проводиться в період масового 

отримання продукції: стрижки овець та їх окоту. [2]. 

Оперативний аналіз слід проводити не лише по господарству в цілому, але 

в першу чергу по виробничих підрозділах: бригадах, фермах, ланках.  

Отже, оперативний аналіз аграрного сектора економіки, хоча і має свої 

особливості, але використовується на всіх рівнях управління 

сільськогосподарським виробництвом, а ефективність   його проведення 

відображається у підвищенні результатів діяльності підприємств. 
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АНАЛІЗ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Від об'єктивності оцінки ступеня ймовірності банкрутства підприємства 

залежить ефективність заходів щодо усунення кризових явищ на підприємстві, 

його життєздатність, доцільність санації для відновлення нормальної роботи як 

в інтересах самого підприємства, так і держави в цілому. 

Під банкрутством слід розуміти зв'язану з браком активів у ліквідній формі 

неспроможність юридичної особи суб'єкта підприємницької діяльності 

задовольнити в установлений для цього строк пред'явлені до нього з боку 

кредиторів вимоги та виконати зобов'язання перед бюджетом [1, с.105]. 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
224 

Джерелами інформації для проведення розрахунків економічних 

показників і виявлення ознак банкрутства є показники фінансової звітності 

підприємства [2]. 

Причини виникнення банкрутства підприємства різні та чисельні. Їх можна 

поділити на дві групи: 

- причини, які не залежать від підприємства: недосконалість фінансової, 

грошової, кредитної політики держави; недосконалість податкової системи; 

недосконалість нормативної і законодавчої бази реформування економіки 

країни; досить високий рівень інфляції; міжнародна конкуренція та банкрутство 

боржників; 

- причини, які залежать від підприємства: зниження обсягів продажу за 

умов недосконалого вивчення попиту, відсутності каналів збуту; зниження 

обсягів виробництва; зниження якості та ціни продукції; невиправдана високі 

витрати; низька рентабельність продукції; відсутність джерел довгострокового 

фінансування капіталовкладень; неспроможність керівництва працювати та 

обирати ефективну фінансову і цінову політику в умовах ринку та конкуренції 

[3]. 

Оцінимо ймовірність банкрутства за даними фінансової звітності 2017 

року ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень» Зміївського району 

Харківської області, порівнявши дві методики визначення ймовірності 

банкрутства:  

– п'ятифакторну модель Z-рахунку Альтмана  

(Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5) 

− Іркутську чотирифакторну модель  

(Z = 8,38 Х1 + 1,0Х2 + 0,054Х3 + 0,63Х4). 

Отримане в результаті розрахунків значення Z-рахунку склало 23,62. Це 

свідчить про те, що підприємство є фінансово стійким і йому не загрожує 

банкрутство. 

За Іркутською моделлю ми отримали значення яке становить 4,77. Це 

говорить про мінімальну ймовірність банкрутства на підприємстві. 

Таким чином, проведена за двома різними методиками оцінка ймовірності 

банкрутства ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень» дозволяє зробити 

висновок про те, що дані методики не суперечать одна одній, адже при 

одночасному використанні ми отримали однакові висновки стосовно 

ймовірності банкрутства даного підприємства. 

Однак те, що ці методики були розроблені на аналізі фінансового стану 

зарубіжних фірм різко знижує можливість їх застосування в умовах України. 

Відмінності в темпах інфляції, особливості сільськогосподарського 

виробництва, інший податковий клімат – все це робить прогнозування 

банкрутства за даними моделями суб'єктивним і таким, що не дає підстав для 

практичних висновків, а потребує відповідного коригування. 

Розробка моделі прогнозування банкрутства українських підприємств з 

урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва значно полегшить 

проблему моніторингу фінансового стану підприємств в умовах нестабільності 

й динамічності розвитку України.  
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ РОЗМІРУ  

ТА ІНТЕНСИВНОСТІ  ВАРІАЦІЇ  

 

Об'єктами статистичного дослідження можуть бути найрізноманітніші 

явища і процеси. Тому надзвичайно великою є різноманітність статистичних 

показників. Показники конкретних властивостей досліджуваного об’єкта − це, 

наприклад, вік працівників, обсяг виробленої і реалізованої продукції 

підприємства, середній надій молока на корову, показник забезпеченості 

господарства основними і оборотними фондами тощо. Особливістю цих 

показників є те, що вони формуються не тільки статистикою. У побудові цих 

показників їх якісний зміст визначається конкретною предметною наукою 

(демографією, теорією економіки, сільськогосподарськими науками) [1]. 

Статистика відповідає за методику обліку або розрахунку кількісної сторони цих 

показників та їх форму.  

Зовсім інша справа, коли мова йде про показники статистичних 

властивостей будь-яких масових явищ і процесів, що не залежать від 

конкретного змісту цих явищ. До таких статистичних показників відносяться 

середні величини, показники варіації, показники зв’язку ознак, показники 

структури і характеру розподілу, показники коливання у динаміці, оцінки 

надійності і точності статистичних прогнозів [2]. Саме статистика відповідає за 

якісну і кількісну сторону цих показників, за їх побудову, інтерпретацію і 

застосування.  

Кожне явище володіє як загальними для усієї сукупності, так і особливими, 

індивідуальними властивостями. Відмінності між індивідуальними явищами 

http://masters.donntu.edu.ua/2012/iem/subrys/library/bancrutcy.pdf
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називається варіацією. Взаємодія елементів сукупності призводить до 

обмеження варіації хоча б частини їх властивостей. Ця тенденція існує 

об’єктивно. Саме в її об’єктивності полягає причина широкого застосування 

середніх величин і показників варіації у теорії і на практиці [1, 2]. 

Методику аналізу варіації статистичних показників розглянемо на 

прикладі обсягів виробництва зерна кукурудзи сільськогосподарськими 

підприємствами Харківської області за 2000 – 2016 рр.  

У 2016 р. сільськогосподарськими підприємствами Харківської області 

було вироблено 7853,8 тис ц зерна кукурудзи проти 1075 тис ц у 2000 р. (більше 

у 7,3 рази). Поняття середньої величини у широкому сенсі слова наближається 

до такої філософської категорії, як «закономірність». Середню вважають 

типовою характеристикою, визначеною для однорідної сукупності.  Середнє 

значення показника виробництва за 2000 – 2016 рр. становить 4421,3 тис ц. 

Найменший валовий збір зерна було зібрано у 2001 р. − 553,5 тис ц, найвищий у 

2014 р. − 9323,1 тис ц.  

Для аналізу показників розміру і інтенсивності варіації використовують: 

абсолютні середні розміри варіації (розмах варіації), середнє квадратичне 

відхилення, відносні показники варіації (коефіцієнт осциляції, коефіцієнт 

варіації). Розмах (амплітуда) варіації становить 8769,6 тис ц. Оскільки величина 

розмаху характеризує лише максимальну різницю значень ознаки, вона не може 

вимірювати закономірну силу її варіації в усій сукупності. Призначений для 

даної мети показник має враховувати і узагальнювати всі відмінності значень 

ознаки в сукупності без винятку. 

Показником, що відповідає будь-яким імовірнісним законам (у тому числі 

і нормальному закону розподілу), є середнє квадратичне відхилення від 

середньої величини (у англомовних програмах називається «The standard 

deviation»). Середнє квадратичне відхилення валових зборів кукурудзи на зерно  

по сільськогосподарських підприємствах Харківської області становить 

3,3226  тис ц. 

Для оцінки інтенсивності варіації нами визначено:  

− відносний розмах варіації (коефіцієнт осциляції) як відношення розмаху 

варіації до середнього значення ознаки: ROсц = 198,4%.  

− коефіцієнт варіації як відношення середнього квадратичного відхилення до 

середнього значення ознаки:  V = 73%. Варіація вважається слабкою, якщо 

V<10%, помірною при 10%< V<25% і сильною при V>25%. 

В результаті  аналізу показників розміру і інтенсивності варіації 

виробництва кукурудзи на зерно сільськогосподарськими підприємствами 

Харківської області за 2000 – 2016 рр. можна зробити такі висновки  

1. Варіація − невід’ємна, необхідна риса, властивість масових явищ, яка 

має велике значення у розвитку природи і суспільства. Вона характерна всім без 

винятку явищам і є предметом вивчення статистики. Причиною варіації є різні 

умови існування різних одиниць сукупності. 

2. Варіацію валових зборів кукурудзи на зерно можна оцінити як сильну, 

оскільки коефіцієнт варіації значно перевищує 25%.  
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3. Середня величина обсягу виробництва кукурудзи на зерно є типовою, не 

виражає закономірність у динаміці виробництва даного виду продукції, 

характерну для всієї сукупності. Сукупність є неоднорідною. Для усунення 

недоліку потрібно збільшити обсяг досліджуваної сукупності. 
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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ НА СЕЛІ 

 

В умовах фінансової кризи агропромисловий комплекс України переживає 

важкі часи пов'язані зі зниженням конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції; низьким рівнем заробітних плат, які не забезпечують нормального 

відтворення робочої сили, а також з падінням професійного і культурного рівня на 

селі. Дані причини з'явилися підставою для загострення проблеми зайнятості 

сільського населення. Вирішення даної проблеми вимагає невідкладних дій як з 

боку держави, так і регіональних органів влади. Процес створення нових робочих 

місць на селі носить некерований характер. Постійне зростання безробіття 

сільського населення, особливо молоді, пов'язано з відсутністю концептуальних 

заходів розвитку сфери зайнятості на селі і стратегії розвитку українського села, а 

це у свою чергу вимагає державної підтримки. Відмова держави від регулювання 

найважливіших соціальних і економічних завдань на селі призвела до різкого 

зниження рівня життя населення, рівня загальної і професійної освіти сільської 

молоді. Тому проблема зайнятості молоді в сільському господарстві є вельми 

актуальною, оскільки в Україні майже 40% безробітних селян складає молодь, при 

цьому найвищий рівень безробіття спостерігається серед молоді у віці 15-24 роки – 

20,4% і дані явища призводять до соціальної напруженості на селі [1]. Тому в 

сучасних умовах одною з основних проблем – є пошук найбільш ефективних 

способів управління зайнятістю сільської молоді.   

Серед вчених, які займаються дослідженням проблеми молодіжного ринку 

праці слід виділити наступних: В.С. Дієсперова, М. Корчуна, Т.М. Кир'ян, А.М. 

Колена, В.Л. Кравченко,  Т.П. Петрову, Т.В. Решитько та ін. Проте, не дивлячись 

на значний внесок вчених в розробку питання молодіжного ринку праці, 

невирішеними є питання формування ринку праці сільської молоді на 

регіональному рівні.  
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Реформування агропромислового комплексу, фінансова криза, вступ України 

до СОТ негативно позначилися на стані соціально-трудової сфери села.  

Скорочення рівня зайнятості  на селі, низька заробітна плата призвели до убогості 

населення. Насправді, щоб вижити в умовах, що створилися, мешканці села 

вимушені, трудиться у власних домогосподарствах, або мігрувати в інші регіони та 

міста з метою заробітку. Сучасні умови господарювання загострюють проблему 

зайнятості молоді. Ситуація, що складається на українському молодіжному ринку 

праці, є напруженою і характеризується погіршенням, тобто збільшуються 

масштаби як зареєстрованого, так і прихованого безробіття. Можливості молоді на 

селі обмежені, через їх низьку конкурентоспроможність в порівнянні з іншими 

категоріями населення. Деградація сільської молоді викликана розчаруванням у 

пошуках високого і стабільного заробітку. За даними статистики тільки 48% 

молодого сільського населення мають постійну роботу, а оскільки майбутній 

розвиток АПК залежить від стартових умов діяльності молоді, тому виникає 

необхідність розробки напрямів з організації зайнятості найуразливішої групи на 

ринку праці – молоді.   

Молодіжний ринок праці складається з молодих людей у віці від 15 до 34 років, 

які потребують працевлаштування. Цей контингент серед безробітних є досить 

вагомим. Сільський молодіжний ринок праці має свої особливості, які виявляються 

в наступному: молодий вік підвищує шанси до працевлаштування, оскільки молодь 

енергійніша та ефективніше працює на робочих місцях, проте в результаті 

відсутності трудового стажу має низьку конкурентоспроможність.  

Не дивлячись на програми зайнятості населення, що щорічно розробляються, 

як показують дослідження, вони не охоплюють питання працевлаштування 

сільської молоді, не враховують особливості і труднощі, які виникли в сільській 

місцевості в умовах економічної кризи. Сільська молодь в основному займається 

приватним підприємництвом, тобто торгує м'ясом, фруктами і овочами як власного 

виробництва, так і купленого у своїх односельців. Проте заняття фермерством через 

відсутність стартового капіталу і необхідного професійного досвіду не є 

привабливим. Низькі доходи мешканців села ускладнюють здобування сучасної 

освіти, і тому молодь поповнює ряди безробітних. Також слід звернути увагу на той 

факт, що наявність навіть хорошої професії не гарантує місця роботи для молоді, 

що відповідно веде до безробіття, а тривале безробіття, у свою чергу, веде до втрати 

професіоналізму і зниження мотивації у молодих людей. Тому сільська молодь, 

здобувши вищу освіту, в більшості випадків не повертається в село, а старається 

працевлаштується в місті. Не дивлячись на ситуацію, що створилася, виникає 

парадокс, що у момент гострого безробіття на селі існує дефіцит робочих кадрів 

наступних спеціальностей: вчителів, лікарів, інженерів-механіків 

сільськогосподарської техніки, агрономів, ветеринарів. Спостерігається відтік з 

сільської місцевості більше 70% молодих чоловіків і 60% жінок. Міграція 

кваліфікованих фахівців з села призводе не тільки до погіршення структури 

трудових ресурсів, але і негативно позначається на результатах роботи сільських 

підприємств. 

Серед причин по яких молоді фахівці відмовляються працювати в сільському 

господарстві наступні: низький рівень заробітної плати, погані умови праці, 
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непривабливість роботи, відсутність житла, погані соціально-побутові умови, 

низький рівень культури на селі, бажання продовжити навчання. Отже, в основі 

небажання випускників вузів повертатися в село лежать соціально-економічні і 

соціально-психологічні чинники. Проблема безробіття на селі стоїть особливо 

гостро.  

Як вже наголошувалося, молоді фахівці неохоче йдуть працювати на 

сільськогосподарські підприємства. Криза в сільському господарстві, зупинила 

створення для працівників села необхідних соціальних, житлових  та виробничих 

гарантій. Середньомісячна заробітна плата працівників села в 2017 році в 

Харківській області складала 5300 грн, тоді як в Полтавській – 6136 грн, в 

Харківській – 8244 грн. 

Виходячи з вищевикладеного витікає, що основними причинами, які сприяють 

зростанню числа безробітних серед сільської молоді є: скорочення обсягу 

виробництва, відсутність у молодих фахівців достатнього досвіду, невідповідність 

їх професійної підготовки вимогам ринку праці. Також на працевлаштування 

впливає низька вартість робочої сили. Непотрібність молоді на ринку праці сприяє 

зростанню злочинності, формуванню кримінальної обстановки на селі. Безробіття 

на селі призводе до втрати молодими людьми навиків до праці, що надалі веде до 

деградації особи і негативно впливає на демографічну ситуацію на селі.  

Високий рівень безробіття на селі є серйозною загрозою для соціального і 

економічного розвитку села. Проблема зайнятості сільської молоді є вагомою в 

умовах, що створилися. Підвищити рівень зайнятості молоді в сільській місцевості 

можливо шляхом формування приватного підприємництва.   Для розвитку 

фермерського господарства необхідне створення спеціальної кредитної програми з 

низькими процентними ставками. Також на державному рівні необхідно 

забезпечити квоту на місця у вузи для сільської молоді, оскільки не дивлячись на 

постанови Кабінету Міністрів України, яке полегшує надходження в учбові 

заклади, дана процедура є достатньо незрозумілою при введенні шкільної реформи. 

Проблема зайнятості молоді на селі повинна включати: працевлаштування, 

організацію дозвілля, соціальну активність, розвиток власної підприємницької 

ініціативи.  

На основі проведених досліджень було з'ясовано, що на формування 

молодіжного ринку праці в сільській місцевості впливають соціально-економічні, 

демографічні та психологічні чинники. До соціально-економічних слід віднести 

зміни у відносинах власності, структурні зміни в АПК, стан фінансово-кредитної, 

інвестиційної, соціальної сфери. Результати аналіз впливу даних чинників свідчать, 

що дисбаланс на молодіжному ринку праці на селі викликано спадом виробництва, 

пов'язаним з руйнуванням економічного простору, недостатністю фінансових 

ресурсів. На пропозицію робочої сили на селі, впливає демографічний чинник, 

оскільки значна народжуваність в 80-і роки вплинула на збільшення працездатного 

населення і створила додатковий тиск на ринок праці. Відміна практики розподілу 

випускників вузів і технікумів та неузгодженість у дії освітніх установ й 

виробництва також впливають на пропозицію робочої сили. Вплив психологічного 

чинника засновано на пред'явленні завищених вимог до майбутньої роботи та її 

умовам. Серед головних вимог, що пред'являються до роботи є наступні: висока 
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заробітна плата, сприятливі умови праці, гнучкий графік роботи, а також 

престижність. 

Отже необхідною умовою ефективного функціонування регіонального 

молодіжного ринку праці на селі є оптимальне співвідношення попиту та 

пропозиції на ринку праці, досягти якого можливо шляхом відбору цільових 

сегментів. Сегментація полягає не стільки у виділенні особливих груп суб'єктів 

молодіжного ринку праці, скільки в обліку інтересів і дієвих механізмів їх 

узгодження, що і буде підставою для подальших досліджень.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ  

МЕТОДОМ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ РЯДІВ ДИНАМІКИ  

 

Ячмінь − одна з найстародавніших культур, згідно з археологічними 

даними, ячмінь було введено в культуру за 15-10 тис. років до н.е. Із зерна 

ячменю виготовляють крупи (перлова, ячна). Для аграрних підприємств 

виробництво зерна ярого ячменю є важливою підгалуззю землеробства, 

особливо для тих із них, які розвивають тваринництво, оскільки він є цінним 

концентрованим кормом для багатьох видів худоби. Зерно ячменю є основною 

сировиною для солодової промисловості (пиво, віскі, мальтекстракти). 

Світова площа посівів ячменю становить понад 75 млн га. Найбільш 

поширений він у США, Канаді, Індії, Туреччині, Франції. 

Останні тенденції виробництва зерна в Україні характеризуються тим, що 

пріоритетними видами зерна стають кукурудза, пшениця та сорго. Ячмінь як 

експортна культура втрачає свої позиції. Загальна потреба держави в зерні 

ячменю значно перевищує рівень сучасного виробництва. 

У 2016 році виробництво зерна ячменю сільськогосподарськими 

підприємствами Харківської області зменшилося порівняно з 2004 роком в 1,6 

рази: 1836 тис ц проти 3011,3 тис ц. Найменший валовий збір зерна ячменю було 

зібрано у 2015 р. − 1831,6 тис ц, найвищий у 2008 р. − 5583,5 тис ц.  
 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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1. Динаміка виробництва зерна ячменю сільськогосподарськими підприємствами 

Харківської області, 2004 – 2016 рр., ц 

Роки  2016 р. у % до: 

2004 2005 2010 2016 2004 р. 2005 р. 2010 р. 

3011263 2933976 1924198 1836043 61,0 62,6 95,4 

 

Перш ніж застосувати методи математичного аналізу для визначення 

параметрів рівняння тренду, нами виявлено тип тенденції і обрано лінійну і 

параболічну форму тренду. 

Лінійний тренд добре відображає тенденцію змін при дії багатої кількості 

різноманітних факторів, які змінюються різним чином за різними 

закономірностями. Сукупний вплив цих факторів при  взаємопогашенні 

особливостей окремих факторів (прискорення, уповільнення, нелінійність) часто 

виражається  у приблизно постійній абсолютній скорості зміни, тобто у 

прямолінійному тренді [1]. В результаті вирівнювання динамічного ряду 

виробництва зерна ячменю сільськогосподарськими підприємствами 

Харківської області за 2004 – 2016 рр. з використанням функції прямої лінії 

отримано наступне рівняння: 

хЕух 112938)064(  . 

Економічний зміст рівняння полягає в тому, що початковий рівень тренду 

у 2003 році становить 4000 тис ц. З 2004 року валові збори ячменю в регіоні 

зменшувалися щорічно в середньому на 112,9 тис ц. 
 

 
Аналітичне вирівнювання динамічного ряду виробництва зерна ячменю 

сільськогосподарськими підприємствами Харківської області, 2004 – 2016 рр. 

 

Параболічна форма тренду з додатним прискоренням виражає прискорену 

або уповільнену зміну рівнів ряду динаміки із постійним прискоренням. Такий 

характер розвитку можна очікувати при наявності важливих факторів 
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прогресивного розвитку. Параболічна форма тренду із від’ємним прискоренням 

може призвести з часом з часом не тільки до призупинення зростання рівнів ряду 

динаміки, але й до їх зниження із все більшою швидкістю. Ми обрали 

поліноміальні функцію третього порядку. Результати розрахунків наступні: 
32

( 3,4897121874750966)062( хххЕух  . 

Порівняно із рівнянням прямої лінії, наведена функція є більш адекватно, 

про що свідчить більш високе значення коефіцієнта достовірності апроксимації: 

0,2768>0,1815. Завдяки параболі третього порядку встановлено такі тенденції 

зміни виробництва ячменю в Харківській області: 2004 – 2008 р. − період 

зростання; 2009 – 2016 рр.  зменшення валових зборів. 

Статистичні методи займають важливе місце в системі прогнозування. 

Застосування прогнозування передбачає, що закономірність розвитку, що діяла 

в минулому (всередині ряду динаміки), збережеться і у прогнозованому 

майбутньому, тобто прогноз базується на екстраполяції. Екстраполяція, що 

проводиться на майбутнє, називається перспективною. Чим менший строк 

екстраполяції, тим більш надійні і точні результати (при інших рівних умовах) 

дає прогноз. За короткий термін не встигають сильно змінитися умови розвитку 

явища  і характер його динаміки [2].  

Аналітичне вирівнювання тренду є найбільш поширеним методом 

прогнозування. При цьому, для виходу за межі досліджуваного періоду 

достатньо продовжити значення незалежної змінної часу. Екстраполяція дає 

можливість отримати точкове значення прогнозу.  
 

2. Точкові значення прогнозу виробництва ячменю 

сільськогосподарськими підприємствами Харківської області, ц  

Роки 

Прогнозні значення виробництва, визначені за рівнянням:  

прямої лінії параболи 3-го порядку 

хЕух 112938)064(   
32

( 3,4897121874750966)062( хххЕух   

R2= 0,1815 R2= 0,2768 

2018 2305930 2371228 

2019 2192992 2875053 

2020 2080054 3605271 

 

Таким чином, ми отримали «оптимістичний» і «песимістичний» прогноз 

обсягу виробництва зерна ярого ячменю господарствами досліджуваного регіону 

на 2020 рік: 3605271 ц і 2080054 ц, відповідно.  

В результаті прогнозування обсягів виробництва ячменю 

сільськогосподарськими підприємствами Харківської області на період до 2020 

року методом екстраполяції рядів динаміки можна зробити такі висновки  

1. Точкові прогнози виробництва зерна ячменю на 2020 рік можна 

очікувати на рівні: за «песимістичним варіантом» − 2080,1 тис ц зерна (що на 

13,3% більше фактичного виробництва 2016 року), за «оптимістичним 

варіантом» − 3605,3 тис ц зерна (що в 1,96 рази більше фактичного виробництва 

2016 року). 
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2. Точне співпадання фактичних даних і прогностичних точкових оцінок, 

отриманих шляхом екстраполяції кривих, що характеризують тенденцію, має 

малу імовірність. Виникнення таких відхилень пояснюється наступними 

причинами: обрана для прогнозування крива не є єдиною можливою для опису 

тенденції; прогноз здійснюється на підставі обмеженої кількості вихідних даних; 

тенденція характеризує лише рух середнього рівня ряду динаміки, тому окремі 

значення від нього відхиляються. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У 

ФАКТОРНОМУ АНАЛІЗІ  РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО 

 

Вирощуванням кукурудзи на зерно у Харківській області у 2016 році 

займалися 372 сільськогосподарські підприємства із 552 (або 67,4%). Було 

зібрано 7853,8 тис ц зерна, з яких 70% реалізовано. Чистий дохід (виручка) від 

продажу 5463,7 тис ц зерна кукурудзи становила 1804,1 тис грн., що на 521,7 тис. 

грн. перевищило повну собівартість від реалізації продукції. Із усієї сукупності 

господарств області лише п’ять отримали збитки від реалізації цього виду 

продукції. Середній рівень рентабельності становив 40,7%, тобто на одну гривню 

витрат отримано 41 коп. чистого прибутку. Із 27 районів Харківської області 

лише у сільськогосподарських підприємствах Близнюківського району середній 

рівень дохідності має від’ємне значення і становить «-8,1%». 
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Рентабельність виробництва кукурудзи на зерно сільськогосподарськими 

підприємствами Харківської області, 2016 р.  

В господарствах Печенізького, Кегичівського, Дворічанського, 

Первомайського, Ізюмського і Балаклійського районів у 2016 році 

рентабельність виробництва зерна коливається від 13,6 до 19,6%. У 

сільськогосподарських підприємствах Сахновщинського, Куп’янського, 

Дергачівського, Барвінківського, Зміївського, Лозівського, Шевченкуівського, 

Коломацького, Богодухівського і Валківського районів на одну гривню витрат 

отримано від 24 до 39 коп чистого прибутку. Високим є рівень дохідності у 

господарствах таких районах, як Нововодолазький, Краснокутський, 

Красноградський, Вивчанський, Золочівський, Зачепилівський та Харківський  − 

варіює від 43,2% до 59,8%. У 2016 році найвищого рівня дохідності від реалізації 

зерна кукурудзи досягнуто у сільськогосподарських підприємствах 

Великобурлуцького − 64,6%, Чугуївського − 64,8% і Борівського − 69,7% 

районів. 

Соціально-економічні процеси та явища формуються під впливом не 

одного, а багатьох факторів. Для аналізу впливу факторів на рентабельність 

кукурудзи на зерно нами використано метод множинної кореляції. Кореляцію, за 

допомогою якої вивчається вплив на результативну ознаку двох та більше 

взаємозв’язаних факторних ознак, називають множинною. При вивченні 

множинної кореляції можна застосовувати як прямолінійні, так і криволінійні 

рівняння регресії [2].  

Багатофакторні регресійні моделі дають змогу оцінювати вплив на 

досліджувану результативну ознаку кожного окремого із включених у рівняння 

факторів при фіксованому значенні (на середньому рівні) інших факторів. При 

Близнюківський
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цьому важливою умовою множинної кореляції є відсутність функціонального 

зв’язку між факторами [2]. 

До багатофакторної моделі рентабельності кукурудзи на зерно ( у ) були 

включені такі фактори: абсолютні витрати на мінеральні добрива на 

виробництво кукурудзи на зерно, тис грн. ( 1х ); абсолютні витрати на насіння на 

виробництво кукурудзи на зерно, тис грн. ( 2х ); урожайність, ц/га ( 3х );середня 

ціна реалізації 1 ц зерна кукурудзи, грн. ( 4х ). 

Система «STATISTICA» це інтегрована система аналізу й управління 

даними, інструмент розробки пропозицій користувачів у бізнесі, економіці, 

фінансах та інших областях. Всі аналітичні інструменти, що є в системі, доступні 

користувачу і можуть бути обрані за допомогою альтернативного інтерфейсу 

користувачів [1]. 

В результаті аналізу даних за програмою «STATISTICA» отримано лінійне 

рівняння залежності рентабельності кукурудзи на зерно від включених у 

економетричну модель факторів: 
.368,0577,0003,0003,0973,111 4321 ххххух   

Коефіцієнт регресії 003,01 а показує, що при збільшенні витрат на 

мінеральні добрива при виробництві кукурудзи на зерно на 1 тис грн 

рентабельність зменшується на 0,003% за умови, що витрати на насіння, 

урожайність кукурудзи, середня ціна її реалізації залишаються на фіксованому 

середньому рівні.  

При збільшенні витрат на насіння на 1 тис грн рентабельність кукурудзи 

на зерно зростає на 0,003% за умови, що інші фактори, включені у модель 

залишаються на середньому рівні. 

Коефіцієнт регресії 577,03 а  свідчить про те, що із зростанням 

урожайності на 1 ц/га приріст рівня рентабельності становить 0,577% за умови, 

що абсолютні витрати на мінеральні добрива на виробництво кукурудзи на 

зерно, абсолютні витрати на насіння і середня ціна реалізації 1 ц залишаються на 

фіксованому рівні. 

Аналогічний вплив на зміну дохідності кукурудзи на зерно здійснює 

середня ціна реалізації, в наслідок збільшення якої на 1 грн маємо приріст рівня 

рентабельності у розмірі 0,368% (за умови, що інші фактори, включені у модель 

залишаються на середньому рівні.). 

Основним показником тісноти зв’язку при множинній кореляції є 

коефіцієнт множинної (сукупної) кореляції, який може мати значення від 0 до +1 

[2]. У нашому дослідженні значення його становить R = 0.634. Оскільки воно 

знаходиться в межах від 0,5 до 0,7, зв’язок між рентабельністю кукурудзи на 

зерно і досліджуваними факторами є середнім.  

Коефіцієнт множинної (сукупної) детермінації показує, яка частка варіації 

досліджуваного результативного показника зумовлена впливом факторів, 

включених у рівняння множинної регресії. Він може мати значення від 0 до +1. 

Чим ближчий коефіцієнт множинної детермінації до одиниці, тим більше 

варіація результативного показника характеризується впливом відібраних 

факторів [2]. Значення коефіцієнта сукупної детермінації R2= 0,4017 показує, що 
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варіація рентабельності кукурудзи на зерно по районах Харківської області у 

2016 році на 40,17% зумовлена впливом досліджуваних факторів. Іншими 

словами, рентабельність кукурудзи на зерно на 40,17% залежить від включених 

у модель чинників. На долю не врахованих факторів припадає 59,83%. 

 -коефіцієнти показують, на скільки середніх квадратичних відхилень 

змінюється результативний показник при зміні відповідного фактора на одне 

значення середньоквадратичного відхилення. Вони характеризують вплив 

окремих факторів на результативну ознаку [2]. Аналіз  -коефіцієнтів дозволив 

нам зробити висновок про те, що із чотирьох досліджуваних факторів 

найбільший вплив на рентабельність кукурудзи на зерно здійснюють витрати на 

насіння і витрати на мінеральні добрива. На третьому місті знаходиться фактор 

«урожайність кукурудзи на зерно», на четвертому − «середня ціна реалізації». 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах ринкової економіки, при суттєвому розширенні прав підприємств 

у галузі фінансово-економічної діяльності, значно зростає роль своєчасного та 

якісного аналізу фінансової стійкості підприємства та пошуку шляхів його 

підвищення і зміцнення [1]. 

В науковій літературі фінансова стійкість визначається, як стан фінансових 

ресурсів, їх розподіл та використання, при якому забезпечується розвиток 

підприємства на основі зростання прибутку та капіталу, при збереженні 

платоспроможності та кредитоспроможності в умовах припустимого рівня 

ризику. Фактори, що впливають на фінансову стійкість поділяють на зовнішні 

(податкова, кредитна політика в країні, законодавство з контролю за діяльністю 

підприємства, платоспроможний попит споживачів та ін.) і внутрішні (галузева 

належність суб'єкта господарювання, структура продукції, що випускається, 

стан майна і фінансових ресурсів та ін.) [2]. 
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Залежно від рівня забезпеченості запасів джерелами їх формування 

виділяють чотири типи фінансової стійкості підприємства: абсолютна, 

нормальна, нестійка, кризовий стан [3]. 

Оцінюючи фінансову стійкість ПрАТ «Племінний завод «Червоний 

велетень» Зміївського району Харківської області, ми визначили, що у 

господарстві (за даними 2017 р.) нестійкий фінансовий стан, який є допустимим. 

Адже, величина короткострокових кредитів банків, які були залучені для 

формування запасів становила 3500 тис. грн, що не перевищує сумарної вартості 

виробничих запасів, готової продукції і товарів, яка становить 5897 тис. грн. 

Виконується умова: 5897 тис. грн. > 3500 тис. грн. 

Крім того, власні та довгострокові позикові джерела перевищують вартість 

незавершеного виробництва, тобто виконується наступна умова: 3092 тис. грн. < 

3500 тис. грн. 

Зменшення коефіцієнта фінансової незалежності в динаміці свідчить про 

збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Даний 

показник характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, 

авансованих у його діяльність. Його нижньою межею в іноземній практиці 

вважають 0,6 або 60%. В ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень» даний 

коефіцієнт становив 0,643 у 2016 р. і 0,637 у 2017 р., що свідчить про допустиму 

залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. 

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень в господарстві значно 

зменшився протягом досліджуваного періоду з 0,224 в 2016 р. до 0,095 

відсоткових пунктів в 2017 р., що свідчить про зменшення частини основних 

засобів та інших позаоборотних активів профінансованих кредиторами. 

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів дозволяє зробити 

загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Так, в господарстві за 

даними 2017 р. на кожну гривню власних коштів, які вкладені в активи припадає 

56,6 коп. позикових коштів. 

Отже, використання значного обсягу короткострокових кредитів банків 

при даному типі фінансової стійкості створює проблеми у забезпеченні поточної 

платоспроможності. При цьому дозволяє здійснювати операційну діяльність з 

мінімальною потребою у власному капіталі, що при інших рівних умовах 

забезпечує вищий рівень його рентабельності. 

Щоб нормалізувати фінансову стійкість та досягти достатньо високого 

рівня платоспроможності господарству для формування запасів слід 

використовувати власні джерела, а при їх нестачі довгострокові позикові кошти. 

Використання довгострокових зобов'язань, зокрема, для фінансування 

оборотних активів забезпечить зростання рентабельності власного капіталу.  
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

В сучасній Україні за умов економічних реформ та євроінтеграційних 

процесів, що проводяться в нашій країні, досить стрімко зростає важливість й 

потреба в якісній сільськогосподарській статистиці, що є одним з найголовніших 

важелів в державному регулюванні та управлінні українською економікою. Тож, 

статистика набуває нової ролі в розвитку країни, вона стає справжнім знаряддям, 

що дозволить проводити ефективне управління явищами та процесами, що 

значним чином впливають на економічний стан нашої країни. 

З самого моменту отримання незалежності Україною, сільське 

господарство, як галузь економіки, займає одне з основних місць в економіці 

країни, та має особливу роль у соціально-економічному розвитку України. 

Метою статистичного аналізу сільськогосподарських культур є 

дослідження даних структури посівних площ та їх врожайність, що дасть змогу 

оцінити діяльність сільськогосподарського підприємства, та скласти план його 

розвитку. 

Проте спершу потрібно зрозуміти, що ж таке сільське господарство, 

статистичний аналіз, так як вони взаємопов’язані. 

Сільське господарство - одна з найважливіших галузей господарського 

комплексу України, яка відіграє важливу роль у зміцнені економіки нашої 

країни, підвищенні життєвого рівня населення і розв'язанні соціально-

економічних проблем [3]. 

Статистичний аналіз - це процес вивчення та зіставлення отриманих 

цифрових даних між собою та з іншими даними, їх узагальнення [4]. 

Таким чином ми можемо стверджувати, що статистичний аналіз в 

сільському господарстві – являє собою процес аналізу та зіставлення 

сільськогосподарських показників країни, чи окремого сільськогосподарського 

підприємства, на підставі якого формується узагальнений показник поточного 

стану, та приймаються рішення та заходи для їх покращення. 

Слід зазначити, що основними кількісними та якісними показниками 

статистичного аналізу в сільському господарстві є посівна площа та урожайність. 

Посівна площа це основна форма використання землі, як головний засіб 

сільськогосподарського виробництва. Від розміру посівної площі 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
239 

спостерігається прямо-пропорційна залежність обсягів виробництва продукції 

рослинництва, адже продукція рослинництва визначається саме посівною 

площею та її розмірами, та врожайністю зернових культур. 

Важливо також відзначити, що багато закономірностей розвитку 

сільського господарства знаходять свій кількісний вираз у даних про посівні 

площі та їх структуру. Так, ефективність сільськогосподарського виробництва 

багато в чому залежить від раціонального територіального розміщення окремих 

видів сільськогосподарських культур і спеціалізації рослинництва по 

економічних районах, природно - економічних зонах, адміністративних і 

господарських одиницях з урахуванням природно – кліматичних та економічних 

умов. Пояснюється це тим, що значна розмаїтість ґрунтово-кліматичних умов 

нашої країни створює в окремих її регіонах сприятливі умови для вирощування 

тільки певних сільськогосподарських культур [5]. 

Посівною називають площу ріллі або інших розораних угідь, яка зайнята 

посівами сільськогосподарських культур. Розміри посівних площ обчислюють 

не по окремих культурах, а по кожній культурі —за господарським 

призначенням. Наприклад, посівну площу кукурудзи визначають окремо на 

зерно і силос та зелений корм. Посівні площі однорічних і багаторічних трав 

поділяють на посіви, призначені на насіння, сіно, зелений корм і випас. 

Результативним показником виробничої діяльності 

сільськогосподарського підприємства, який об’єктивно відображає її 

ефективність є рівень урожайності основних сільськогосподарських культур [2]. 

Урожай і врожайність – найважливіші результативні показники 

землеробства і сільськогосподарського виробництва в цілому. Рівень 

урожайності відображає вплив економічних і природних умов, а також якість 

організаційно-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств і 

господарств. Під урожаєм (валовим збором) у статистиці розуміють загальний 

обсяг продукції, зібраної з усієї площі посіву окремих сільськогосподарських 

культур або їх груп [1]. 

Урожай і валовий збір – поняття досить схожі за змістом, майже 

однозначні. Урожайність – це середній обсяг зібраного врожаю з певної одиниці 

площі, зазвичай гектару при вирощуванні сільськогосподарських культур у 

відкритому ґрунті, та на один метр квадратний при вирощуванні у закритому 

ґрунті. 

Розміри посівів статистика узгоджує з обсягом урожаю, рівнем 

урожайності, наявністю трудових ресурсів, техніки, розмірами витрат на оплату 

праці працівників, інших витрат виробництва, грошовими доходами і 

прибутками. Тобто ці показники є досить варіативними. 

Варіація, тобто коливання, це свого роду мінливість значень будь-якої 

ознаки, чи показнику, та є не чім іншим як властивістю статистичної сукупності. 

Вона обумовлена дією безлічі взаємозв'язаних причин, серед яких є як і основні, 

так і другорядні причини. Основні причини формують центр розподілу, 

другорядні — варіацію ознак, сукупна їх дія — форму розподілу. Для прикладу, 

урожайність сільськогосподарської культури безпосередньо залежить від якості 

ґрунту та методів його обробки, якості насіння вирощуваних 
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сільськогосподарських культур і кількості внесених в х ґрунт добрив, 

кліматичних умов і цілого ряду інших об'єктивних та суб'єктивних факторів. 

Сукупність дії всіх цих факторів і різне їх поєднання обумовлюють той чи інший 

рівень урожайності в окремих господарствах, а також задають закономірності 

розподілу таких господарств за певною ознакою. 

Таким чином, основними напрямами статистичного аналізу посівних площ 

є : аналіз ходу весняної та осінньої сівби, аналіз якості сівби, вивчення розмірів і 

структури посівних площ та їх змін у динаміці, порівняно з плановим завданням, 

і факторів, які зумовили ці зміни [5]. 

Аналіз ходу сівби необхідних для здійснення оперативного управління 

посівною кампанією, її успішністю і своєчасним розгортанням у районі, а також 

для контролю за виконанням в оптимальні терміни всіх посівних робіт, оскільки 

ці терміни мають винятково важливе значення для підвищення врожайності. За 

даними Інституту зернового господарства, найбільш високою урожайністю 

відзначаються посіви озимих, в яких період від сівби до припинення осінньої 

вегетації триває 50–65 днів при сумі активних температур 520–6700С [5]. 

Вивчення варіації має велике значення для оцінки сталості та 

диференціації соціально-економічних явищ, при використанні вибіркового та 

інших статистичних методів [4].  

Для виміру і оцінки варіації використовують систему абсолютних і 

відносних характеристик, а саме: розмах варіації, середнє лінійне і середнє 

квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації, дисперсію. Кожна з названих 

характеристик має певні аналітичні переваги при вирішенні тих чи інших завдань 

статистичного аналізу. 
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В сучасних умовах ринку успішне функціонування підприємства значною 

мірою залежить від забезпеченості та раціонального використання ним 

оборотних активів. Для підприємств України є важливим виявлення нагальних 

проблем обліку оборотних активів, що потребують вирішення, оскільки це 

сприяє забезпеченню формування достовірної, достатньо аналітичної інформації 

щодо оборотних активів для цілей управління. Крім того, важливе значення має 

контроль за збереженням та раціональним використанням в процесі виробництва 

оборотних активів [1]. 

У міжнародній практиці кожне підприємство, враховуючи характер 

діяльності та особливості технологій і організації господарських операцій, 

самостійно вирішує питання поділу активів на оборотні та необоротні. В Україні, 

відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» поділ активів на оборотні та 

необоротні є обов'язковим. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає, що 

оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 

також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 

операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2]. 

Оборотні засоби включають оборотні виробничі фонди і фонди обігу. 

Оборотні виробничі фонди перебувають у трьох функціональних формах і 

поділяються на виробничі запаси, незавершене виробництво і витрати майбутніх 

періодів. Фонди обігу сільськогосподарського підприємства включають готову 

до реалізації продукцію, кошти в касі і на рахунках у банку, а також кошти в 

розрахунках [3]. 

Мета і завдання дослідження полягає у аналізі оборотних активів ПрАТ 

«Племінний завод «Червоний велетень» Зміївського району Харківської області 

на прикладі якого нами визначено склад та структуру оборотних активів 

підприємства у динаміці за 2013-2017 рр., яка свідчить про перевищення у 

структурі оборотних активів дослідного підприємства оборотних виробничих 

фондів, що є абсолютно нормальним явищем у практиці аграрних підприємств. 

У структурі оборотних фондів найбільшу частку у 2013 р. займала 

дебіторська заборгованість 36,2 %, яка у 2017 р. зменшилась на 62,7 % і склала 

на кінець періоду 10,8 %, що свідчить про істотно новий рівень відносин 

сільськогосподарського підприємства з іншими товаровиробниками, 

фінансовими установами, тощо. 
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Найбільшу питому вагу в 2017 р. займають готова продукція – 38,6 % (2275 

тис. грн.) і виробничі запаси – 29,1 % (1714 тис. грн.). Це можна пояснити не 

стільки збільшенням продукції, скільки зростанням ціни на неї. 

Щодо грошей та їх еквівалентів, то в 2017 р. по відношенню до 2016 р. їх 

кількість збільшилась найбільше, а саме в 11 разів, із 1 до 11 тис. грн. 

У цілому по підприємству оборотний капітал на кінець 2017 р. склав 5884 

тис. грн., що по відношенню до базового 2013 року більше на 25,1 %, проте 

менше на 4,7 % по відношенню до попереднього 2016 року. 

Таким чином, для нормального здійснення процесу виробництва і 

раціонального використання оборотних засобів сільськогосподарські 

підприємства повинні мати виробничі запаси відповідно до встановлених 

нормативів. Як нестача матеріальних оборотних засобів, так і їх наднормативні 

запаси призводять до зниження ефективності виробництва і погіршення 

фінансового стану господарства. 
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В нашій країні сільське господарство є однією з найбільш пріоритетних 

галузей національної економіки. Проте, як і інші галузі економіки, сільське 

господарство постійно стикається з низкою негативних зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Сучасні процеси, що відбуваються в економіці України, призводять до 

неефективної діяльності аграрних підприємств, в деяких випадках – до 

банкрутства. З метою зменшення ризиків банкрутства сільськогосподарські 

підприємства повинні вчасно проводити аналіз ділової активності. 

Питання аналізу ділової активності досліджувались такими вітчизняними 

та зарубіжними вченими як Р.О. Костирко, М. Денисенко, М.Д. Білик, О.В. 

Павловська, Д.А. Аакер, Е.Дж. Долан, А.Д. Шеремет, В.В.Ковальов, Г.В. 

Савицька, Л.О. Коваленко, О.О. Заікіна, В.О. Мец та ін. Відзначаючи цінність 

указаних досліджень, відмітимо, що певне коло теоретичних та методичних 

питань з обраної проблематики все ж таки потребує подальшого розвитку. 

Метою дослідження є розкриття значення ділової активності, як важливого 

показника фінансового стану підприємства, а також пошук шляхів її покращення 

на прикладі існуючого сільськогосподарського підприємства. 

Ділова активність – один з найбільш важливих показників, що 

характеризує та впливає на ефективність діяльності підприємства. Від 

об’єктивності, своєчасності та точності розрахунків системи показників ділової 

активності залежить якість управлінських рішень. Треба завважити, що кожен 

науковець по-своєму трактує поняття ділової активності підприємства. Так, О.В. 

Мец описує ділову активність, як зусилля, які підприємство докладає для виходу 

на ринок продукції, праці, капіталу [1].За Л.О. Коваленко ділова активність 

підприємства – це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти 

діяльності підприємства і визначається такими критеріями, як місце 

підприємства на ринку, репутація, інноваційно-інвестиційна діяльність, 

конкурентоспроможність [2]. Заікіна О.О. поясняє дане поняття як весь спектр 

зусиль, спрямованих на просування підприємства на ринках продукції, праці, 

капіталу [3].  

Відмітимо головні, на наш погляд, показники для визначення ділової 

активності, а саме: 

 коефіцієнт оборотності власного капіталу; 

 коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; 
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 коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. 

 коефіцієнт оборотності матеріальних запасів; 

 коефіцієнт оборотності основних засобів. 

В таблиці 1 представлений розрахунок показників ділової активності за 

2016 та 2017 роки на основі реально діючого сільськогосподарського 

підприємства. 

Аналіз ділової активності СТОВ «Славутич» 

Показник Розрахунок 

Роки Відхилення 

2016 2017 

Абсол

ютне 

(+/-) 

Віднос

не % 

Коефіцієнт 

оборотності 

власного 

капіталу 

Чистий дохід

Середньорічна вартість власного капіталу
 4,6 0,5 -4,1 -89,1 

Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

Чистий дохід

Середньорічна дебіторська заборгованість
 5,1 7,2 2,1 41,2 

Коефіцієнт 

оборотності 

матеріальних 

запасів 

Собівартість реалізованої продукції

Середньорічна вартість матер. запасів
 1,3 0,9 -0,4 -30,8 

Коефіцієнт 

оборотності ОЗ 

Чистий дохід

Середньорічна вартість ОЗ
 2,2 1,3 -0,9 -40,9 

Коефіцієнт 

оборотності 
кредиторської 

заборгованості 

Собівартість реалізованої продукції

Середньорічна вартість кредит. заборгованості
 61,4 50,4 -11,0 -17,9 

На рисунку 1 зображено, як змінилися показники ділової активності на 

сільськогосподарському підприємстві протягом одного звітного року. 

 
Динаміка показників ділової активності СТОВ «Славутич» 

За результатам аналізу маємо такі показники. В 2017 році показники 

ділової активності значно знизились в порівнянні з попереднім роком. Так, 
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зниження коефіцієнта оборотності власного капіталу свідчить про те, що 

діяльність підприємства недостатньо забезпечується власними коштами; ці 

кошти використовувались не інтенсивно. Зниження оборотності кредиторської 

заборгованості свідчить про погіршення розрахунково-платіжної дисципліни 

підприємства. Позитивне значення має лише коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості, який в 2017 році зріс відносно попереднього року 

на 41,2% 

Причинами зниження ділової активності можуть бути як зовнішні чинники 

(стан економіки в крані, політична стабільність, кількість конкурентів на ринку) 

так і внутрішні (загальний фінансовий стан підприємства, стратегічні пріоритети 

розвитку, тощо). 

Для підвищення рівня ділової активності, поліпшення іміджу на ринку 

продукції підприємство може застосовувати такі заходи: 

 пошук нових ринків збуту продукції; 

 підвищення якості та конкурентоспроможності реалізованої продукції; 

 розвито зовнішньоекономічної діяльності; 

 активізувати залучення інвесторів; 

 вдосконалення технічного стану обладнання; 

 оптимізація організаційної системи управління, форм та методів 

фінансово-господарської діяльності; 

 зменшення тривалості операційного та фінансового циклів; 

 підвищення ефективності та інтенсивності використання майна. 

Таким чином, ділова активність виступає важливим показником 

фінансового стану підприємства, що характеризує різні аспекти його діяльності, 

такі як місце на ринку,конкурентоспроможність, рівень ефективності і 

інтенсивності використання ресурсів. Аналіз ділової активності дає змогу 

оцінити ефективність використання підприємством майнового та фінансового 

потенціалу, що впливає на рівень прибутку та рентабельності. 
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ОЦІНКА ДИНАМІКИ І ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ УРОЖАЙНОСТІ 

КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ 

 

У 2016 році господарствами (усіх категорій) України зібрано 28075 тис 

тонн кукурудзи на зерно. За останні сім років більше зерна збиралося лише у 

2013 році − 30950 тис тонн і у 2014 році − 28497 тис тонн. У звітному році зібрано 

зерна кукурудзи більше, ніж у 2005 р. у 4 рази. Одна із причин нарощування 

виробництва кукурудзи є те, що вона залишається для України основною 

експортною культурою. Рекордні врожаї кукурудзи очікують і в інших країнах-

експортерах, що, своєю чергою, призводить до здешевлення її вартості на 

світових ринках. 

Як відомо, пробитися за кордон із зерновими нелегко − конкуренція. До 

країн Північної Африки і Близького Сходу обсяги відвантажень скорочуються. 

Зате серед покупців нашої кукурудзи − країни об’єднаної Європи, яким бракує 

зерна, вирощеного у себе, для внутрішнього споживання. Цим пояснюється 

підвищений інтерес з боку ЄС до «королеви полів» з України. Як повідомила 

експерт УкрАгроКонсалту Єлизавета Малишко, динаміка експорту до 

Євросоюзу цієї зернової культури і у тоннах, і в частках від загального 

українського кукурудзяного експорту зростає. На її думку, вигідна для нас 

ситуація, коли об’єднана Європа не стягує з української кукурудзи мито, як це 

було раніше, десь до 2007 року, збережеться й після зближення з Євросоюзом, 

який сам не зацікавлений зводити перед затребуваним тваринництвом фуражем 

експортний бар’єр [1]. 

У «королеви полів» і популярність королівська. Успіх кукурудзи не є 

випадковим. По-перше, вітчизняні сільгоспвиробники почали рахувати свої 

прибутки і концентруватися на вирощуванні тих зернових, які приносять 

максимальну вигоду. Урожайність кукурудзи у багатьох господарствах на 50–

60% вища, ніж пшениці, за практично таких самих витрат у розрахунку на гектар. 

Наприклад, у 2016 р. середня урожайність кукурудзи на зерно по Україні 

становила 66 ц/га проти 42,2 ц/га урожайності пшениці (вища на 56,4%). До того 

ж кукурудза у сівозміні менш примхлива, а вирощувати її економічно вигідніше, 

ніж інші фуражні культури. Отже, у загальному «кормовому кошику» обсяги 

ячменю із року в рік скорочуються, а качанистої − усе зростають.  

Друга причина домінування кукурудзи: зібрана пшениця радує аграріїв 

якістю. Але що для пекарів добре, те для тваринників − не дуже. Фуражної 
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пшениці на внутрішньому ринку бракує, її частково замінила кукурудза. Така 

ситуація зберігається і далі, оскільки у валу пшениці багато продовольчої.  

По-третє, попит на кукурудзу у світі стабільно високий і щороку неухильно 

зростає. Таку тенденцію спричинено і збільшенням споживання м’яса, головним 

чином − у Китаї (кукурудзу у Піднебесній купують насамперед для худоби і 

птиці), і виробництвом біоетанолу. Звідси чимала фінансова вигода, яку дає 

експорт кукурудзи за кордон.  

Четвертий фактор популярності качанистої − вирощування пшениці несе 

для наших аграріїв певні ризики, оскільки уряд не раз запроваджував мораторій 

на її експорт або встановлював усілякі квоти. До того ж влада намагається 

утримувати ціни на продовольче зерно (задля стабілізації продовольчого 

ланцюжка: пшениця − борошно − хліб, − який є соціально важливим продуктом). 

Кукурудза в цьому плані набагато менш «політизована» [1]. 

За даними Державної служби статистики проаналізуємо динаміку 

урожайності кукурудзи на зерно у господарствах України. Щоб краще 

абстрагуватися від випадкового коливання рівнів ряду, застосовують аналітичне 

вирівнювання способом найменших квадратів. Суть його в знаходженні такої 

математичної лінії, ординати точок якої були б найближчі до фактичних значень 

ряду динаміки. Це означає, що сума квадратів відхилень вирівняних рівнів від 

фактичних має бути мінімальною: 

min)~( 2  tyy . 

Вирівнювання способом найменших квадратів можна здійснити по прямій 

або будь-якій кривій лінії, яка виражає функціональну залежність рівнів ряду 

динаміки від часу. Для того щоб знайти доцільну форму вирівнювання, потрібно 

проаналізувати досліджуване явище і закони його розвитку. 

 
Динаміка середнього рівня урожайності кукурудзи на зерно в господарствах України, 

2005 – 2016 рр.  
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У 1927 році В.А. Базаров-Руднєв запропонував три методи прогнозу: 

екстраполяція, аналітична модель, експертиза. В даний час існує близько 220 

методів прогнозування, але найчастіше на практиці використовуються не більше 

10, серед них: фактографічні (екстраполяція, інтерполяція, тренд-аналіз), 

експертні (у т.ч. опитування, анкетування), публікаційні (у т. ч. патентні), 

цитатно-індексні, сценарні, матричні, моделювання, аналогій, побудова графів і 

т.д.  

Використання методу екстраполяції зумовлене тим, що він є простим і не 

потребує для розрахунків прогнозів великої статистичної бази. Треба пам’ятати, 

що використання методів екстраполяції передбачає два припущення, які у 

більшості випадків характерні для економічних процесів [2]: основні фактори, 

тенденції минулого збережуть свій прояв у майбутньому; досліджуване явище 

розвивається за плавною траєкторією, яку можна виразити, описати 

математично. 

На підставі проведеного вирівнювання динамічного ряду урожайності 

кукурудзи на зерно ми розрахували прогнозні значення на період до 2021 року.  
Прогноз урожайності кукурудзи на зерно в господарствах України методом 

екстраполяції на період до 2021 р.  

Прогнозний період 

Прогноз урожайності, розрахований за рівнянням (ц/га): 

логарифмічної функції прямолінійної функції 

)ln(568,10306,34 tyt   tyt 3941,2347,36   

6012.02 R  7020.02 R  
2018 46,4 69,9 

2019 46,7 72,3 

2020 47,0 74,7 

2021 47,3 77,0 

У % до фактичного рівня 

урожайності  2016 р. 
71,7 116,7 

Ми отримали два перспективних значення урожайності кукурудзи на зерно 

на 2021 рік: 77 ц/га (що на 16,7% вище фактично досягнутого рівня 2016 року) і 

47,3 ц/га (що на 28,3% менше рівня звітного року).  

В основні підвищення урожайності сільськогосподарських культур, у тому 

числі, кукурудзи на зерно, є заходи, спрямовані на збереження та відновлення 

водних і земельних ресурсів, оптимізацію структури посівних площ, сівозмін, 

системи удобрення та захисту рослин, розробку адаптивних режимів зрошення 

до конкретних полів і сівозмін на основі врахування витрат води культурами і 

випаровування. Фундаментом майбутнього урожаю є якісний висів − добре 

підготовлений грунт, правильно визначені терміни виконання сівби, якісне 

насіння і правильна технологія.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПРОДУКЦІЇ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Зважаючи на те, що виробничі витрати є породженням відповідних 

факторів виробництва, їх економічний зміст можна визначити як спожиту частку 

виробничих ресурсів. Витрати – це використані у процесі виробництва різні 

речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах 

товарного виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення 

конкретного продукту називають собівартістю. Зміст термінів витрати і 

собівартість поєднуються в понятті витрати виробництва. 

Усі записи у бухгалтерському обліку про витрати і вихід продукції в галузі 

рослинництва, в тому числі і зернових культур, проводяться на підставі 

відповідних первинних документів. Первинні документи – це письмові 

свідоцтва, що фіксують і підтверджують господарські операції включаючи 

розпорядження і дозволи адміністрації на їх проведення [1]. 

В Україні нарощування виробництва зерна має стратегічне значення для 

підвищення ефективності АПК, успішного його розвитку та подолання 

кризового стану в суміжних (тваринницьких) галузях. Однак протягом останніх 

років обсяги виробництва постійно скорочувалися. З огляду на вищевикладене, 

підвищення рівня ефективності виробництва зерна є найважливішим завданням, 

від вирішення якого залежить забезпечення ефективної діяльності 

зернопродуктового підкомплексу і продовольчої безпеки країни. 

Професор М.Ф. Огійчук наголошує, що «сільськогосподарське 

виробництво характеризується різноманітністю умов надходження, збереження 

та витратами одержуваної продукції. Це приводить до необхідності 

використання досить чисельних форм первинних документів». А також він 

розглядає організацію документального оформлення, надходження та витрат 

сільськогосподарської продукції по основних її видах [2]. 

Продовжуючи дану тему П.Г. Саблук [3] відзначає той факт, що продукція 

рослинництва надходить у господарство в стислий термін збирання при різних 

погодних умовах. Тому правильна організація обліку її надходження та 

подальшого руху має особливо важливе значення. Ще до початку врожаю 

повинна бути проведена велика підготовча робота. Необхідно перевірити як 

підготовлені місця приймання та збереження продукції, підібрати і 

проконтролювати завідувачів токами, вагарів, комірників, сторожів та інших 

матеріально-відповідальних осіб. В.Б. Моссаковський [4], Д.Ф. Томчук [5] 

підкреслюють, що головний бухгалтер повинний визначити обов'язки кожного з 

матеріально-відповідальних осіб, що беруть участь у процесі збирання врожаю, 
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підготувати достатню кількість бланків первинних документів, пронумерувати 

їх тощо.  

М.Ф. Огійчук [6] вважає, що правильно складені та вчасно надані в 

бухгалтерію сільськогосподарських підприємств первинні документи дають 

можливість систематично контролювати виконання завдань, законність та 

цілісність здійснених господарських операцій, заощадження власності тощо.  

Методичні рекомендації з планування, обліку, калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [7] розроблені 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні», Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою 

забезпечення єдності в складі та класифікації витрат, застосування методики їх 

планування та обліку, визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в 

сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.  
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ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 

 

Метою оперативного аналізу виробництва зерна є систематизований 

контроль за ходом виконання виробничої програми галузі згідно з 

технологічними картами вирощування сільськогосподарських культур; оцінка 

результатів госпрозрахункової діяльності трудових колективів; виявлення 

резервів збільшення виробництва зерна і раціонального використання 

земельних, трудових і матеріальних ресурсів; широке впровадження у 

виробництво досягнень інноваційного прогресу і передового досвіду; 

підвищення рівня організації, мотивації і продуктивності праці; скорочення і 

ліквідація втрат зерна. 

Оперативний аналіз постійно здійснюють керівники, спеціалісти і окремі 

члени трудових колективів під час оформлення і обробки первинних облікових 

документів, а також на основі особистих спостережень за виробничими 

процесами і витратами ресурсів. Результати аналізу використовують для 

прийняття конкретних управлінських рішень і оперативного регулювання 

виробництва з метою формування позитивних тенденцій розвитку технологічних 

і організаційно-економічних процесів у підрозділі. 

Проведення оперативного аналізу виробництва зерна передбачає 

послідовне виконання таких етапів: постановка завдання аналізу виходячи з 

вимог господарської діяльності; збирання і обробка необхідної інформації; 

оцінка результатів аналітичних розробок, формулювання висновків і практичних 

висновків і практичних пропозицій. 

У виробництві зерна продукція поступає, як правило, один раз на рік, 

підсумковий аналіз роботи виробничих підрозділів здійснюють після збирання і 

оприбуткування урожаю. Але такий аналіз не може мати дієвого впливу на 

результати роботи звітного року. У цьому зв’язку оперативний аналіз 

господарської діяльності окремих виробничих підрозділів має винятково 

важливе значення. 

Оперативний аналіз щоденно здійснює рада трудового колективу, його 

керівник і окремі члени. Він повинен забезпечити оперативне управління 

трудовими і матеріальними ресурсами, сприяти виявленню внутрішніх ресурсів, 

попереджати нераціональне використання виробничих цінностей.  

Джерелами інформації для оперативного аналізу виробництва зерна є 

госпрозрахункові завдання, технологічні карти, робочі плани, первинні облікові 

документи, журнали обліку витрат і виходу продукції, накопичувальні відомості 

оперативного контролю прямих витрат у рослинництві, виробничі звіти, 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
252 

журнали аналізу господарської діяльності. Особливе значення мають особисті 

спостереження керівників, спеціалістів, усіх працівників підрозділу за ходом 

виробничих процесів. 

Під час оперативного аналізу виробництва зерна перевіряють виконання 

змінних норм виробітку і денних завдань агрегатами і окремими особами, 

правильність комплектування агрегатів, ступінь використання потенційних 

можливостей техніки. Основним завданням оперативного аналізу роботи 

машино-тракторного парку є виявлення і усунення недоліків у використанні 

техніки, забезпечення її повного завантаження.  

Важливу роль відіграє контроль за дотриманням оптимальних строків 

виконання сільськогосподарських робіт, аналіз і розробка заходів щодо знижен-

ня напруги в затратах праці в окремі періоди. До таких заходів належать: 

підвищення рівня механізації і удосконалення технології виробництва на таких 

роботах, строки виконання яких належать до напруженого періоду; зміна строків 

виконання робіт у межах агротехнічних норм; удосконалення організації 

виконання робіт; тимчасове залучення працівників інших галузей на роботи в 

рослинництві; проходження в найбільш напружені періоди робочого дня з 

наступною компенсацією його у менш напружені періоди. 

При аналізі агротехнічних заходів по виробництву зерна аналізують 

ефективність використання органічних і мінеральних добрив, засобів захисту 

зернових культур від бур’янів, шкідників і хвороб, раціональне використання 

зрошувальних і осушених земель, виконання агротехнічних заходів згідно з 

технологічними картами, частку сортових посівів у загальній площі, 

ефективність різних сортів, екологічну чистоту агротехнічних заходів і т.п. 

важливо забезпечити комплексне застосування різних агротехнічних заходів, які 

мають істотний вплив на приріст урожайності зерна. З цією метою необхідно 

залучати до аналізу дані дослідних станцій, сортовипробувальних дільниць, 

науково-дослідних інститутів, розміщених в одній природно-економічній зоні. 

Аналізу ефективності використання добрив повинен передувати агрохі-

мічний аналіз наявності поживних речовин на окремих полях сівозміни, що 

дозволить обґрунтувати раціональні дози і пропорції внесення добрив, забез-

печити їх економне і безпечне для навколишнього середовища використання. 

Особливу увагу слід приділяти контролю і аналізу якості робіт і продукції. 

Оперативний аналіз якості зерна здійснюють на основі документів по реалізації 

продукції і її оплати, що дозволяє встановити відхилення між заліковою і 

фізичною масою продукції зернових, виявити причини розбіжностей, визначити 

суму додаткової виручки за рахунок більш високої якості продукції. 

Оперативний аналіз виробництва зерна має важливе значення на 

підприємстві, однак, нажаль, сьогодні в багатьох аграрних підприємствах 

оперативне планування майже не проводиться або носить епізодичний характер, 

а отже не відповідає  вимогам оперативного аналізу та унеможливлює прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. 
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Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що кожний суб’єкт 

господарювання зобов'язаний чітко представляти на перспективу потребу у 

фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерелах їх одержання, а 

також уміти ефективно використовувати наявні засоби у процесі роботи свого 

господарства. У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися 

стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, 

постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків і 

положенню на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості. 

Конкурентоспроможність підприємства передбачає його можливість зберігати 

або розширювати конкурентні позиції на цільовому ринку та впливати на 

ринкову ситуацію через пропозицію якісної продукції, задовольняючи 

специфічні вимоги споживачів і забезпечуючи ефективність функціонування 

підприємства.  

Тому великий інтерес представляє визначення найвагоміших напрямів 

мінімізації витрат у виробничому процесі як основи підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання всіх форм власності в 

сучасних умовах господарювання [4]. 

Питання щодо визначення основних напрямів мінімізації витрат у 

виробничому процесі активно обговорюються і висвітлюються в літературі, 

зокрема, в роботах Ансоффа І.,  Беа Ф., Васильєва В., Дікань Л., Дихтла Е., 

Золотарьова А., Ластовецького В., Малькова В., Морріса Д., Орлова П., 

Пономаренко В., Ситубандіна С., Сопко В., Стражева В., Української Л., Уткіна 

Е., Фабричнова А., Хаймана Д., Хея Д., Шеремета А., Шим Джея К., Шмалена Г., 

Яковлєва А. та ін. Незважаючи на вагомі напрацювання, залишаються проблеми, 

що потребують додаткового наукового аналізу. 

Мета дослідження полягає в теоретичному узагальненні та виявленні 

основних напрямів мінімізації витрат у виробничому процесі як основи 

підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах 

господарювання. 

Головним напрямком реформ, які здійснюються в Україні, є перехід до 

ринкових умов господарювання, в яких підприємство несе повну економічну 

відповідальність за результати своєї діяльності. При цьому успіх у досягненні 

визначених цілей будь-якого підприємства нерозривно пов'язаний з обсягом 

витрачених коштів. Як показує досвід високорозвинених країн, ключовим 
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фактором економічного зростання є концепція мінімізації витрат у виробничому 

процесі, яка передбачає, що кожна складова одиниця затрачених коштів повинна 

витрачатися доцільно та обґрунтовано. У той же час необхідність вивчення 

витрат виробництва, розуміння їх ролі і сутності в сучасних умовах 

господарювання зумовлені рядом практичних завдань, що виникають у процесі 

розвитку пов'язаних, зокрема, з характерними для України процесами 

перехідного періоду. Це зумовлено тим, що витрати виробництва безпосередньо 

впливають на процес ціноутворення продукції, визначають рівень ефективності 

виробництва. 

Проведений аналіз надрукованих з даної проблематики наукових праць 

вітчизняних та закордонних вчених [1-5] дозволив зробити висновок про те, що 

питання формування  концептуальних і методичних підходів до вирішення 

завдань зниження витрат виробництва недостатньо розроблені  як у науковому, 

так і в організаційно-практичному аспектах. Це потребує додаткових 

досліджень, зокрема щодо виявлення відповідних заходів стосовно створення 

організаційно-економічних умов зниження витрат виробництва. Таким чином, є 

об'єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і 

методичних розробок, спрямованих на зниження витрат виробництва в період 

трансформаційної економіки. 

Товаровиробники в умовах конкуренції повинні прагнути до скорочення 

витрат виробництва або собівартості продукції. Це зумовлено тим, що зниження 

собівартості є основою зниження цін, що, у свою чергу, дає змогу підприємцю 

отримати більший прибуток або збільшити коло потенційних покупців даної 

продукції за рахунок зниження ціни її реалізації без зменшення загального 

обсягу прибутку та без погіршення якості виготовленої продукції, виконаних 

робіт та наданих послуг. 

У сучасних умовах нестабільного бізнес-середовища суб’єкти 

господарювання ефективність своєї діяльності оцінюють за кінцевим 

результатом. Тому в якості основних умов зниження витрат виробництва, на 

яких сфокусована увага, є внутрішньогосподарські організаційно-управлінські 

та фінансові операції. Враховуючи зазначене вважаємо за доцільне 

запропонувати наступні заходи щодо мінімізації витрат у виробничому процесі: 

вдосконалення інформаційного забезпечення процесу виробництва; розроблення 

підходу щодо формування асортименту продукції; вдосконалення механізму 

покриття витрат. Також для зниження витрат, пов'язаних з використанням 

основних фондів, необхідно акцентувати увагу на поліпшенні якості машин, 

устаткування, споруд, зменшувати частку пасивної частини основних фондів 

(кількість складських приміщень, інших споруд, що не задіяні в операційному 

процесі). Особливо слід дбати про зниження непродуктивних витрат - штрафів, 

відшкодування збитків тощо, пов'язаних з невиконанням підприємством своїх 

договірних зобов'язань. До них відносять також прогули працівників на 

підприємстві. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що сучасний стан розвитку 

виробництва в Україні характеризується тим, що темпи збільшення виробничих 

витрат перевищують темпи зростання обсягів випуску продукції. Як наслідок 
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підприємства не лише не отримують необхідний для подальшого розвитку обсяг 

прибутку, а й починають отримувати «від’ємний» фінансовий результат. 

Усунення зазначених негативних аспектів функціонування потребує 

першочергового впровадження комплексу дієвих заходів щодо мінімізації витрат 

у виробничому процесі як основи підвищення конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання всіх форм власності. Водночас треба завжди 

враховувати той факт, що від своєчасності, адекватності і якості здійснюваних 

заходів залежить не лише ефективність діяльності підприємства, але і саме його 

існування. Не всі зміни можуть виявитися вдалими. Вони можуть спричинити як 

підйом, так і падіння. Результати змін визначаються їх адекватністю зовнішнім 

чинникам та внутрішнім можливостям (ресурсам) підприємства. 
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МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Нестабільний стан економіки країни, що спостерігається останніми 

роками, негативно позначився на роботі багатьох підприємств. Сьогодні 

спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості порушених справ про 

банкрутство. Метою даного дослідження є аналіз методів діагностики 

банкрутства підприємства та визначення їх недоліків при застосуванні на 

українських підприємствах. 

Існує велика кількість методів діагностики за допомогою моделей 

ймовірності банкрутства:  двофакторна та п'ятифакторна  модели Е.  Альтмана,     

дискримінантна модель Р. Ліса, дискримінантна  модель Дж. Таффлера,  
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показник  діагностики  платоспроможності Ж.  Конана  і М.  Гольдера,  

коефіцієнт У. Бівера, модель Г. Спрінгейта, дискримінантна модель О. 

Терещенка, модель Р. Сайфулліна – Г. Кадикова, О. Зайцевої та ін. 

Одним з найважливіших інструментів системи раннього запобігання та 

прогнозування банкрутства підприємств є дискримінантний аналіз  (аналіз 

множинних дискримінант – Multiple-discriminant analysis, MDA). Його  зміст 

полягає  в  тому,  що за допомогою математично-статистичних методів будують   

функцію та розраховують інтегральний показник, на підставі якого можна з 

достатньою ймовірністю  передбачити  банкрутство  суб’єкта  господарювання.  

Найбільш широке застосування серед методів прогнозування банкрутства 

отримала багатофакторна, так звана, Z-модель Альтмана (1968  р.і).  Здобуті в 

процесі розрахунків значення Z-показника свідчать про наступне:  

Z < 1,8   – ймовірність банкрутства висока;  

1,8 < Z < 2,7  – ймовірність банкрутства дуже висока;  

2,71 < Z < 2,9 – банкрутство можливе; 

Z > 3    – ймовірність банкрутства уже низька.  

Незважаючи на привабливість даної методики, її використання обмежує-

ться необхідністю мати ринкову вартість акцій. А це можливо лише для великих 

корпорацій, акції яких вільно котируються на фондових біржах. Враховуючи ще 

й той факт, що фондовий ринок України є недостатньо розвинутим, то звертання 

українських підприємств до даної методики є некоректним.  

Широке застосування моделі Альтмана в зарубіжній практиці обумовлено 

її перевагами: модель включає велику кількість показників, що забезпечує 

низьку трудомісткість її використання при достатньо високій точності 

результатів; передбачає інтегральну оцінку і дає можливість порівняння стану 

різних об’єктів; інформація для розрахунку всіх показників доступна і міститься 

в основних формах звітності; існує можливість не тільки прогнозування 

банкрутства, але і оцінка зони ризику, в  якій знаходиться підприємство. 

Дж.  Таффлер і Г.  Тішоу розробили чотирифакторну модель оцінки 

платоспроможності .  Згідно цієї моделі, якщо отриманий показник більший за 

0,3, то  рівень фінансового стану підприємства вважається високим,  а 

ймовірність банкрутства низькою.  В разі, якщо отриманий показник менший, 

ніж 0,3, то рівень фінансового стану вважається низьким, а ймовірність 

банкрутства – високою.  Але, для моделі Дж. Таффлера і Г. Тішоу питання 

надійності вагових коефіцієнтів для оцінювання фінансового стану в умовах 

вітчизняної економіки залишається відкритим.  

До принципово іншого класу моделей  належить п’ятифакторна модель 

оцінки фінансового стану підприємства У. Бівера. Вона використовується з 

метою діагностики банкрутства за наступними показниками:  рентабельність 

активів; питома вага позикових коштів у пасивах; коефіцієнт поточної 

ліквідності;   частка чистого оборотного капіталу в активах. Вагові коефіцієнти 

для індикаторів у моделі У.  Бівера не передбачаються і підсумковий показник 

фінансового стану не розраховується.  Отримані значення індикаторів 

порівнюються з їх нормативними значеннями,  розрахованими У. Бівером для 
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трьох видів фірм:  для благополучних компаній;  для компаній,  збанкрутілих 

протягом року; для фірм, що стали банкрутами протягом п’яти років. 

Узагальнюючи викладене вище, можна визначити такі основні проблеми 

адаптації зарубіжних моделей:  

1) відсутність інформації про базу розрахунку вагових значень 

коефіцієнтів моделі;  

2)  відсутність статистики банкрутств українських підприємств, яка могла 

б підтвердити чи спростувати надійність моделі;  

3) застосування моделей ускладнюється проблемою достовірності 

інформації вітчизняних звітів, оскільки підприємства застосовують різні 

методичні підходи щодо формування звітних показників.  

Отже,  на основі проведених досліджень можна зробити висновок,  що 

використовуючи зазначені методи визначення банкрутства для сучасних 

підприємств нашої країни можна отримати не достатньо надійні результати.  

Тому слід вирішити такі проблемні питання, як 1) специфіка діяльності 

підприємства залежно від галузі; 2) розбіжності у врахуванні вагомості окремих 

показників у моделях; 3) відсутність статистики українських підприємств-

банкрутів, яка могла б підтвердити чи спростувати надійність моделі; 4) моделі 

використовувались та визначались на основі західно-європейських підприємств, 

а будь-яка країна має свою специфіку; 5)моделі не адаптовані до нашої 

вітчизняної економіки, а також не враховують значної кількості показників  

(розвитку галузі,  стану постачальників та конкурентів, доходів та витрат 

споживачів); 6) в розрахункових коефіцієнтах немає найважливіших показників 

підприємства; 7) моделі враховують тільки балансові показники та показники 

звіту про фінансові результати. 
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ФАКТОРА НА РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Формування ринкової економіки обумовлює розвиток в першу чергу 

окремих підприємств, їх структурних підрозділів, оскільки вони складають її 

основу. Діяльність підприємств, які займаються сільськогосподарським 

виробництвом, досить багатогранна, а результати їх роботи залежать не тільки 

від умов виробництва, але й від цілої низки  різноманітних факторів. Тому 

дослідження ефективності виробництва передбачає вивчення і виміру не тільки 

всього комплексу факторів, а й впливу окремих з них.  

Ефективність господарської діяльності характеризується відносно 

невеликим колом показників. Але на кожен такий показник здійснює вплив ціла 
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система факторів. Для системного підходу, що є невід’ємною функцією 

управління виробництвом, характерна комплексна оцінка впливу різнопланових 

факторів, цільовий підхід до їх вивчення. Знання факторів виробництва, вміння 

визначати їх вплив на прийняті показники ефективності дають  можливість 

управляти факторами, створювати механізм пошуку резервів [1]. 

При комплексному дослідженні економічного явища або процесу поряд із 

загальними або синтетичними показниками розраховують більш часткові або 

аналітичні показники. Кожен аналітичний показник, відображаючи певну 

економічну категорію, складається під впливом конкретних економічних та 

інших факторів. При цьому слід розрізняти об’єктивно обумовлені фактори та 

суб’єктивні шляхи впливу на показники, тобто можливі організаційно – технічні 

заходи, за допомогою яких можливо впливати на фактори, що визначають даний 

показник. Водночас в системі комплексного аналізу господарської діяльності 

виробничі фактори виявляються з точки зору їх впливу на узагальнюючи 

показники, але слід враховувати й зворотній зв'язок, тобто вплив цих 

результативних показників на показники, що характеризують окремі сторони 

роботи підприємства. Наприклад, вважаємо, що  ступінь впливу виробничих 

ресурсів на  обсяги виробленої продукції, а відповідно, й на обсяг реалізованої 

продукції, встановлено. Але величина, структура реалізованої продукції 

підприємства не тільки залежать від земельних, трудових і матеріальних 

ресурсів, а й визначають їх величину і структуру. Тому при проведенні 

комплексного дослідження діяльності підприємств необхідно врахувати ці 

зв’язки, надав їм кількісну форму. Для цього застосовують моделювання 

економічних явищ або процесів. 

Як ми вже відмічали, діяльність сільськогосподарських підприємств 

можна характеризувати через певні синтетичні і аналітичні показники, серед 

яких значне місце займає показник структурних зрушень. Досить часто а 

аналітичних розрахунках необхідно визначити вплив структурного фактора на 

зміну результативного показника. Як правило, при цьому використовується 

мультиплікативний тип факторної моделі, це означає, що для розрахунку розміру 

впливу окремого чинника на зміну результативного показника можна 

застосовувати найпоширеніметоди факторного аналізу: ланцюгових 

підстановок, абсолютних різниць та індексний, але кожен з яких має свої 

переваги й недоліки [2]. Розглянемо суть таких розрахунків на прикладі 

трьохфакторної моделі валового збору по групі зернових культур, який 

формується під впливом : розміру загальної посівної площі (S); структури 

посівних площ (ПВSi – питома вага площі окремої культури у загальній площі) і  

урожайності окремих культур (Уi). 

Факторну модель валового збору зерна можна представити такою 

моделлю:   ВЗ = ∑(Sзаг.  х  ПВSi   х   Уi)                                         (1) 

Застосування методу ланцюгових підстановок передбачає спочатку 

визначення двох умовних показників валового збору, де п – плановий 

(базисний); ф – фактичний (звітний) показник: 

ВЗум1 =  ∑(Sзагф  х  ПВSiп  х   Уiп)                                 (2) 

ВЗум2 =  ∑(Sзагф  х  ПВSiф  х   Уiп)                                 (3) 
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Розмір впливу структури посівних площ визначається як різниця між 

показниками валового збору умовним другим і умовним першим.  

При визначенні впливу структурного фактора за методикою абсолютних 

різниць, слід розглядати двохфакторну (середня урожайність по групі 

однорідних культур,середня ціна реалізації) і трьохфакторну моделі (валовий 

збір по групі культур, виручка від реалізації). Відповідні розрахунки можна 

здійснити за таким алгоритмом: 

- наприклад, розмір впливу структури сортового складу посівів на зміну 

середньої урожайності озимої пшениці: 

∆У = ∑ (ПВфi  - ПВпi) х Упi                                          (4) 

- валового збору по групі зернових культур: 

∆У = ∑ {(ПВфi  - ПВпi) х Упi} х Sзаг                                             (5) 

Досить часто методику визначення впливу структурного фактора 

застосовують при дослідженнях асортименту продукції, її якості тощо. В.В. 

Посилаєв[3] використав таку методику при вивченні причин зміни ціни на м'ясо  

ВРХ. Зокрема автор підкреслює, що середні ціни не повинні враховувати сортові 

надбавки і знижки за якість продукції. Проте в діючих методиках обчислення 

індексів закупівельних цін відсутні будь-які пропозиції щодо заходів 

виключення впливу зміни якості продукції на рівень цін при побудові індексів. 

Автор вважає, що по окремих видах продукції з метою елімінування впливу змін 

в асортименті закуповуваної продукції необхідно обчислювати поряд з індексом 

середніх закупівельних цін й індекс закупівельних цін фіксованого складу при 

структурі закупівлі звітного періоду. 

Методика  таких розрахунків базується на одній із властивостей побудови  

загальних індексів – їх взаємозв’язку. Так,  індекс середніх закупівельних цін 

можна представити як добуток двох індексів: індексу фіксованого складу при 

структурі закупівель звітного періоду (1) та індекс асортиментних (структурних) 

змін за ціною базисного періоду (0): 

Ір = Ір*Істр 
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За проведеними нами розрахунками зміни середньої ціни реалізації 

зернових культур маємо наступні результати: 
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Ір = Ір*Істр=1,167*0,97=1,132 

Отже, зростання середньої  ціни реалізації зерна на 13,2% обумовлено 

перш за все підвищенням закупівельних цін по окремих видах зернових культур 
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в середньому на 16,7%. Водночас погіршилася структура асортиментного складу 

обсягу реалізації, внаслідок чого середня ціна реалізації знизилася на 3%. 

Таким чином можна підсумувати, що для вирішення економічних задач, в 

яких результативний показник відображено через його структуру і необхідно 

визначити розмір впливу останнього, можна використовувати різні методи і 

прийоми залежно від наявності інформації і мети проведення досліджень, а 

результат отримуємо однаковий.  
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ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В АНАЛІЗІ ТА УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

У науковій літературі домінує думка, що проектний підхід в 

управлінніорганізацією виник як альтернатива ієрархічній системі управління. 

Ієрархічна система управління, яка була ефективною тривалий час, не 

змоглагнучко реагувати на  швидкі зміни зовнішнього середовища, що були 

викликанібурхливим розвитком технологій у 50-60-х роках ХХ століття. 

Організація виробництва підприємств з орієнтацією на використання  наукових 

досягнень,виробництво інноваційної продукції, вимагала нових підходів в 

управлінні організаціями. Таким підходом став проектний підхід. 

Узагальнивши погляди науковців на переваги проектного управління 

можна зазначити, що воно має наступні переваги: чітко визначена 

відповідальність за кінцеві результати роботи, ресурси та якість; можливість 

здійснення управління складними системами; здійснення управління за 

пріоритетними цілями, визначеними цілями реалізації проекту; гнучке 

реагування на зміну стану зовнішнього середовища; швидка адаптація 

внутрішнього середовища до вимог зовнішнього середовища; зменшення опору 
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змінам менеджменту та персоналу; створення ефективної системи мотивації, в 

основні якої лежать кінцеві результати – досягнення цілей проекту.  

 Серед недоліків проектної організації зазвичай виділяютьскладність 

організаційної структури, викликану накладанням вертикальних та 

горизонтальних повноважень на виконавців, що формує складну систему 

підпорядкування та порушує один із провідних принципів менеджменту – 

принцип єдиноначальності. Складна система підпорядкування та перехрещення 

горизонтальних та вертикальних повноважень часто є причиною організаційних 

конфліктів, а успіх реалізації проектного управління суттєво залежить від 

мікроклімату в проектній команді та  особистих взаємовідносин між її членами. 

Особливості проектного управління визначаються характеристиками 

проектів як об’єкту управління. До таких особливостей відносяться: унікальність 

проектів та обмежений термін існування; чітко визначена мета проекту; 

конкретні терміни найму проектної команди; залучення фахівців із різних 

галузей знань; різні терміни залучення фахівців до виконання конкретних видів 

робіт; зміна складу проектної команди  при переході до виконання іншого 

проекту. 

Проектний підхід в управлінні виник як реакція на необхідність 

впровадження системи управління, що спрямована на реалізацію інновацій.  

Особливістю управління інноваціями  є необхідність забезпечення  більш 

чіткої прив’язки до цілей управління;забезпечення відповідності між типами 

інноваційних проектів та складом проектної команди; відповідність 

впровадженні інновацій, що найбільшою мірою відповідають стратегічному 

розвитку підприємства;спрямування управління на підвищення  

конкурентоспроможності продукції, що випускається підприємством; адаптація 

методів проектного управління до специфіки інноваційного проектування на 

підприємствах. 

За визначенням Коженко Я.В., проектний підхід в управлінні дозволяє 

більш точно визначити конкретні потреби підприємства в інноваціях, прискорює 

процес створення і впровадження інновацій, і, нарешті, націлює інновації на 

вирішення головного завдання – підвищення конкурентоспроможності 

підприємств. 

Крім того, проектний підхід в управлінні організаціями використовує 

спеціальні методи, інструменти та підходи, які дозволяють впроваджувати в 

управління підприємницькі ідеї. 

Попри недоліки проектного підходу він знаходить все більше 

використання в управлінні. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ОБСЯГУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ 

ПІДПРИЄМСТВ  

 

Одним із основних показників розвитку торгівлі є роздрібний 

товарооборот. Він визначає економічні відносини, які виникають на кінцевій 

стадії руху товарів зі сфери обігу в особисте споживання шляхом обміну 

грошових доходів населення. Роздрібний товарооборот − це реалізація товарів 

населенню для особистого споживання в обмін на його грошові доходи, а також 

продаж товарів ринкового фонду організаціям і установам для колективного 

споживання та задоволення їх господарських потреб. Такий продаж ще 

називають дрібним оптом [1]. 

Будучи тісно пов'язаним із загальним станом економіки, роздрібний 

товарооборот розвивається відповідно зі зростанням промислового і 

сільськогосподарського виробництва, збільшенням чисельності робітників і 

службовців, фонду їх заробітної плати, а також зростанням доходів населення. 

Роздрібний товарообіг − це дзеркало розвитку промисловості й сільського 

господарства. Він відображає найважливіші пропорції економічного та 

соціального розвитку держави, співвідношення промисловості з сільським 

господарством, розподіл національного доходу на фонд нагромадження та фонд 

споживання, співвідношення фонду індивідуальної оплати за працю із 

суспільними фондами споживання, а також попитом і пропозицією [1]. 

В аналізі обсягу роздрібного товарообігу підприємств країни або певного 

регіону широкого застосування знайшли статистичні методи, серед яких метод 

показників варіації, абсолютних і відносних величин, рядів динаміки тощо.  

Застосування і розрахунок показників варіації покажемо на прикладі даних 

про обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) у розрізі 

областей за січень – серпень 2017 року, сума якого в цілому по Україні становила 

279866,1 млн. грн.  Середній обсяг роздрібного товарообігу по 24 областях 

України був на рівні 11661,1 млн. грн. Індивідуальні значення показника суттєво 

відхиляються від середньої величини, про що свідчать наступні розрахунки: 

- розмах варіації  32424,57,19832,34408minmax  xxR  млн.. 

грн.; 

- коефіцієнт осциляції  %1.278100
1.11661

5.32424
100 

x

R
К осц ; 

- дисперсія  87290421
24

2094970104)( 2

2 





n

xx
 ; 
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- середнє квадратичне відхилення 9342,93487290421   млн. 

грн; 

- показник варіації  %.1.80100
1.11661

934.9342
100 

x
V


 

Таким чином, розмах варіації у 2,8 рази перевищує середній обсяг 

роздрібного товарообігу. Значення коефіцієнта варіації 80,1% значне вище 

нормативного (25%), що свідчить про неоднорідність сукупності областей 

України за досліджуваним показником і про нетиповість середньої величини. 

Для оцінки рентабельності діяльності підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі можна використати відносні величини динаміки і порівняння. 
Оцінка рівня рентабельності операційної  діяльності підприємств оптової 

та роздрібної торгівлі Харківської області, 2010 – 2016 рр. 

Вид економічної 

діяльності  

Роки  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

У середньому по 

економіці 
4,7 6,7 6,2 5,6 1,5 4,9 6,7 

у т.ч.  оптова та 

роздрібна торгівля, 

ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

5,8 11,7 14,7 6,8 -9,1 -7,8 15,8 

(+,-) % до середнього 

рівня по економіці 
+1,1 +5,0 +8,5 +1,2 -10,6 -12,7 +9,1 

У 2016 році рівень рентабельності операційної діяльності підприємств 

оптової та роздрібної торгівлі Харківської області становив 15,8%, тобто на одну 

гривню витрат отримано 16 коп. чистого прибутку. Порівняно з 2010 роком він 

збільшився на 10%, порівняно з 2015 роком − на 23,6%. Відносні величини 

порівняння дають змогу спів ставити рентабельність досліджуваної галузі із 

середнім рівнем по економіці. У звітному 2016 році дохідність підприємств 

галузі оптова та роздрібна торгівля на 9,1% перевищила середній показник по 

економіці 

Усі природні й суспільні явища перебувають у постійному русі та розвитку. 

Дослідження процесу розвитку явищ - одне з найважливіших завдань економіко-

статистичного аналізу. Побудова й аналіз рядів динаміки дають змогу виявити 

закономірності розвитку явищ і виразити їх у цифрах. Динамічний ряд є основою 

аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку. Для визначення 

основної тенденції розвитку обсягу роздрібного товарообігу підприємств 

використаємо спосіб найменших квадратів. Суть його в знаходженні такої 

математичної лінії, ординати точок якої були б найближчі до фактичних значень 

ряду динаміки [2]. 

Аналіз динаміки роздрібного товарообігу підприємств торгівлі Харківської 

області за 2007 − 2016 рр. показує, що у національній валюті вартість його 

зростає за 10 років у 3,4 рази з 12312 млн. грн. у базисному році до 41850 млн. 

грн. у звітному році. Але привівши рівні ряду до спів ставного вигляду 

(перерахували за офіційним курсом НБУ у долари США), можна дійти до інших 

висновків.  
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Динаміка обсягу роздрібного товарообігу підприємств торгівлі Харківської області,  

2007 – 2016 рр. 

 

Виявилося, що у 2007 році обсяг роздрібного товарообігу підприємств 

Харківської області становив 2438 тис дол.. США, найбільшого значення 3500,4 

тис. дол.. США він досягає у 2013 році, і знижується до 1539,1 тис. дол.. США у 

2016 р. Тобто, протягом досліджуваного періоду він зменшився на 36,9%. 

Щорічні випадкові коливання обсягу товарообігу в середньому становлять 

27,5%. Це свідчить про досить низьку стійкість показника в часі. 

Вирівнювання динамічного ряду обсягу роздрібного товарообігу 

підприємств Харківської області за 2007 – 2016 рр. проводилося за рівнянням 

параболи другого порядку: 
2206,5587,5421,1534~ ttyt   

Рівняння має високий коефіцієнт достовірності апроксимації (0,4983), отже 

пройшло перевірку на адекватність. Економічний зміст рівняння полягає в тому, 

що у 2006 р., тобто році, який передує досліджуваному періоду, вирівняний 

рівень обсягу роздрібного товарообігу становив 1534,1 тис дол.. США. Початкова 

швидкість зниження обсягу товарообігу – 542,87 тис. дол.. США, а середнє 

уповільнення зміни щорічних рівнів товарообігу – 55,206 тис. дол. США. 
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ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА 

 

За допомогою методу обвідних – Data Envelopment Analysis (DEA) 

проаналізовано технічну ефективність сільськогосподарських підприємств, які 

спеціалізуються на виробництві пшениці. Як вхідні параметри для аналізу 

ефективності використали посівні площі та фінансові ресурси, а як вихідні – 

виробництво пшениці. Результати показують, що досягнення найвищої технічної 

ефективності (із припущенням про змінний ефект масштабу) не обов’язково 

асоціюється зі зростанням урожайності в цих підприємствах. Середня 

урожайність пшениці в підприємствах різних груп ефективності суттєво 

різниться, так само як і дисперсія. Тому менш ефективні підприємства 

використовують незначну частку переваг сучасних технологій виробництва, але 

ефективніші підприємства, використовуючи їх, одержують більшу мінливість 

урожайність [1]. 

Позиції України на світовому ринку зерна зростатимуть і в майбутньому, 

оскільки країна має значний нереалізований виробничий потенціал, що 

визначається двома основними факторами: 

- показники урожайності основних зернових культур, які в Україні практично 

вдвічі нижчі, ніж у країн-лідерів; 

- основний виробничий ресурс – українська земля, яка характеризується 

одними з найвищих якісних показників у світі. 

Україна має реальний потенціал зміцнити свої позиції на світовому ринку 

зерна і зробити вагомий внесок у подолання світової продовольчої кризи [2]. 

У статті О.І. Галенко проаналізовано та узагальнено проблеми і тенденції 

розвитку світового ринку зерна і обсяги виробництва та споживання зернових 

культур у світі, зокрема, було виявлено лідерів країн-експортерів та країн-

імпортерів. Робота також присвячена опису основних тенденцій розвитку ринку 

зернових культур та основних факторів, що впливають на кон'юктуру світового 

зернового ринку. Аналіз тенденцій розвитку світового ринку зерна дозволяє 

відзначити, що світове виробництво зерна в коротко- і довгостроковій 

перспективі здатне в цілому задовольнити попит на продукти зернового 

виробництва, навіть при очікуваному у найближчі 20 років щорічному 

збільшенні населення планети на 80 млн чоловік. 

Основний фактор, який впливає на стан балансу світового ринку, — це 

збільшення споживання зерна, яке за умов зниження світового виробництва 

призводить до істотного скорочення залишків. Крім того, показник збільшення 

або зменшення залишків має найбільший вплив на зміну цін світового ринку 
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зерна. Збільшення залишків веде до зниження, а їх зменшення, відповідно, до 

росту цін [3]. 

Оцінка світових тенденцій ринку зернових провідними гравцями та 

інформаційними агентствами в майбутньому сезоні 2016-2017 рр. говорить про 

збереження поточних тенденцій до зростання пропозиції і зниження цін. 

Так один з найбільших гравців на світовому ринку продовольства Olam 

International прогнозує в 2017 р збереження низького рівня світових цін на зерно. 

Аналітики Olam International пов'язують це з прогнозованим збереженням 

перевищення пропозиції над попитом на світовому ринку, на тлі рівня 

споживання Китаю. Як наслідок Olam International прогнозую збереження 

поточного рівня цін в кінці 2016 року і початку 2017 року. 

Ці тенденції підтверджуються прогнозом міжнародної організації 

International Grains Council (IGC), згідно з яким світове виробництво ключових 

зернових культур в сезоні 2016-2017 рр. досягнутий історичного максимуму в 

2069 млн т [4]. 

За результатами дослідження О. Маслак та А. Томашевська визначили, що 

пшениця належить до стратегічних видів агропродукції. Від цієї культури 

залежить основа продовольчої безпеки та формування експортного потенціалу 

держави. Пшениця користується постійним попитом на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. Ціни на це зерно знаходяться на високому рівні, що дає 

можливість відшкодувати понесені витрати та в подальшому розвивати 

виробництво цієї культури. 

Світова торгівля стає активнішою. Обсяги експортно-імпортних операцій 

на пшеницю досягнуть 168 млн т. Основними покупцями на світовому ринку 

залишаться Єгипет, Індонезія, Алжир, країни ЄС-27 та Бразилія. Головним 

експортером цього зерна є країни Європейського Союзу. У поточному сезоні ЄС-

27 планує продати на зовнішніх ринках 33 млн т пшениці, що становить майже 

20 % світової торгівлі. Україна перебуває на шостій сходинці експортерів 

пшениці з очікуваним обсягами зовнішніх продажів цього зерна у поточному 

сезоні на рівні 15,8 млн т [5]. 

В іншій своїй статті Світовий О.М. говорить, що експортний потенціал 

України щодо ринку зерна та зернопродуктів є високим. Важливо, щоб 

збільшувалася частка експорту саме продуктів переробки зерна, що підвищує 

величину доданої вартості. Разом із тим також необхідно удосконалювати 

управління конкурентоспроможністю зернової продукції, що буде впливати 

насамперед на зниження собівартості та підвищення її якості. А це є 

передумовою збільшення доданої вартості у вигляді додаткового прибутку. Крім 

того, не слід залишати поза увагою і підвищення рівня оплати праці в галузях 

зернопродуктового підкомплексу як достойного стимулювання за виробництво 

якісної продукції в необхідних обсягах [6]. 

У статті Гуторової О.О. розглянуті особливості формування та розвитку 

господарського механізму підвищення ефективності виробництва зерна у 

сільськогосподарських підприємствах в умовах ринкової економіки, виділені 

найбільш дієві шляхи підвищення економічної ефективності виробництва й 

реалізації зерна. Проаналізовано сучасний стан зернового господарства та 
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досліджено рівень ресурсозабезпеченості сільськогосподарських підприємств 

досліджуваного регіону [7]. 

Мінагрополітики та учасники зернового ринку визначили обсяги пшениці 

для експорту в 2017/2018 маркетинговому році, підписавши відповідний додаток 

до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та 

продовольства України та суб’єктами господарювання – експортерами зерна. 

Про це рішення стало відомо під час засідання робочої групи з питань 

функціонування ринку зерна, яке відбулося у Мінагрополітики під головуванням 

заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олени 

Ковальової. У нараді взяли участь представники Мінагрополітики, 

Держпродспоживслужби, Мінінфраструктури, ПАТ «Укрзалізниця», суб’єктів 

господарювання – експортерів зерна, профільних асоціацій [8]. 
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АНАЛІЗ РИНКУ СОНЯШНИКА В УКРАЇНІ 

 

Проблема підвищення економічної ефективності виробництва насіння 

соняшника і забезпечення населення соняшниковою олією набула особливого 

соціально-економічного та політичного значення в провідних аграрно-

промислових регіонах України, оскільки від цього безпосередньо залежить 

продовольча безпека країни. 

На сьогодні насіння соняшника – єдина прибуткова культура в аграрному 

виробництві України, що має стійкий попит на світовому агроринку. Наша 

держава займає перше місце у світі з продажу насіння соняшнику, освоївши 

ринки країн ЄС, Близького Сходу та Північної Африки. В Україні це 

виробництво щорічно збільшується, чому сприяє, перш за все, його висока 

ліквідність [1]. 

Виробництво соняшнику завжди було достатньо рентабельним, продукти 

його переробки конкурентоспроможні на внутрішньому і світовому ринках, а 

також є важливою складовою продовольчих і кормових білкових ресурсів. 

Насіння соняшнику використовується як цінний продукт харчування і широко 

застосовується різноманітними галузями переробної промисловості. В олії 

містяться біологічно активні речовини – фосфатиди, вітаміни і провітамін А [2]. 

Лівобережна частина Лісостепу України є найбільш північною зоною 

промислового вирощування культури соняшнику. Високий рівень 

неоднорідності ґрунтових умов, насамперед, за рахунок коливання вмісту гумусу 

та кислотності, суттєві коливання гідротермічного показника території 

визначають відмінності як у переліку самих культур попередників, так і 

сортового асортименту соняшнику у порівнянні з більш південними регіонами. 

Ці фактори визначають значно вищий (ніж для всієї України) рівень просторової 

та часової неоднорідності показників урожайності культури.  

Соняшник в Україні – це історія успіху і ключова агрокультура для країни. 

При цьому світові тренди такі, що споживання рослинної олії буде зростати. 

Окрему зацікавленість у світової харчової індустрії буде викликати нішевий 

продукт – високоолеїнова соняшникова олія. Саме вона може стати «блакитним 

океаном» для наших аграріїв. 

Згідно з інформацією аналітичного департаменту 

UkrainianFoodExportBoard (UFEB), за 11 місяців 2016 року українські виробники 

експортували сільськогосподарської продукції на $13,3 млрд. Виручка від 

експорту готової харчової продукції з урахуванням рослинної олії склала 42% 

від загальної суми ($5,6 млрд), а без урахування олії — 16% ($2,1 млрд). Тобто 

частка олії в експорті склала 26% (з виручкою близько $3,5 млрд відповідно). 
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Окрім олії, основними статтями українського експорту продовольства 

залишаються зернові з часткою 41% ($5,4 млрд) та олійні культури з часткою 

10% ($1,3 млрд). Експорт олії в ЄС у 2016 маркетинговому році зріс на 8,5%, і ця 

тенденція, згідно з висновками експертів, буде тривати і надалі (грунтуючись на 

споживчому попиті і зменшенні посівних площ під культуру в країнах Європи). 

«Україна – виробник насіння соняшнику та соняшникової олії №1 у світі. 

Ми вирощуємо 32% світового обсягу насіння соняшнику – 13,3 млн тонн. 

Виробляємо соняшникової олії 4,66 млн тонн. За період з 1998 по 2016 рік 

виробництво зросло в 7-8 разів. Більшість продукції експортується, оскільки 

внутрішнє споживання становить лише 450-500 млн тонн з тенденцією до 

зростання», - характеризує ситуацію Олександр Баськов, старший спеціаліст з 

питань сталого розвитку компанії BakerTilly. 

Дані щодо посівних площ соняшнику, які подає Державний комітет 

статистики України в останні роки значно відрізняються від інформації, якою 

володіє Міністерство сільського господарства США (USDA).  

У США створено систему супутникового моніторингу земель на 

глобальному рівні, яку репрезентовано на сайті Відділення служби аналізу 

світового сільськогосподарського виробництва при Міністерстві сільського 

господарства та уряду США. 

«Україна – це ключовий регіон для розвитку цієї культури, ми маємо 

повний набір сприятливих факторів для зростання. У Західній Європі посівні 

площі останні 15 років постійно зменшуються, під культуру відводяться 

найбідніші грунти. У нас ситуація з площами навпаки. У 2002 році вони 

становили 2,5 млн га. Потім почали будувати нові потужності з переробки, площі 

різко зросли: до 6,2 млн га у 2006 році», - розповідає Сергій Тимошенко, керівник 

з розвитку бізнес-рішень у галузі переробки с/г продукції в країнах СНД компанії 

Syngenta. 

Основні конкуренти на європейському ринку виробництва соняшника є 

Румунія – 1 млн. га, Болгарія – 850 тис. га, Іспанія – 650 тис. га, Туреччина – 550 

тис. га, Франція – 550 тис. га, всього по ЄС – близько 5 млн. га. 

Ці цифри вселяють оптимізм – це далеко не межа потенціалу вітчизняного 

виробника. На семінарі «Підвищення маржинальності олійних культур», 

проведеному у грудні 2018 року BakerTilly та Syngenta, вищезазначені експерти 

розповіли, чому українським аграріям варто збільшувати площі під вирощування 

культури і заходити в нову нішу з великим потенціалом – високоолеїнових олій. 

Країни ЄС виробляють 50% соняшнику ВО сортів (переважно у Франції, 

Іспанії, Угорщині та Румунії). При цьому високоолеїновий соняшник в регіоні 

займає всього 2-3% від загальних площ. В Україні це 5% площ. Навіть за такого 

невеликого обсягу саме наша країна є найбільшим у світі виробником 

високоолеїнової олії, обійшовши навіть Францію, підкреслив Сергій 

Тимошенко. Виробництво цього продукту хоча й повільно, але зростає: якщо 5 

років тому це було близько 7-8% від загальної маси виробленої соняшникової 

олії, то натепер – вже 12%. 

Проведений аналізкомпанієюSyngenta, згідно з яким до 2020 року буде 

потрібно додатково 1 млн га площ під високоолеїновий соняшник, щоб 
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задовольнити попит. Щорічне прогнозоване зростання споживання ВО олій у 

світі має скласти 6,5%». 

За прогнозами експертів Syngenta, в 2018 році світові посівні площі під 

високоолеїновий соняшник після декількох років зростання відреагують на 

збільшення пропозиції і зменшення закупної ціни (скоротяться), але подальше 

скорочення виробництво призведе до подальшого росту цін на продукцію. І 

українські аграрії, які зробили ставку на цю культуру навесні-2018, жодним 

чином не будуть у програші. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

Проблема формування висококонкурентної національної економіки 

вимагає формування соціально-трудових відносин на рівні розвинутих країн. В 

умовах ринкової трансформації економіки найсуттєвіші перетворення 

відбуваються, насамперед у соціально-трудовій сфері. 

В умовах низького рівня життя в Україні значна частина працівників 

орієнтується на матеріальні стимули, які є складовою загальної зацікавленості в 

ефективній праці. Сучасний рівень матеріальної винагороди за працю не 

задовольняє потреб населення, що є однією з причин вимивання кадрів із 

сільської місцевості. Ситуація, коли кожний п'ятий працівник належить до 

категорії бідних, є загрозою не лише для самих найманих працівників, а й для 

економіки країни. 

http://www.fas.usda.gov/pecad
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Україна переживає затяжну кризу зайнятості. Різкий спад не лише 

торкнувся мільйонів людей, які втратили роботу, а й уразив тих, хто її зберіг, 

надто зменшивши купівельну спроможність і загальний рівень добробуту. 

Зубожіння селян зумовлене причинами довготривалого характеру. 

Основними з них є: снування донині антиселянських теорій і побудування на 

їхній базі економічних правил гри; з цієї причини – низький рівень розвитку та 

монофункціональність аграрного сектора, низький рівень дохідності сільсько-

господарського виробництва, відсутність фінансової підтримки дрібних сільсь-

когосподарських товаровиробників, обмеженість фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів, збитковість виробництва основних видів сільськогосподарської 

продукції, ігнорування державою специфіки розвитку сільських територій. 

Велика частина працездатного сільського населення не бере участі в 

суспільному виробництві, тому важливим на сучасному етапі є спрямування 

акценту соціально-економічної політики розвитку того чи іншого регіону на 

ефективне використання персоналу сільськогосподарських підприємств. 

В період реформування аграрної сфери трудові відносини зазнали суттєвих 

змін і характеризуються виникненням нових проблем на селі: збільшення 

кількості зайнятих в особистих господарствах населення; вивільнення 

працівників з реформованих господарств, значна частина яких не 

працевлаштована в нових господарських структурах; зниження продуктивності 

аграрної праці (на фоні розпаювання і недостатнього оновлення основних 

засобів, зниження рівня механізації виробничих процесів); скорочення робочих 

місць (особливо у тваринництві), поява нових різновидів зайнятості 

сільськогосподарських товаровиробників («вимушена неповна зайнятість», 

«бажана неповна зайнятість»); виникнення в агропромисловому виробництві 

соціально нової групи населення – безробітних; поява «тіньової зайнятості», 

заробітних плат «в конвертах». 

Прослідкуємо за тенденціями зміни зайнятості  у сільському господарстві 

на прикладі Харківської області. За даними Головного управління статистики у 

Харківській області, середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві, у 2016 році становила 23,3 тис осіб. 

Порівняно з 2014 роком вона зменшилася на 29,7%, порівняно з 2000 роком – у 

6 разів. Протягом вісімнадцяти років кількість працівників скорочувалася в 

середньому за рік на 6736 осіб або на 10%. 

Безробітними у сільській місцевості стали, головним чином, особи 

молодого демографічно- і соціально активного віку (випускники 

загальноосвітніх сільських шкіл, які в період паювання землі не могли бути 

суб’єктами власників землі і залишилися безземельними). Сільська молодь 

виявилася основним джерелом міграційних потоків і поповнення зайнятих у 

тіньовій економіці. 

Проявом соціальної безвідповідальності сучасного бізнесу є наявність 

«тіньового» обміну між працівниками (надавачами робочої сили) і 

роботодавцями. Як результат - сьогодні близько половини заробітних плат в 

Україні виплачується «в конвертах». Трагічність цієї ситуації для працівників 

полягає в тому, що вони позбавляють себе (хоча і невеликих, проте реальних) 
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соціальних гарантій, право на які дає лише легальний заробіток. Для 

роботодавців за цих умов до великої низки господарських ризиків, пов’язаних з 

функціонуванням ринку, додаються ризики та витрати, пов’язані з незаконною 

поведінкою. 

Постійна і тимчасова робота в місті і за кордоном сумарно за числом 

зайнятих в ній сільських мешканців не поступається роботі у селі і навіть 

перевищує її. Практично 25% селян вимушені виїзжати із села на заробітки, в 

тому числі: в інші села – 8%, в міста – 46%, в Росію – 28%, в країни Європи – 

27%, в інші країни світу – 5%. Крім цього, селяни також виїзжають на роботу 

періодично (щоденно). 

Заходи щодо удосконалення трудових відносин у сфері праці мають 

спрямовуватися на підвищення продуктивної зайнятості селян, ефективності 

праці і на цій основі збільшення обсягів виробництва та здешевлення 

сільськогосподарської продукції. Основними елементами механізму 

удосконалення трудових відносин можуть бути: удосконалення чинного 

трудового законодавства; поліпшення організації й умов праці, соціально-

побутових умов життя; підвищення мотиваційних чинників і рівня оплати 

трудової діяльності у всіх організаційно-правових структурах аграрної сфери 

незалежно від форм власності на землю і майно та організацію виробництва; 

докорінне поліпшення соціальної інфраструктури села (насамперед, закладів 

охорони здоров’я, освіти); продовження середньої очікуваної тривалості життя 

сільського населення; оздоровлення демографічної ситуації; подолання 

соціального дисбалансу між містом і селом. 
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МАТЕМАТИКА У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЕКОНОМІКИ 

 

Застосування математики в усіх сферах економіки країни необмежене. Без 

знання математики не можна уявити розвитку людства. Математика скрізь, вона 

на кожному кроці. Свого часу І. Кант сказав: «у кожному знанні стільки істини, 

скільки в ньому математики» [1]. Якщо розглядати історію розвитку будь-якої 

науки, то можна побачити, що вона стає точною після того, як її головні критерії 

і основні закономірності дістають кількісне, математично сформульоване 

вираження. Економічна наука не є винятком. 

Видатний економіст минулого століття В.С. Немчинов[2] відмічав, що у 

багатьох розділах хімії, біології та інших природничих науках широко 

використовують метод математичного опису. В останні десятиріччя цей метод 

переступив межу суспільних наук.  Його “першою жертвою” стала економіка. 

Думку, що економіка ніколи не обходилась без математики, підтримує й  М.М. 
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Мойсєєв. Він підкреслює їх взаємозв’язок, починаючи із статистики, яка дає 

змогу кількісно аналізувати економічні процеси в минулому, і використовувати 

перспективний план, цифри якого розкривають речовий вартісний зміст 

майбутніх років життя держави й суспільства [1].  

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що  поєднання математичних 

і економічних методів дають не абстрактні  кількісні характеристики, а пов’язані 

з якісним змістом суспільних явищ, що стосується конкретних умов, міста  і  

часу.     При цьому використання математики при аналізі конкретних 

економічних задач здійснюється через економіко-математичне моделювання. 

За допомогою економіко-математичної моделі відображається той чи 

інший дійсний економічний процес. Така модель може бути сконструйована на 

підставі глибокого теоретичного дослідження економічної сутності процесу. 

Лише в такому випадку математична модель буде адекватною дійсному 

економічному процесу та об'єктивно відображати його сутність.  

Підхід побудови економіко-математичної моделі може бути як 

індуктивним, так і дедуктивним. При індуктивному підході побудова моделі 

економічного процесу здійснюється шляхом конструювання  часткових, більш 

простих моделей, які відображають окремі складові частини досліджуваного 

процесу, і переходу них до загальної моделі економічного процесу. При 

дедуктивному підході спочатку конструюється загальна модель економічного 

процесу, а потім на її основі розроблюються часткові моделі. 

Моделювання економічного  стану і розвитку країни в цілому – складний і 

багатогранний процес, який складається із вирішення значної кількості окремих 

питань. З метою кращого розуміння взаємозв’язку математики і економіки при 

моделюванні, ми поставили перед собою конкретну задачу: дослідити процес 

математичного моделювання факторних систем, оскільки в основі аналізу 

економічного розвитку лежать виявлення, оцінка і прогнозування впливу 

факторів на зміну результативних (кінцевих )показників. 

В літературі  існує чимало визначень поняття моделі, що обумовлено 

галузями науки, але автори всіх визначень єдині в тому, що будь-яка модель 

лише наближено описує відповідне реальне явище. На думку Немчинова  В.С.[2],  

моделлю називається  узагальнення характерних особливостей і 

закономірностей, властивих досліджуваному об’єкту або процесу, виконане 

певними засобами зображення. 

Модель факторної системи – це математична формула, яка відображає 

реальні зв’язки між аналізованими явищами; у найбільш загальному вигляді вона 

може бути представлена таким чином: 

y= f (x1 ,x2 , … , xn), 

де  y  – результативна ознака; 

xi  - факторні ознаки. 

Процес побудови аналітичного відображення залежності називається 

процесом моделювання вивчаємого явища. Існують два типи зв’язків, які   

досліджуються у процесі факторного аналізу: функціональні і стохастичні. 

Зв'язок називають функціональним, або жорстко детермінованим, якщо 

кожному значенню факторної ознаки  відповідає певним чином визначене   
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невипадкове значення результативної ознаки.   У якості прикладу можна навести  

залежності, реалізовані у рамках простої моделі факторного аналізу валового 

збору зерна (ВЗ), обсяг якого залежить від посівної площі (S) і урожайності – 

збору продукції з одиниці площі (У). 

ВЗ =   S х У 

Зв'язок називають стохастичним (вірогідним), якщо кожному значенню 

факторної ознаки відповідає множина значень результативної ознаки, тобто 

визначений статистичний розподіл. Прикладом такої залежності може слугувати 

рівняння, які застосовують при факторному аналізі урожайності окремих 

сільськогосподарських культур (У): 

У = Х1 (-,+) Х2 (-,  +) Х3 (-,  +)  …  (-,  +) Хn, 

де    У – урожайність продукції з одиниці площі; 

Х1 – Хn – фактори, які обумовлюють зміну рівня урожайності 

( +), або (-) – напрям зміни результативної ознаки, залежно від впливу окремого 

фактора: (+) – зростання; (-) – зменшення  величини результативної ознаки. 

Розглянуті зв’язки можуть бути прямими і зворотними. У першому 

випадку зростання (зменшення) факторної ознаки веде до відповідного 

зростання (зменшення)  результативної ознаки. У другому випадку зростання 

(зниження) факторної ознаки веде до зниження (зростання) результативної 

ознаки. 

Група науковців на чолі з професором В.К. Горкавим [3] стверджують, що 

економіко-математична модель повинна відбивати істотні сторони і зв’язки 

досліджуваного об’єкта, а процес моделювання вони умовно підрозділяють на 

три етапи: 1) аналіз теоретичних закономірностей, властивих досліджуваному 

явищу або процесу, і емпіричних даних про його структуру й особливості; 2) 

визначення методів, за допомогою яких можна вирішити задачу; 3) аналіз 

отриманих результатів. 

Важливим моментом першого етапу моделювання є чітке формулювання 

кінцевої цілі побудови моделі, а також визначення критерію, за яким будуть 

порівнювати різні варіанти рішень. В економічному аналізі такими критеріями 

можуть бути максимальний прибуток, або мінімальні витрати виробництва 

тощо.  

Другим етапом моделювання економічних процесів є вибір найбільш 

раціонального математичного методу для вирішення задачі. 

Третім етапом моделювання є всебічний аналіз результату, отриманого при 

вивченні економічного явища або процесу. Кінцевим критерієм достовірності і 

якості моделі є практика, відповідність отриманих результатів і висновків 

реальним умовам виробництва. 

Отже, сучасна математика здійснює значний вплив на розвиток 

господарства країни, оскільки кожен сектор її економіки  не може повноцінно 

розвиватися без врахування не тільки загально - економічних законів, а й  

математичних також. Таке поєднання економіки і математики найчастіше 

виражається у процесі математичного моделювання економічних задач. При 

цьому математичне моделювання зводиться не тільки до встановлення і 
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вивчення закономірностей економічних явищ, але й у дослідженні всій 

різноманітності їх кількісних зв`язків.  
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МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Більшість вітчизняних підприємств на сьогоднішній день здійснюють 

стратегічне управління із використанням стратегічного аналізу. Однак, 

застосування стратегічного аналізу, як правило, обмежується використанням 

матриці SWOT-аналізу чи інших подібних матриць та моделей для прийняття 

загальної стратегії діяльності підприємства на ринку. Крім того застосування цих 

інструментів стратегічного аналізу є непослідовним та неузгодженим, оскільки 

здебільшого, відсутні рекомендації щодо послідовності його здійснення. Для 

ефективного управління підприємством та зменшення кількості помилок 

стратегічний аналіз має здійснюватись у чіткій послідовності відповідно до 

сформованого механізму і відповідати цілям підприємства.  

Більшість науковців акцентують увагу на важливості етапів аналізу 

внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Інколи дослідники 

ототожнюють аналіз внутрішнього середовища та стратегічного потенціалу, 

однак цього робити не варто, оскільки аналіз внутрішнього середовища 

передбачає, зазвичай, визначення внутрішнього стану підприємства без 

врахування зовнішніх впливів. При аналізі підприємства враховують можливості 

зумовлені впливом зовнішнього середовища, за його результатами приймаються 

стратегічні управлінські рішення, які можуть стосуватись вибору стратегії, виду 

діяльності, ринків, на яких діятиме підприємство тощо. 

Дуже часто науковці розділяють етап аналізу стратегічного потенціалу та 

зовнішнього середовища на два окремих, із зазначенням того, що аналіз 

зовнішнього середовища слід проводити першочергово. Однак ми вважаємо 
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недоцільним розділяти їх на два окремі етапи, так як стратегічний потенціал 

підприємства формується не лише під впливом факторів внутрішнього 

середовища підприємства, а й під впливом факторів зовнішнього. На нашу 

думку, стратегічний аналіз необхідно розпочинати із аналізу стратегічного 

потенціалу, оскільки, низьке значення його рівня може виключити потребу в 

аналізі зовнішнього середовища взагалі і свідчитиме про неможливість 

досягнення певної цілі (подолання проблеми) або зумовити потребу лише в 

експрес-аналізі зовнішнього середовища підприємства для остаточного 

підтвердження неможливості досягнення певної цілі (вирішення проблеми). 

Здійснюючи аналіз стратегічного потенціалу, підприємство аналізуватиме і 

певні фактори та можливості зумовлені зовнішнім середовищем, що свідчить про 

необхідність проведення аналізу потенціалу та зовнішнього середовища у 

взаємозв’язку. 

Механізм здійснення стратегічного аналізу можна визначити як сукупність 

елементів, які забезпечують організаційну основу процесу його проведення. 

Основними його елементами є: завдання, інструментарій, інформаційне 

забезпечення, норми та правила, етапи здійснення, суб’єкти стратегічного 

аналізу тощо. Зазвичай, конкретно обрані елементи механізму стратегічного 

аналізу залежать від мети його здійснення. 

На основі дослідженої наукової літератури нами представлено алгоритм 

здійснення стратегічного аналізу в сільськогосподарських підприємствах для 

обґрунтування і прийняття стратегічних управлінських рішень. Визначено 

основні етапи здійснення стратегічного аналізу, якими є: 

1. Аналіз стратегічних проблем, цілей, завдань тощо, пов’язаних із 

стратегічним розвитком підприємства, на яких необхідно сконцентрувати увагу 

і прийняти відповідні оптимальні управлінські рішення. Стратегічні цілі 

підприємства необхідно аналізувати на їх відповідність місії підприємства та 

його пріоритетам. 

2. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства та його зовнішнього 

середовища для прийняття стратегічних управлінських рішень: 

- аналіз стратегічного потенціалу підприємства: визначення переліку 

показників для оцінювання кожного елементу потенціалу; збір інформації; 

визначення загального рівня стратегічного потенціалу; 

- аналіз зовнішнього середовища підприємства: структурування зовнінього 

середовища; визначення груп факторів та суб’ єктів впливу на діяльність 

підприємства; визначення переліку показників для аналізу; збір інформації; 

розрахунок значення цих показників та визначення їх сприятливого чи загроз-

ливого впливу на конкурентну позицію підприємства на ринку, його конкурент-

тоспроможність, стратегію та на вибір подальшого напряму його діяльності; 

- аналіз можливості дотримання місії та досягнення стратегічних цілей 

підприємства за наявного рівня стратегічного потенціалу. 

3. Аналіз стратегічних альтернативних рішень та виявлення найоптималь-

нішого із них, враховуючи, зокрема, рівень стратегічного потенціалу, умови 

зовнішнього середовища та наявні стратегічні конкурентні переваги. 

4. Аналіз ефективності реалізації стратегічного управлінського рішення. 
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5. Доповнення бази даних стратегічного аналізу ефективними 

апробованими стратегічними управлінськими рішеннями. Використання, 

сформованої за результатами стратегічного аналізу, бази даних у майбутньому 

сприятиме пришвидшенню процесу прийняття стратегічних управлінських 

рішень тих видів, які раніше розглядались та приймались. 

Нами представлено механізм здійснення стратегічного аналізу в 

сільськогосподарських підприємствах, який дасть змогу обґрунтувати будь-який 

вид стратегічних управлінських рішень. Акцентовано увагу на першочерговості 

аналізу стратегічного потенціалу підприємства, оскільки низький рівень цього 

потенціалу може виключити потребу у проведенні аналізу зовнішнього 

середовища взагалі або скоротити його масштаби. 
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Сучасний розвиток науки про бухгалтерський облік ґрунтується на 

комплексному підході до досліджень його теорії та методології із залученням 

широкого спектру знань з інших наукових дисциплін, зокрема, філософії, 

математики, теорії систем тощо. Бухгалтерський облік у дослідженнях вчених 

постає вже не стільки як спосіб та засіб відображення фактів господарського 

життя і складання звітності, а як система оброблення та інтерпретації облікової 

інформації, що забезпечує прийняття управлінських рішень. 

Суттєвою проблемою подальшого розвитку бухгалтерського обліку, на 

погляд Шпака В.А., є переважно консервативний підхід у розумінні місця та ролі 

бухгалтерського обліку в системі соціально-економічних відносин як способу 

відображення діяльності суб’єктів господарювання, яке ґрунтується на 

стереотипах минулого – сприйнятті бухгалтерського обліку скоріш як мистецтва, 

ремесла пов’язаного з обліком (рахівництво), а не науки (рахунковедення) з 

власною теорією та методологією обліку. Розвиток системи бухгалтерського 

обліку передбачає насамперед обґрунтування теоретичних та методологічних 

засад його організації. Такий підхід дозволяє розвивати бухгалтерський облік, 

запроваджуючи нові ідеї, концепції, парадигми, які народжуються на перетині 

різних наук, зокрема математики, теорії систем, теорії організації тощо [1]. 

Сучасний бухгалтерський облік, будучи однією з найважливіших галузей 

прикладних економічних наук, навіть у такому статусі досі не сформував чітко 

структурованого та гнучкого комплексу фундаментальних ідей, які закладали би 

підґрунтя його подальшого розвитку. Розрізненість бухгалтерських теорій, яка 

спричиняє розбудову правил та регламентів бухгалтерського обліку, що не 
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мають під собою міцної наукової платформи, призводить до його ідентифікації 

у соціально-економічному житті підприємств, галузей національної економіки, 

держав та світу лише в якості сервісної функції управління. Така теоретична 

вузькість ролей, які задаються обліку його науковою складовою, не відповідає 

широкому колу завдань, які щоденно ставляться перед професійними 

бухгалтерами та виконання яких вони забезпечують [2]. 

На сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки та 

господарювання можна виділити таку важливу тенденцію розвитку 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, як зближення, гармонізацію, 

уніфікацію правил та облікових процедур, вимог до фінансової звітності, 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів 

господарювання на рівні країн ЄС, зближення господарського, бухгалтерського, 

фінансового законодавства України з урахуванням вимог міжнародних 

стандартів та законодавства Європейського Союзу [3, с. 308]. 

Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні можна охарактеризувати 

як симбіоз адміністративних і ринкових концепцій, національних і міжнародних 

стандартів. За останні щонайменше два десятиліття в Україні відбулися зміни в 

системі бухгалтерського обліку, спрямовані на її гармонізацію з міжнародними 

стандартами. Однак реформа бухгалтерського обліку не супроводжувалася 

необхідними змінами в чинному господарському та/або бухгалтерському, 

фінансовому законодавстві. Зміни не торкнулися системи організаційних заходів 

у таких сферах, як, наприклад, статистика. Негативними наслідками такої 

невідповідності є обмеженість бухгалтерського обліку, до якої можна віднести 

застосування подвійного запису та виключно грошового вимірника; пасивне 

застосування принципів «професійного судження», пріоритетність податкових 

правил, неефективність наукових досліджень (вони є й їх чимало, однак 

залишаються, на жаль, не запитуваними як для нормотворення, так і практики 

господарювання) [4]. 

Актуальні питання сьогодення щодо бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах, винесені на загал, свідчать, перш за все, про високий рівень 

активності бухгалтерів бюджетних установ. Впровадження в дію стандартів, 

розроблення і застосування нової облікової політики, перехід на новий план 

рахунків ведуть за собою новітній підхід до облікового процесу в цілому, 

водночас, формуючи нові актуальні питання щодо бюджетного бухгалтерського 

обліку. Працівники бухгалтерських служб бюджетних установ адаптуються до 

цих змін; вони спроможні шукати відповіді на всі проблемні питання і своєю 

копіткою повсякденною працею сприяють розвитку нашої держави в умовах 

євроінтеграції [5]. 

Важливим джерелом інформації як для внутрішніх, так і зовнішніх 

користувачів фінансово-економічної інформації є річна звітність підприємства. 

Її використовують на мікро- і макрорівнях для управління підприємством, а 

також державного управління. Тому завданням Міністерства фінансів України, 

як органу, що регулює питання методології бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності є формування такої методології обліку, яка б забезпечила необхідну 

інформативність фінансової звітності [6]. 
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Звітність – це система зведених показників, які характеризують діяльність 

підприємства за звітний період. Типові форми фінансової бухгалтерської 

звітності і порядок їх складання розробляються Міністерством фінансів України, 

погоджують з Міністерством статистики. Принципи, за якими складається 

звітність, викладено в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затвердженому наказом Міністерства фінансів України [7]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [8] всі підприємства й організації повинні на основі даних 

бухгалтерського обліку складати і подавати річну фінансову звітність у складі 

Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту 

про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності. Річну фінансову 

звітність слід складати з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Виробництво продукції зернових як і будь-якої іншої продукції, пов’язано 

з відповідними витратами. У процесі виробництва продукції витрачається жива 

праця, використовуються засоби і предмети праці. Усі витрати на виробництво 

продукції, що виражаються в грошовій формі, створюють собівартість продукції.  
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у 

центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються 

найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного 

зростання в цілому. Тому залучення іноземних інвестицій дає змогу країні 

отримати ряд вигід [3]. 

По-перше, іноземні інвестиції є стабільним джерелом фінансування. 

Постійний приплив іноземних інвестицій забезпечує безперервне надходження 

капіталу в економіку нашої країни, що збільшує її виробничі здібності, а також 

впливає на накопичення капіталу та підвищує рівень її міжнародної 

конкурентоспроможності. 

По-друге, інвестування капіталу в економіку країни тягне за собою 

передачу технологій, управлінських навичок, обмін досвідом. Промислові 

технології отримують свій розвиток на території України, що підвищує її рівень 

технологічного розвитку. У свою чергу підвищення рівня технологічного 

розвитку вимагає наявності кваліфікованих робітників. Таким чином, іноземні 

інвестиції стимулюють зростання попиту на висококваліфіковану робочу силу та 

підвищують рівень добробуту населення [2]. 

За даними Державної служби статистики України у 2017 році в економіку 

України іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено 1630,4 млн.дол. США 

прямих інвестицій. Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних 

інвестицій в економіку України на 31.12.2017 року становив 39144,0 млн.дол. 

США. Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 

Станом на 31.12.2017 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій 

були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та 

страхову діяльність – 26,1%  та підприємств промисловості – 27,3 %. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 16,1%, 

Російська Федерація – 11,7%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, 

Віргінські Острови (Брит.) - 4,1%, і Швейцарія – 3,9% [1].  

Водночас, використання іноземних інвестицій для країни є потенційним 

джерелом загроз, таких як експлуатація сировинних ресурсів та забруднення 
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навколишнього природного середовища, підвищення рівня залежності країни від 

іноземного капіталу, зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників, трансфер капіталу за кордон [2]. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним 

на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для 

підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного 

клімату. Для цього вже здійснено ряд позитивних кроків у цьому напрямі [3]: 

1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та 

розвитку державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає 

гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації 

державно-приватного партнерства в Україні.  

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується 

національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови 

діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 

підлягають націоналізації.   

3. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди 

про сприяння та взаємний захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу. 

4. З метою спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та 

унеможливлення прояв ознак корупції при їх державній реєстрації 31.05.2016 

прийнято Закон України № 1390-VIII "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної 

реєстрації іноземних інвестицій" [4]. 

5. Перший віце-прем’єр-міністр–Міністр економічного розвитку і торгівлі 

України Степан Кубів 26.05.2017 р. у Відні (Республіка Австрія) підписав Угоду 

про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом Міжнародного 

розвитку ОПЕК. Угода передбачає надання режиму найбільшого сприяння щодо 

розпорядження інвестиціями та прогнозовано сприятиме збільшенню обсягів 

іноземних інвестицій в ключові галузі економіки України. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Розглядаючи сьогоднішній скрутний стан економіки України, треба 

згадати, що свого часу наша держава була однією з найбільш індустріально і 

науково розвинутих республік колишнього СРСР. Її промисловий, аграрний і 

науково-технічний потенціал був найпотужнішим у сфері добувної 

промисловості та металургії, в агропромисловому та військово-промисловому 

комплексах [1]. 

Основними рисами сучасного економічного стану України є:  

– значна заборгованість держави, окремих галузей і підприємств 

зарубіжним країнам;  

– відставання сектору економіки, який виробляє товари, від сектору 

економіки, який їх споживає;  

– надмірний контроль економіки з боку українського уряду, що має ефект 

придушення того її сектору, що виробляє товар;  

– криміналізація стосунків між державним установами і бізнесом, 

розподілення між кланами найприбутковіших секторів економіки України;  

– «відірваність» України від світової економіки [2]. 

На основі досвіду розвинених країн світу можна зробити висновок, що 

основою сучасної конкурентоспроможності є техніко-технологічні, 

організаційні, структурні, інституціональні інновації, які створюють 

конкурентні переваги та дозволяють країнам досягти певного суспільного 

розвитку. Процеси розроблення й впровадження того або іншого виду інновацій 

тісно взаємозв'язані, взаємозалежні і не можуть існувати автономно. Тому 

головною метою економічної політики України має бути вирішення проблеми 

підвищення її конкурентоспроможності на інноваційній основі та створення для 

цього відповідних умов. 

Важливий показник конкурентоспроможності країни на світовому ринку - 

рівень ефективності використання всіх економічних ресурсів і насамперед - 

праці. У цьому контексті головними конкурентними перевагами України 

сьогодні є: 

- високий освітній рівень працездатного населення; 

- розвинена мережа наукових установ, що в ряді галузей мають наукові 

доробки світового рівня; 

- наявність великих і водночас поряд розташованих запасів різноманітних 

природних ресурсів. 
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Підвищення конкурентоспроможності національної економіки потребує 

створення потужної рушійної сили, яка спрямовувала й підтримувала б 

нарощування високоефективного експортного потенціалу. Роль цієї рушійної 

сили має відігравати інноваційно-інвестиційний процес, що тісно поєднується, 

синхронізується з розвитком інтеграційних і соціальних перетворень [3]. 

Для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки й 

виходу її з кризи мають бути виконані такі умови: 

1. Інституціоналізація стабільного конкурентного середовища, яка містила 

б послідовний розвиток інститутів захисту приватної власності й прав найманих 

працівників; запровадження ефективних механізмів розв'язання корпоративних 

конфліктів, регулювання цін і тарифів на продукцію; запобігання 

недобросовісній конкуренції між національними виробниками як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; спрощення доступу до фінансових 

та інформаційних ресурсів для малого та середнього бізнесу; розвиток 

інфраструктури відповідної підтримки. 

2. Стимулювання інноваційної діяльності, що потребує поетапного 

змінення переважно сировино-експортної структури економіки, переорієнтації 

інвестиційних потоків на інноваційну сферу, впровадження високих технологій, 

формування в Україні основ інноваційної моделі розвитку та знаннєвої 

економіки. З цією метою має бути створена національна інноваційна система, що 

органічно поєднуватиме фундаментальну та прикладну науки, технологічну 

сферу, виробництво і управління інноваційними процесами, що сприятиме 

становленню й розширенню внутрішнього ринку інновацій. 

3. Проведення реструктуризації економіки для створення своєрідного ядра 

саморозвитку. Це може бути комплекс машинобудівних галузей, які виробляють 

конкурентоспроможну продукцію; 

4. Детінізація економіки та залучення некримінальних капіталів до 

інвестиційних процесів шляхом розроблення та реалізації спеціальної 

довгострокової політики легалізації тіньових капіталів. 

5. Призупинення до виходу країни з кризи приватизації державної 

власності, в тому числі й землі, з метою недопущення її розпродажу за 

безцінь [2].  

Вчені слушно відмічають досить велику ймовірність того, що 

найдинамічніше зростатиме зовнішній попит на вітчизняну продукцію 

сільського господарства та певних супутніх підгалузей (наприклад, засоби 

агрохімії). Тобто, в якості основного рушія зростання для економіки України слід 

розглядати внутрішній ринок на товари як споживчого, так і інвестиційного 

призначення, й саме стимулювання цього попиту мало б складати головний зміст 

державної політики зростання. Враховуючи тривалий процес трансформації 

економіки, труднощі переходу до інноваційної моделі розвитку, необхідно 

підсилити державну підтримку інноваційних процесів за рахунок коштів 

держбюджету. Не слід покладатися тільки на ринкові механізми, оскільки багато 

сфер економіки й напрямів діяльності не є привабливими для приватних 

інвестицій, а інноваційне підприємництво знаходиться на початковій стадії 

розвитку. 
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Особливо для виходу з економічної кризи необхідно поновити капітал, 

створити нові робочі місця, а це зараз можливо якраз за рахунок малого й 

середнього бізнесу. Слід враховувати досвід 90-х років ХХ століття і не залишати 

невеликі виробництва сам на сам з масою проблем, а створювати умови для 

об'єднання зусиль, участі в інноваціях, виготовлення конкурентоспроможної 

продукції. Антимонопольна політика держави не повинна перешкоджати 

створенню крупних промислово-фінансових груп, а її діяльність має 

зосередитися на контролі цінової поведінки цих груп. Слід увести механізм, який 

би запобігав скритій монополізації приватизованих стратегічних підприємств, 

монополізації експортних секторів і сфери посередництва [2]. 

Вищесказане дозволяє зробити висновок, що необхідною умовою 

подолання наслідків економічної депресії і стабілізації економічного розвитку 

України є розробка стратегії модернізації; формування дієвої інноваційно-

інвестиційної політики, яка забезпечить приплив реальних інвестицій для 

втілення і розвитку інноваційних технологій та створення інноваційної продукції 

для світового ринку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Для успішного функціонування аграрних підприємств в умовах 

конкурентного середовища, задоволення потреб споживачів економічною 

інформацією особливого розвитку набуває незалежний фінансовий контроль 

(аудит). Застосування системи аудиту є дієвим інструментом виявлення та 

врахування в діяльності підприємств можливих порушень та стабілізації їх 

фінансового стану, тому дослідження її специфіки при застосуванні в аграрній 

сфері, як одного з напрямків оздоровлення галузі, є актуальним завданням. 
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Особливість проведення аудиту сільськогосподарських підприємств 

відрізняється від інших характерною для сільського господарства сукупністю 

природних і галузевих чинників, які доцільно враховувати на всіх етапах 

перевірки.  

Помітний внесок у розвиток теоретичних, методичних і прикладних 

питань аудиту агропромислових підприємств мають праці  М.Я. Дем’яненка, 

К.П. Дудки, В.М. Жука, Л.С. Шатковської та інших. Проблеми поліпшення 

фінансового стану та забезпечення стабільного функціонування 

сільськогосподарських підприємств досліджували М.Я. Дем`яненко, С.М. 

Іванюта, М.Ф. Кропивко, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк та ін. Проте, незважаючи на 

вагомий внесок науковців, залишається нерозкритим ряд актуальних питань, 

зокрема, не визначено аспекти методики аудиту з урахуванням специфічних 

особливостей сільськогосподарського виробництва.  

Метою аудиту сільськогосподарських підприємств є висловлення 

незалежної думки аудитора про достовірність даних обліку і звітності, 

ефективність обліково-аналітичної та управлінської систем підприємства, а 

також дотримання вимог законодавчих і нормативних актів під час здійснення 

виробничо-фінансової діяльності. 

Специфіка сільськогосподарського виробництва вимагає окремого підходу 

до організації аудиту в аграрних підприємствах. Такими специфічними 

особливостями є: сезонність виробництва та незбіжність виробничого циклу з 

календарними періодами, наявність в обліку об’єктів (земля, біологічні активи), 

які відсутні в інших галузях економіки, специфіка оподаткування, кредитування 

та державна підтримка підприємств. 

Усі ці особливості мають бути враховані під час перевірки, оскільки аудит 

- це система взаємопов’язаних процесів, за допомогою яких незалежні суб`єкти 

накопичують та оцінюють факти фінансово-господарської діяльності 

підприємств, які підлягають кількісній оцінці і відносяться до специфічної 

господарської системи, щоб визначити і відобразити у своєму висновку ступінь 

відповідності даної інформації встановленим критеріям та зменшити до 

прийнятного рівня інформаційний ризик користувачів фінансової звітності[2]. 

Метою першого етапу (аудит установчих документів, операцій із власним 

капіталом та забезпеченням зобов`язань) є визначення законності створення 

сільськогосподарського підприємства, його установчих документів та 

юридичних засад на право функціонування підприємства відповідно до чинного 

законодавства. Визначення елементів власного капіталу набувають специфічних 

особливостей залежно від організаційної форми підприємства. 

На другому етапі здійснюється аудит грошових коштів (касових операцій 

та операцій за рахунками в банках), який включає перевірку наявності і 

збереження грошових коштів у касі, операцій з руху готівки в касі, операцій на 

рахунках в банку, матеріалів інвентаризації, фінансову звітність. 

З огляду на значну специфіку діяльності агропромислових підприємств, 

особливості методики їх аудиту виявляються, в першу чергу, під час аудиту 

запасів (третій етап), який має за мету підтвердити законність господарських 

операцій щодо запасів та правильність відображення їх в обліку. Під час аудиту 
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виробничих запасів особливу увагу аудитор повинен приділити перевірці 

субрахунку 208 „Матеріали сільськогосподарського призначення”, на якому 

враховуються мінеральні добрива, ядохімікати, біопрепарати, медикаменти 

тощо та рахунку 21 „Тварини на вирощуванні та відгодівлі „Рахунок 21 

призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух тварин, 

що знаходяться на вирощування і відгодівлі, птиці, звірів, кроликів, сімей бджіл, 

відбракованих та прийнятих від населення для реалізації тварин. Аудитор 

перевіряє повноту та достовірність обліку наявності, надходження та вибуття 

тварин, аналітичний облік яких здійснюється по відповідних субрахунках (211 – 

218), в розрізі матеріально відповідальних осіб (ферми, відділки тощо) за 

виробничими та віковими групами . 

В силу специфіки сільськогосподарської галузі аудит витрат на 

виробництво продукції має певний ряд особливостей. На сільськогосподарських 

підприємствах виділяються головні галузі: рослинництво і тваринництво та 

допоміжні, підсобні та обслуговуючі виробництва – ремонті майстерні, 

автотранспорт, млини, масло бійні, консервні цехи, пекарні тощо. Таким чином 

аудитор повинен проконтролювати інформацію по рахунку 23 „Виробництво„ та 

відповідних субрахунках 231 „Рослинництво”, 232 „Тваринництво”, 233 

„Промислове виробництво” та інших, які використовує сільськогосподарське 

підприємство [1].  

Аудитор повинен враховувати, що порядок формування витрат 

сільськогосподарських підприємств визначається П(С)БО 16 „Витрати”, а 

перелік та склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції 

встановлюється сільськогосподарськими підприємствами самостійно в наказі 

про облікову політику в відповідності до Методичних рекомендацій з 

планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Мінагрополітики від 

18.05.2002 р. №132.  

Об’єктами визначення собівартості продукції на сільськогосподарських 

підприємствах, як правило, виступають види продукції, наприклад: в 

рослинництві – зернові культури, технічні культури і т. д., в тваринництві – 

велика рогата худоба молочного напрямку, велика рогата худоба м’ясного 

напрямку тощо. Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух 

сільськогосподарської продукції підприємства використовують рахунок 27 

„Продукція сільськогосподарського призначення”. При цьому аудитор повинен 

впевнитися, що підприємство протягом поточного року на рахунку 27 

враховувало продукцію за плановою собівартістю, а в кінці звітного періоду 

перерахувало її за фактичною собівартістю. Різницю між фактичною та 

плановою собівартістю підприємство пропорційно віднесло на субрахунки 

продукції по видах або на інші рахунки, на які ця продукція була списана 

протягом року. Особливу увагу аудитор повинен приділити правильності та 

достовірності відображення інформації стосовно продукції рослинництва, що 

споживається підрозділами тваринництва як корма або промисловими 

підрозділами сільськогосподарського підприємства для виробництва кормів в 

кормоцехах, побічної продукції, яка зменшує фактичну виробничу собівартість 
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(вартість гною). Результати аудиту формулюються у вигляді обгрунтованих 

висновків і рекомендацій, що містяться в аудиторському звіті. 

До проблемних питань аудиту в аграрних підприємствах належить і якість 

надання аудиторських послуг. З погляду аудиторської діяльності, якість 

аудиторських послуг оці- нюється як їх здатність задовольняти потреби 

споживача в отриманні достатнього рівня впевненості у фінансовій інформації. 

У підвищенні якості аудиторської перевірки велике значення матиме вдоскона-

лення методичних основ її підготовки і проведення. Тому розробка нових і 

вдосконалення існуючих методик проведення аудиту, особливо в галузевому 

розрізі, завжди є актуальними. 

Отже, аудит на сільськогосподарських підприємствах повинен бути 

організований та проведений за такими методичними підходами, що 

забезпечують достовірну перевірку відповідності відображення в 

бухгалтерських регістрах та звітності стандартам і нормативам з урахуванням 

специфіки галузі. Отже, подальші дослідження доцільно вести у напрямку 

поглиблення та обгрунтування галузевої складової організаційно-методичних 

аспектів аудиту та розробки конкретних методик аудиту підприємств галузі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що в сучасних 

умовах розвитку економіки особливої уваги набувають проблеми ефективної 

зайнятості населення України, створення ринку робочої сили і запобігання 

масового безробіття. Ринок праці посідає головне місце серед інших ринків. Він 

перебуває під впливом багатьох чинників, більшість яких залежить від товарного 

ринку. Кон'юнктура ринку праці формується під впливом стану економіки, 

способу господарювання і структурних змін, технічного і організаційного рівня 
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підприємств, кількісно-якісної збалансованості засобів виробництва та робочої 

сили. 

Досягнення раціональної, економічно ефективної та соціально 

обґрунтованої зайнятості – невід'ємна і важлива частина процесу відновлення та 

подальшого піднесення економіки України. Модернізація зайнятості – активний 

елемент цього процесу, але вона може бути досягнута лише як результат 

сукупних ринкових перетворень. Ринок праці в Україні потребує кардинальних 

перетворень в сучасних умовах. Його становлення відбувалося в кілька етапів.  

Перший етап, що тривав до середини 90-х рр. і охоплював кризу 1992– 

1994 рр., характеризувався суттєвим погіршенням макроекономічної ситуації, 

структурно-технологічним регресом національної економіки і, зокрема, 

негативною перебудовою структури зайнятості.  

Другий етап, що тривав з другої половини 90-х рр. до початку нового 

тисячоліття, визначався депресією, суттєвим зростанням зареєстрованого рівня 

безробіття.  

На третьому етапі розвитку (2000–2008 рр.) економічне пожвавлення 

супроводжувалося стабілізацією ринку праці та проявом структурних зрушень. 

Однак основною відмінністю цього етапу розвитку ринку праці була низька 

якість зайнятості. Одночасно зі зростанням рівнів економічної активності 

можливості зайнятості постійно зменшувалися. Взаємодія цих тенденцій 

викликала на ринку праці, в економіці та в суспільстві самопідсилювальні 

негативні процеси [1].  

Зростання безробіття в Україні відбувалося не лише за рахунок осіб з 

низькою конкурентоспроможністю на ринку праці, а й за рахунок осіб з високим 

рівнем освіти та професійної підготовки. Всі ці фактори призвели до загострення 

проблеми невідповідності попиту та пропозиції на ринку праці за освітніми 

характеристиками. На зниження якості зайнятості також дуже вплинуло 

поширення міграційних потоків. Зовнішня трудова міграція з України переважно 

спрямована в європейські країни та в Росію, що потребує вирішення проблем 

легалізації використання української робочої сили у цих країнах. 

Протягом останнього десятиліття та в найближчому майбутньому в 

Україні поглиблюється диспропорція між працівниками та пенсіонерами, що 

спричиняє підвищене навантаження на працюючих осіб, адже бюджет 

пенсійного фонду, тобто виплата та розміри пенсій сьогоднішніх пенсіонерів, 

формується за рахунок пенсійних внесків нині працюючих осіб.  

Так, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 

України, до 2050 року на 100 осіб, які роблять пенсійні внески, припадатиме 139 

пенсіонерів. Отже, із соціального та економічного погляду існування лише 

солідарної пенсійної системи є неефективним.  

На характер розвитку трудового потенціалу регіонів негативно впливає ще 

один внутрішній чинник – складна демографічна ситуація, яка містить загрозливі 

особливості для українського суспільства. Населення катастрофічно 

зменшується через критичний спад народжуваності й високий рівень смертності, 

а також захворюваності та інвалідності людей [2].  
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Отже, першочергове завдання для українського ринку праці – перейти від 

моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем оплати та 

ефективною працею, яка побудована на якості продукції та продуктивності 

праці, що призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів, збільшення 

відрахувань до Пенсійного фонду, зменшення трудової міграції.  

Підводячи підсумок, можна відзначити, що для вирішення перерахованих 

проблем може бути перехід до активної політики держави на ринку праці. У 

основу має бути покладено модель управління, центральними елементами якої є 

основні регулятори ринкової організації праці: заробітна платня, конкуренція на 

ринку праці, трудова мобільність, рівень безробіття. Саме по цих параметрах 

здійснюється, з одного боку, саморегулювання на ринку праці, а з іншого – 

відбувається втручання держави [3]. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Економічне мислення є ровесником людського суспільства. В давнину 

економічні знання не були самостійною формою мислення. Вони становили 

окремі елементи загальної науки, до якої належали і математика, і географія, і 

медицина, і філософія та ін. Вважається, що витоки економічної теорії первісно 

з`явилися ще в античному суспільстві із поняттям «економіка». Ми можемо чітко 

просліджувати їх у працях давньогрецьких філософів та мислителів Ксенофонта, 

Платона, Аристотеля. Як самостійна наука економічна теорія під назвою 

«політична економія» виникла тільки в ХVІ-ХVІІ ст. у період становлення 

капіталізму, формування національного ринку. Уперше термін «політична 

економія» запровадив французький економіст Антуан Монкретьєн де Ваттевіль 

у 1615 у своїй книзі «Закони суспільного господарства (Трактат політичної 
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економії)». Це поняття було найуживанішим до початку ХХ століття. У 1890 р. 

після виходу у світ праці «Економікс» англійського економіста Альфреда 

Маршалла ( 1842-1924 ) його стало витісняти поняття «економікс». У 

подальшому своєму становленні і розвитку економічна теорія до кінця ХІХ ст. 

пройшла кілька етапів: меркантилізм, класична політична економія (мала дві 

школи: французьку— фізіократів та англійську — ринкову школу), прагматична 

політична економія, марксистська політична економія, історична школа та 

маржиналізм [1]. 

Марксистська політична економія виникла в 40-60-ті роки ХІХ ст., коли 

загострилися класові суперечності капіталізму і на суспільній арені з`явилася 

така революційна сила, як пролетаріат. Марксизм — це вчення робітничого класу 

й для робітничого класу. Його родоначальниками були німецькі мислителі 

революціонери К.Маркс і Ф.Енгельс. Центральним аспектом теорії Маркса стало 

відкриття двоїстої природи праці, втіленої в товарі. Основна марксистська  

праця — чотирьохтомний «Капітал». Подальший розвиток ця теорія одержала в 

працях відомого російського політичного діяча В.І.Леніна (Ульянова) «Розвиток 

капіталізму в Росії» (1899), «Імперіалізм як найвища стадія капіталізму» (1917) 

та ін. 

В інтерпретації марксизму склалося два головні напрямки: радикальний 

(В.Г.Плеханов, В.І.Ленін) та реформістський (П.Б. Струве, М.І. Туган-

Барановський, С.Н.Булгаков)[1]. 

Одним з основних напрямів сучасної економічної теорії є некласичний 

напрям. Він виник у протистоянні з марксизмом ще в 70-ті роки ХІХ ст. 

Представники: К.Менгер і Е.Бен-Баверк (Австрія), В.Джевонс і А.Маршалл 

(Англія), Дж.Кларк (США) та ін. У західній економічній літературі отримала 

назви «суб`єктивна школа» та «новий класичний економікс». Нові класики 

виступали проти активного втручання держави в економіку. Проте, не 

покладаючись повністю на всесилля ринку як регулятора економіки, ідеологи 

цього напряму визнають можливим державне втручання в економіку, але воно 

має бути гнучким і обережним. Основоположником неокласицизму став 

видатний англійський економіст, завідувач кафедри політичної економії 

Кембріджського університету, професор Альфред Маршалл, який узагальнив і 

систематизував «неокласичне відродження» вчених різних країн. У 1890 році він 

опублікував головну працю «The principles of economics», яка українською мовою 

перекладається трояко : «Принципи економікс», «Принципи політичної 

економії», сучасний переклад «Принципи економічної науки». Нині 

неокласичний напрям представлений двома теоріями: монетаризмом і 

неолібералізмом[2]. 

У ХІХ ст. почали формуватись багато інших течій, шкіл, концепцій, чим 

завдячує нинішня політекономічна наука.  Умовно можно згрупувати такі основні 

напрями сучасної економічної думки: неокласична економічна теорія, 

кейнсіанство, інституціоналізм, неокласичний синтез, сучасна марксиситська 

економія. 

Кейнсіанство одержало свою назву від прізвища відомого англійського 

економіста Джона Мейнарда Кейнса, головна праця якого «Загальна теорія 
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зайнятості, відсотка і грошей». У ній викладені основи його теорії та програма 

державного регулювання економіки. Кейнсіанство поділяють на  три напрями: 

ліберальне, ліве та праве[4]. 

Інституціоналізм виник наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття. 

Заснований Т. Вебленом, Д. Коммонсом, У. Мітчеллом та А. Гобсоном. Об`єктами 

їх досліджень є певні «інститути» (корпорації, профспілки, держава, сім`я), а 

також правові, психологічні та морально-етичні явища (звичаї, навички, 

інстинкти, стереотипи мислення, тощо). Розрізняють інституціоналізм: 

соціально-технологічний (Дж.Гелбрейт, Р.Арон, Ян Тінберген та ін.), який 

обгрунтовує «індустріальне», «постіндустріальне» та ін. суспільства; соціально-

психологічний (Т.Веблен) - основою розвитку вважає інститути майстерності, 

родинного почуття та ін. і соціально-правовий (Дж. Р. Коммонс) - основою 

розвитку суспільства називає право, юридичні відносини[4]. 

Неокласичний синтез — узагальнююча економічна концепція, яка являє 

спробу поєднання раціональних теорій ціноутворення і розподілу доходів 

неокласиків (неоконсерватизму) та зростання національного доходу 

кейнсіанства. На відміну від неокласиків, які заперечують необхідність 

державного встручання в економіку, неокласичний синтез передбачає 

використання різноманітних методів державного регулювання з метою 

наближення до загальної економічної рівноваги як ідеальної моделі 

функціонування економічної системи. Тому концепція неокласичного синтезу 

має другу назву «ортодоксальне кейнсіанство» .Найвідомішими його 

представниками є американські економісти Е.Хансен,  П.Самуельсон, Дж.Хікс. 

Витоки української економічної думки знаходимо в період становлення 

давньофеодальних відносин в Київській Русі. Про це свідчать історичні 

документи, у яких є рекомендації щодо регулювання господарства, у яких 

описано розвиток виробничої діяльності, стан соціально-економічного ладу  - 

«Повість минулих літ», «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис» . 

Відомими представниками економічної думки України є І.Вишенський, 

Ф.Прокопович, Г.Сковорода, Б.Хмельницький, А.Антонович  та ін. Видатною 

постаттю був професор Київського університету, громадський діяч, міністр 

фінансів Центральної Ради України М.І. Туган-Барановський. Він написав і видав 

підручник «Лекції з політичної економії», скорочений виклад: посібник для 

слухачів». У сучасний період становлення й розвитку України як незалежної 

держави (з 90-х років ХХ ст.) українська економічна думка почала освоювати 

надбання світової економічної науки, зосереджуючись здебільшого на проблемах 

трансформації постсоціалістичної економіки, формування ринкового 

середовища та ін. Однак їй не вдалося уникнути такої вади як маргінальнісь[3]. 
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ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВО-

ПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Для розуміння законів функціонування та розвитку торгово-промислової 

сфери, перспектив та напрямків, що очікують підприємства цієї сфери на 

світових ринках, особливостей інноваційного розвитку, набуває об’єктивності 

питання ідентифікації та узагальнення понятійного апарату про підприємства 

торгово-промислової сфери, що б узгоджувався як з вітчизняними підходами до 

аналізу та класифікації, практиками державного регулювання інноваційного 

розвитку, так і з практиками аналізу, що прийняті у економічно розвинутих 

країнах. 

Незважаючи на вагомий внесок науковців у теорію інновацій та 

інноваційного розвитку, досі залишається відкритим питання практичного 

застосування цих теорії для підприємств торгово-промислової сфери економіки 

України. Вітчизняні підприємства тільки но починають замислюватись над 

питаннями досягнення конкурентоспроможності через розвиток інноваційного 

потенціалу.  

Прийнята досі точка зору описує подібні підприємства в структурах 

існуючої класифікації галузей та не розглядає торгово-промислову сферу, як 

окрему, досить значущу одиницю економіки. Сучасний стан функціонування 

механізмів державного регулювання щодо підприємств торгово-промислової 

сфери економіки України показує практично повну відсутність уваги з боку 

держави до підприємств цієї значущої сфери. 

Враховуючи, що до підприємств торгово-промислової сфери економіки 

належать найбільш передові, технологічні підприємства, які мають можливість 

виходу та виходять зі своїм продуктом на міжнародний ринок, за своєю 

специфікою та характером своїх економічно-виробничих відносин розуміють за 

якими законами працює цей ринок, мають сталі міжнародні коопераційні 

зв’язки, важко переоцінити їх значення для національної економіки та вплив у 

формуванні валового внутрішнього продукту.  Однією з основних, незмінних 

протягом років, тенденцій розвитку світового ринку є зростання конкурентної 
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боротьби. Досвід провідних, економічно розвинутих країн свідчить, що 

конкурентоспроможність підприємств напряму пов’язана інноваціями. Перевагу 

в конкурентній боротьбі отримують саме ті учасники ринку, які займають 

активну позицію у використанні інновацій. Майкл Портер, розглядаючи 

конкурентоспроможність твердив, що вона не дістається у спадок, не є наслідком 

наявних ресурсів або робочої сили, а ґрунтується на постійному використанні 

інновацій [6]. Конкурентоспроможність залежить від здатності підприємств 

швидко застосовувати інновації, модернізуючи своє функціонування. 

Утримання конкурентних переваг стає можливим завдяки постійній 

спрямованості на пошук, здійснення і впровадження інновацій. Таким чином, 

фундаментом конкурентних переваг є процес безперервного стимулювання 

оновлення і вдосконалення, рушійною силою якого виступають інновації. 

Існує безліч підходів вітчизняних та закордонних вчених до визначення 

самого специфічного поняття «інновація», як правило, науковці розкривають 

суть поняття «інновація» залежно від об’єкту та предмету свого дослідження – 

процесу або змін, систему чи результат. Розглядаючи дефініцію «інновація» 

через особливості підприємств торгово-промислової сфери ми доходимо 

висновку, що інновація – це, перш за все, унікальне нововведення у виробничі 

процеси чи продукти, яке суттєво впливає на додану вартість та кінцевий 

прибуток. Але на сьогодні не має чітко сформованого бачення, наскільки 

унікальними повинні бути створені технології, товари чи послуги, щоб вони 

відповідали характеристикам інновації. Відповідно до концепції Й. Шумпетера 

[8] будь-яка зміна, що приносить дохід, є інновацією. Розглядаючи дефініцію 

«інновація» через особливості підприємств торгово-промислової сфери ми 

доходимо висновку, що інновація – це, перш за все, унікальне нововведення у 

виробничі процеси чи продукти, яке суттєво впливає на додану вартість та 

кінцевий прибуток. В діяльності підприємств торгово-промислової сфери 

економіки України «інновація» – це система змін, що поєднує процес створення 

та реалізації будь-якої нової ідеї, втілення підходу та погляду, яке впливає на 

отримання та комерціалізацію кінцевого результату та приводить до 

матеріалізованих змін і є джерелом соціально-економічного та науково-

технічного поступу.  

Господарський Кодекс України не визначає поняття «інноваційного 

розвитку», але трактує дефініцію «інноваційної діяльності» Ст. 325. 

Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників 

господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою 

виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками 

окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у 

виробництво та інші сфери суспільного життя [1]. 

Визначення поняття «інноваційний розвиток», для підприємств торгово-

промислової сфери економіки, спираючись на точку зору провідних науковців, 

характеризує якісні зміни об’єктів; виникнення нових форм буття; процес і 

наслідки планомірної діяльності організацій у динамічному економічному 

середовищі [3]; нагромадження нових знань; трансформацію внутрішніх, 

зовнішніх зв’язків [4]; засіб продуктивного розподілу та рекомбінації ресурсів 
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[5]. Розвиток – це необоротні, закономірні, спрямовані зміни матеріальних і 

нематеріальних об’єктів [7]. Р. Акофф розглядає розвиток як збільшення 

здібностей і компетенцій, перехід до більш досконалого стану об’єкта [2].  

Отже, інноваційний розвиток підприємств торгово-промислової сфери – це 

планомірна діяльність підприємства спрямована на розвиток та оптимізацію 

системи виробничих процесів та технологій для досягнення максимальної 

операційної ефективності, розробки та виводу на ринок нових продуктів та 

послуг, для досягнення максимальної конкурентоспроможності, отримання, 

накопичення та втілення у виробничий процес нових знань, навичок та підходів.  
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економіка будь-якої окремо взятої країни базується на впровадженні 

екстенсивного або інтенсивного методу розширення виробництва. Перший 

зарекомендував себе як неефективного, що знижує ключові показники будь-якої 

галузі господарської діяльності людини. Напрошується висновок, що другий 

метод більш дієвий і саме його потрібно розглядати більш пильно. 

Інтенсифікація - це процес у розвитку будь-якої економічної галузі (в тому числі 

і виробництва), при якому його потужність підвищується завдяки використанню 

прогресивних методів, постійно зростаючих і модернізуються. 

Інтенсивний тип економічного розвитку передбачає вдосконалення окремо 

взятих факторів виробництва. Ідеальним результатом має стати збільшення 

масштабів випуску продукції. Реалії сучасного життя не завжди прихильні до 

будь-якого роду діяльності людини. Тільки своєчасний моніторинг економічних 

показників дозволить зрозуміти, як і коли потрібно міняти вже встановлений 

порядок у своїй діяльності [2]. 

Не дивлячись на очевидні досягнення у вивченні багатьох аспектів 

інтенсифікації в цілому та інтенсифікації виробництва зокрема, питання 

пов’язані з цим процесом залишаються актуальними. 

Різні аспекти сутності інтенсифікації виробництва досліджували 

вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, такі як:О.ІАмоша, С.В. Мочерний, В.С. 

Горбачов, О.П. Гурченков, Н.А. Агаркова, В.В. Шарко, Т.С. Яровенко, М.В. 

Туликова, Ю.А. Козюпа, Ф.А. Важинський, Л.С. Ножак, Ю.Б. Шульган, М.С. 

Вітков, С.В. Степаненко, Д. Другманд, Н. Хавеландж та інші. Незважаючи на 

досить широку палітру наукових досліджень даного питання у літературі, окремі 

його сторони потребують більш поглибленого вивчення. 

Таким чином, інтенсифікація є напруженістю процесу, яка 

характеризується мірою віддачі кожного з використовуваних факторів, ресурсів, 

тобто є якісною характеристикою, що виражає високу міру, ступінь сили, 

напруженості, насиченості якогось прояву чи процесу [3].У авторів 

[2]знаходимо, що інтенсифікація – це підвищення інтенсивності виробництва 

шляхом більш повного використання кожної одиниці ресурсного потенціалу; 

досягається за рахунок зростання продуктивності праці, кращого використання 

матеріалів, підвищення віддачі основних фондів.  

Сучасне трактування інтенсифікації виробництва часто знаходить вираз у 

збільшенні віддачі, зростанні обсягів продукції з кожної сировинної одиниці, 

підвищенні якості товару. Аналіз ключових показників дозволяє зрозуміти, де 
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знаходяться прогалини, які потребують заповненні. Досить навести простий 

приклад: задавшись метою збільшити випуск продукції в два рази, в умовах 

процесу інтенсифікації не будують нове підприємство з аналогічними 

показниками. Досить провести реконструкцію старого, замінити обладнання 

більш новим і функціональним, переглянути кадровий резерв. Все це в 

сукупності дасть бажаний результат [3].  

Сучасний підхід до інтенсифікації - відмінний результат, бо якщо 

споживачі не зможуть в силу об'єктивних чи суб'єктивних причин купувати 

товари, будь-якої галузі загрожує занепад. Інтенсифікація передбачає розробку 

прийомів виявлення категорії потенційних споживачів і подальшу роботу з 

ними. Творчий і нестандартний підхід дозволить підприємству «вижити» в будь-

яких, навіть найскладніших умовах [1]. 

Головний напрямок економічного зростання – інтенсифікація 

виробництва, яка представляє собою комплексний, багатофакторний процес 

застосування ефективних і екологічно безпечних засобів та технологій, 

заснованих на досягненнях науково-технічного прогресу, інноваційних 

розробках, використанні більш досконалих форм організації і оплати праці, 

управління та ефективних ринкових відносин. 

Інтенсифікація виробництва – процес суспільного виробництва, що 

базується на застосуванні найефективніших засобів і предметів праці, 

кваліфікованої робочої сили, передових форм і методів організації праці, 

зростаючої інформованості про найновіші досягнення науково-технічного 

прогресу тощо [2]. Отже, інтенсифікація є об'єктивний і динамічний процес 

сталого розвитку виробникних сил, переходу від менш складних до складнішим 

системамведения галузей, який базується на максимальному використанні 

досягнень науково-технічного прогресу. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 

 

Пропозиція виникає тільки тоді, коли даний економічний суб’єкт буде 

готовий укласти угоду по продажу даного доставленого на ринок товару. 

Відповідно, величина (обсяг) пропозиції буде визначатися максимальною 

кількістю товару, приготовленого для продажу за даний період часу при даних 

умовах. І знову підкреслюємо, що обсяг пропозиції – це потік, що також минає у 

часі. Тому завжди треба чітко визначати, до якого періоду часу відноситься дана 

величина пропозиції. Далі, умови, при яких визначається даний обсяг пропозиції, 

надзвичайно важливі, так як саме вони характеризують те середовище, у якому 

знаходиться виробник, що приймає рішення про продаж. Умови, що впливають 

на вибір продавця, ми можемо угрупувати такі основні фактори: 

• ціна даного товару (Р); 

• ціна товарів-субститутів (Ps1, …, Psn); 

• ціни комплементарних благ (Pc1, …, Pcm); 

• витрати виробництва (С), що охоплюють як технології виробництва, 

які визначають необхідні кількості використовуваних ресурсів, так і ціну цих 

ресурсів; 

• податки і субсидії (Т); 

• об’єктивні, зовнішні (перш за все природні) умови виробництва (N); 

• очікування виробників (Е). 

     Побудована з врахуванням цих впливів функція пропозиції буде 

характеризувати залежність обсягу пропозиції відданих факторів: 

QD = f(P, Ps1, …, Psn, Pcm, C, T, N, E). 

Як і у випадку з функцією попиту, використовуючи припущення про те, 

що ці фактори, за виключенням першого (детермінанти пропозиції), ми можемо 

одержати спрощену формулу функції пропозиції: 

Qs = f(P). 

Узагальнюючи більшість емпіричних спостережень, ми можемо 

стверджувати, що (розуміється, при інших рівних умовах, тобто коли всі 

фактори, перечисленні вище, не змінюються) чим вище ціна даного товару, тим 

більше обсяг його пропозиції за даний період. Ця залежність і є законом 

пропозиції. 

Суку́пна пропози́ція - загальна кількість товарів і послуг, яка може бути 

вироблена і запропонована до продажу згідно з рівнем цін, що склався. Сукупна 

пропозиція дорівнює реальному валовому внутрішньому продукту. Вона 

залежить від рівня цін, виробничих потужностей економіки і рівня витрат. 
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Сукупна пропозиція та її детермінанти. Сукупну пропозицію визначають 

як_кількість матеріальних благ і послуг, які виробники при кожному можливому 

рівні цін пропонують на ринку.  

Піддприємці при цьому прагнуть досягти потенційного (а точніше - 

природного) рівня виробництва, адже такої мети прагне досягти будь-яка 

економічна система. Природний рівень виробництва ВВПпр - це обсяг 

виробництва за умов природного, або нормального безробіття.  

Сукупну пропозицію визначають за розміром виробничих витрат, серед 

яких головними є праця і капітал, та рівнем продуктивності, яку ці витрати 

забезпечують (технологічний рівень суспільства). Високі ціни створюють 

стимули для виробництва додаткової кількості товарів і пропозиції їх для 

продажу, а низькі ціни зумовлюють скорочення реальних обсягів виробництва. 

Саме тому залежність між рівнем цін і обсягом національного продукту, який 

виробники поставляють на загальний ринок, є прямою. Отже, обсяг виготовленої 

продукції, яка пропонується споживачам за інших однакових умов, чим вищий 

рівень цін, за якими підприємства можуть продавати вироблені ними товари і 

послуги.  

За даними Держкомсту, за 2017 рік, українські підприємства легкої 

промисловості збільшили обсяг виробництва на 7%, в порівнянні з аналогічним 

періодом попереднього року, зростання  виробництва шкіри і взуття склав 

107,2%, а текстилю – 112,3%, виробництво одягу займає 41% від загальної 

кількості реалізованої продукції, текстильне виробництво займає 37% і 

виробництво шкіри та взуття – 22%.    Регіональний рейтинг виробництва товарів 

легкої промисловості в 2016 році, очолює Львівська область з 14,4%. Слідом 

ідуть Житомирська область – 8,7%, Харківська – 8,5%, Дніпропетровська – 7% і 

Київ – 6,9%. Найбільшим імпортером для країни в 2016 році є Китай – 27,4%. 

Сума експортованих товарів $12,4 млрд, що на $2,7 млрд більше аналогічного 

періоду 2016 року [5].  

 

Список використаних джерел 

 

1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для 

студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.; 

2. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, 

Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.; 

3. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. 

закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-

Захід, 2007. – 192с.; 

4. Кириленко В. В. Економіка. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. — Тернопіль: Економічна думка, 2002. — 193с.; 

5. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/


Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
299 

УДК 351.82 

 

Г.О. Дзядук, аспірант 

Науковий керівник: Ю.О. Ульянченко, доцент, д.держ.упр. 

 

Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної  академії державного управління при Президентові України 
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АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

 

Зміст державної політики розвитку аграрного сектора економіки через 

призму інституціональних змін полягає у формуванні ефективних інститутів на 

аграрному ринку, які будуть забезпечувати досягнення мети такої політики – 

розвиток аграрного сектора економіки і поліпшення рівня життя населення. 

За оцінками науковців, соціально-економічна і політична ситуація у країні 

свідчить про наявність комплексу інституційних проблем, які стали наслідками 

дисфункції держави і призвели до появи інституційного вакууму, неформальної 

інституціоналізації нових формальних правил і норм, які регламентують 

економічну діяльність, появи інституційних пасток та неефективних інститутів 

(законів, постанов та ін.) реорієнтованого характеру.  

Основою ефективного функціонування економіки країни та забезпечення 

дотримання інтересів суспільства є правові інститути. Вітчизняна правова база 

піддається жорсткій критиці з боку науковців, практиків і самих політиків. У 

розвинених країнах регулювання аграрного ринку відбувається на базі 

законодавчих актів довготермінові дії, відповідно до яких розробляються й 

механізми підтримки товаровиробників. В Україні щорічно розробляються різні 

програми підтримки, часто вони вводяться в дію із запізненням, що зводить 

нанівець їх ефективність [2, с. 129]. Відповідно до цього, Г.М. Калетник 

пропонує в межах реалізації стратегічних положень розвитку аграрного сектора 

економіки законодавчо унормувати питання підтримки шляхом запровадження 

трирічного бюджетування розвитку аграрного сектора економіки, що має 

забезпечити стабільність очікувань сільськогосподарських виробників через 

прогнозованість, прозорість і послідовність державної аграрної політики, а 

відповідно і виробництва сільськогосподарської продукції [4, с. 215]. 

Учений уточнює, що необхідно максимально наблизитися до формування 

таких законів, у яких передбачено механізми підтримки аграрного сектора 

економіки в країні, які були б: зрозумілі – в редакції, викладеній доступною 

мовою, не допускали розбіжностей; стабільні – сталість їх дії протягом багатьох 

років. У Казахстані урядові постанови, які стосуються підтримки аграрного 

сектора економіки прийняті на початку 2000-х років і робити у них зміни не 

планується; їх механізм повинен реально сприяти розвитку 

сільськогосподарського виробництва [5, с. 7]. 
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На сьогодні в Україні поки що не систематизовано нормативно-правових 

актів навіть у галузево-аграрному блоці. Здійснюється лише їх облік, хоча 

практичне використання актів і розвиток потребують різнопланової 

інкорпорації, що створить передумови їх дальшої кодифікації і консолідації [11, 

с. 225-226].  

За переконаннями науковців, стратегія розвитку аграрного сектора 

економіки України, перш за усе, має відбуватися з урахуванням вимог 

Конституції України та чинних її Кодексів (Земельного, Господарського, 

Податкового, Митного, Бюджетного, Водного), а також Законів «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», «Про генеральну схему планування території України», «Про 

державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року», «Про засади державної регіональної 

політики».  

Поряд з великою кількістю прийнятих законодавчих актів, що регулюють 

ті чи інші питання, фахівці вказують на відсталість їх змісту від нинішніх умов 

та потреб функціонування економіки й суспільства. Невирішеними і досі є 

питання ринку земель сільськогосподарського призначення, що породжує 

невизначеність у функціонуванні аграрних виробників (є загроза втрати 

основного засобу виробництва – землі) і гальмує вливання у галузь 

інвестиційного капіталу. Експерти вказують, що багаторічна відсутність 

законодавчого забезпечення діяльності на ринку сільськогосподарських земель 

призвела до розвитку тіньового сегмента й перерозподілу земель на користь 

великих інвесторів. Невизначеність прав власності на землю виступає чинником 

зниження орендної плати, що робить привабливою оренду великих площ землі 

[8, с. 595–596].   

Вплив правових інститутів на розвиток будь-якої галузі здійснюється і 

через їх здатність стимулювати посилення конкуренції. 

Конкурентоспроможність галузі, у тому числі аграрних товаровиробників, в 

умовах глобалізації економіки значною мірою залежить від позицій 

конкурентоспроможності країни у світовому вимірі. Так, відповідно Індексу 

економічної свободи Україна у 2018 році посіла 150-ту позицію серед 180-х 

країн, покращивши свої позиції на 16 позицій, сусідами України в рейтингу стали 

Камерун та Сьєрра-Леоне. 

Чіткість, якість, дієвість правової бази має виступати основою 

забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки. У наукових, 

політичних, бізнесових і правових колах уважають, що аграрна політика має 

спрямовуватися на створення сучасної інституційної бази, яка відповідає 

вимогам ринкової економіки і прогресивним тенденціям розвитку світового 

аграрного комплексу. Йдеться насамперед про захист приватної власності в 

аграрній сфері та недопущення штучного доведення до банкрутства 
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сільськогосподарських підприємств, а також про створення необхідного 

правового поля.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Обмін товарів і послуг між різними країнами у зовнішній торгівлі 

здійснюється на основі міжнародного поділу праці, тобто спеціалізації окремих 

країн на виробництві певних видів продукції, що обходиться їм дешевше, ніж в 

інших країнах та продажу цієї продукції на зовнішньому ринку. Однак жодна 

країна в світі не дозволить провозити через свої кордони нерегульовані потоки 

товарів. Головними засобами зовнішньоторговельної політики є тарифне і 

нетарифне регулювання [1]. 

Митний тариф (мито) – це податок, який накладається на товари, що 

перетинають митний кордон. Якщо податок стягується країною, яка вивозить 

товар, то він називається вивізним (експортним) митом; якщо стягується 

країною, що ввозить товар – ввізним (імпортним) митом; якщо стягується 

країною, через територію якої товар провозять – транзитним митом. Найбільш 

поширеним є ввізне (імпортне) мито. Воно використовується переважно як засіб 

підвищення цін на товари, що імпортуються; сплачуючи високе мито, іноземний 

товаровиробник підвищує ціну на свій товар, що робить його не 

конкурентноздатним на внутрішньому ринку. 

Цей момент використовується для захисту інтересів національного 

товаровиробника аналогічних товарів. Держава використовує мито також як 

засіб отримання державних прибутків. Питання про обкладання товарів митом 

чи звільнення від нього, про ставки митних зборів регулюються митним 

законодавством кожної країни. З 1993 р. діє Закон України “Про єдиний митний 

тариф”, який являє собою систематизований звіт ставок мита, якими 

обкладаються товари на інші предмети, що ввозяться на митну територію 

України або вивозяться за її межі. Цей митний тариф базується на міжнародних 

нормах, розвивається та вдосконалюється відповідно до міжнародної теорії та 

практики митної справи [2]. 

Існують такі види мита: адвалерне (нараховується у відсотках до митної 

вартості товарів та інших предметів, що обкладаються митом): специфічне 

(нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів чи 

предметів); комбіноване (поєднує обидва вищезгадані види митного 

обкладання). 

Найбільш поширені в Україні адвалове та комбіноване мито. 

Нараховується мито та товари на базі їх митної вартості, яка є ціною товару, що 

фактично сплачена чи підлягає сплаті на момент перетину митного кордону 

України. Митна вартість передбачає ціну товару, зазначену в рахунку-фактурі, а 

також фактичні витрати (якщо їх не включено до рахунку-фактури) на 
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транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування 

до пункту перетину митного кордону України; комісійні та брокерські. 

Держава регулює зовнішньоекономічну діяльність і тим, що підписує різні 

торговельні угоди, які визначаються принцип торговельних взаємовідносин з 

іноземними державами. Основними рисами таких взаємовідносин у наш час є 

протекціонізм та лібералізації (вільна торгівля). 

Протекціонізм має на меті забезпечити сприятливі умови для реалізації на 

внутрішньому ринку товарів національного виробництва, захистити внутрішній 

ринок від іноземної конкуренції, зменшити безробіття. 

Особливого захисту від іноземної конкуренції потребують молоді галузі, 

які не зможуть витримати початковий період розвитку, якщо їх не захистити від 

стихії конкуренції. Якщо ж їм подати такий тимчасовий захист, вони зможуть 

“стати на ноги”, залучити кваліфікованих працівників, спеціалістів, запровадити 

передову технологію. Спочатку ціни на продукцію цієї галузі будуть для 

споживача доволі високими, але з часом витрати на виробництво зменшаться, 

відповідно знизяться і ціни. Наприклад, такі нові індустріальні країни, як 

Сінгапур, Корея, часто на стадії індустріалізації захищали свої галузі обробної 

промисловості від імпортних товарів, а зараз Сінгапур посідає одне з провідних 

місць у світі серед економічних лідерів [3]. 

Протекціонізм може збільшити зайнятість, створити нові робочі місця, 

підвищуючи ціни на імпортні товари, і таким чином, збільшуючи попит на 

товари національного виробництва. Зростання внутрішнього попиту спонукає 

фірми наймати більшу кількість робітників, тим самим скорочуючи безробіття. 
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За даними “Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, 

та їхнього впливу на розвиток в Україні” середній дохід українського 

довгострокового трудового мігранта за кордоном становив 1 550 доларів США у 

2014 році (або 2 013 доларів США на одне домашнє господарство з трудовим 

мігрантом у країні призначення), що було в чотири рази вище, ніж рівень 

середньої заробітної платні в Україні. За даними представництва Міжнародної 

організації праці в Україні у 2014-2015 рр., за кордоном працювали близько 700 

тис. громадян України. Загалом за різними статистичними даними за межами 

України знаходиться від 8 до 20 млн осіб українського походження[3].  . 

Збільшенню трудової міграції слугує низка чинників внутрішнього і зовнішнього 

впливу: 

- соціальні проблеми: низькі зарплати, та пенсії, високі ціни й тарифи, 

корупція; 

- політична ситуація в країні; 

- запровадження безвізового режиму спровокувало легальний відтік у 

члени-країни ЄС (Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Угорщина), які на собі 

відчули дефіцит інтелектуальної та робочої сили; 

- надання статусу “біженця” в країнах ЄС[1].  

З січня 2014 року кількість шукачів притулку з України поступово зростає. 

Досягнувши піку в жовтні 2014 (2 170 заяв протягом місяця), надалі їхня 

кількість тримається на рівні 1700 – 2000 заяв на місяць. Загалом 20 830 прохачів 

притулку з України прибуло в ЄС протягом 2014 – 2015 рр. Цей показник на ⅔ 

вищий, ніж у 2014 році (13 550 заяв), і більш ніж у 20 разів вищий у порівнянні з 

2013 роком (835 заяв)[3]. 

За даними Національного Банку України обсяги переказів трудових 

мігрантів поступово стають джерелом надходжень міжнародного капіталу після 

прямих іноземних інвестицій в країну. 

Відповідно до результатів дослідження фінансових надходжень, 

пов’язаних з міграцією, та їхнього впливу на розвиток України, проведеного 

МОМ у 2014-2015 рр., перекази мігрантів в Україну становлять майже половину 

бюджету домогосподарств, які мають у своєму складі довгострокових трудових 

мігрантів, і 60% бюджету тих, члени яких практикують короткострокову трудову 

міграцію[3]. 

Здебільшого грошові перекази члени сімей працівників використовують на 

харчування, а вже потім на інші потреби. Серед інших цілей – придбання 
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нерухомості, товарів тривалого використання, освіта дітей, заощадження 

тощо[1]. 

Залежно від рівня міграції, обсяг залученого міграційного капіталу в 

економіку регіонів України різний. За даними Звіту обстеження з питань 

трудової міграції в Україні, проведеного Міжнародною організацією праці, 

найвищий рівень міграції спостерігається в Закарпатській, Тернопільській та 

Чернівецькій областях. До областей з високим рівнем міграції належать 

Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Херсонська, та 

Хмельницька області. На відміну від міграційного капіталу, прямі іноземні 

інвестиції в Україні вкладаються здебільшого монополярно. Половина 

надходжень сконцентрована в Київському регіоні, водночас у регіони з високим 

рівнем міграції надійшло тільки 5 % усіх прямих інвестицій[3]. 

Саме перекази трудових мігрантів допомагають галузям економіки 

регіонів, які не є привабливими для інвесторів. Окрім того, перекази коштів 

офіційними каналами надають підтримку банкам і страховим компаніям, звідки 

інвестори тільки виводили капітал. За таких умов виникає потреба 

стимулювання вкладання коштів зароблених й заощаджених мігрантами та 

членами їх сімей в економіку регіону їхнього проживання. 

Для стимулювання залучення міграційного капіталу в економіку України 

потрібно на державному, регіональному та місцевому рівні забезпечити 

створення сприятливих умов. 

На державному рівні належить удосконалити правове поле для 

регулювання трудової міграції в Україні: 

- розробити та запровадити нормативно-правові документи, що 

визначать статус трудового мігранта; 

- в Державній програмі співпраці із закордонними українцями 

передбачити заходи по стимулюванні інвестиційної діяльності; 

- внести доповнення у вигляді економічних стимулів у Податковий 

кодекс України для регулювання та заохочення вкладання переказів трудових 

мігрантів у пріоритетні галузі економіки[1]. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, яка зберігає 

тенденції до погіршення внаслідок продовження агресивної політики Російської 

Федерації, окупації Криму і військових операцій на сході України. Важливу роль 

у створенні сприятливих умов для розвитку української економіки відіграють 

іноземні інвестиції. 

Задля спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та сприянню 

відновлення економіки держави, наближення законодавства України до 

стандартів Європейського Союзу, Президент України П. Порошенко підписав 

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» (№ 1390-

VIII), який скасовує обов’язкову держреєстрацію іноземних інвестицій і спрощує 

їх залучення в Україну[1]. На сьогодні в Україні інвестиційна діяльність 

регулюється такими нормативно-правовими актами: Законами «Про 

інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист 

іноземних інвестицій на Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про 

інститути спільного інвестування», Постановами Кабінету Міністрів «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 

року», «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації 

договорів (контрактів) про спільну діяльність за участю іноземного інвестора» 

та інші[2]. 

З метою активізації роботи щодо розвитку та реалізації інвестиційного 

потенціалу України, збільшення обсягу іноземних інвестицій, підтримки 

пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в 

державі, забезпечення захисту прав інвесторів, сприяння ефективній взаємодії 

інвесторів з державними органами у грудні 2014 р. Указом Президента України 

створено Національну інвестиційну раду. 

Задля спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та сприянню 

відновлення економіки держави, наближення законодавства України до 

стандартів Європейського Союзу, Президент України П. Порошенко підписав 

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» (№ 1390-

VIII), який скасовує обов’язкову держреєстрацію іноземних інвестицій і спрощує 

їх залучення в Україну[3]. 

Надходження інвестицій в економіку держави чи регіону є фактором 

однозначно позитивним. Але звичайно, внутрішні інвестиції виглядають 
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набагато привабливішими, ніж зовнішні, адже вони не обтяжені тими багатьма 

проблемами і незручностями, що пов’язані з експансією західного капіталу. 

Прямі іноземні інвестиції, кредити МВФ і приватизація, всупереч 

очікуванням всіх українських урядів, включно з новим, все ж не служать 

панацеєю від усіх бід і самі по собі не призведуть до економічного прориву, 

вважають експерти. Вони є лише невеликим доповненням до внутрішніх 

інвестицій. Досвід країн, що створили економічне диво, показує, що тільки 

акцент на внутрішні ресурси може забезпечити країні довгостроковий 

економічний розвиток. 

Як показує досвід інших країн, якщо Україна прагне до економічного дива 

або хоча б до довгострокового економічного зростання, необхідно, перш за все, 

розраховувати на внутрішні ресурси. Ліберальна податкова політика, 

забезпечення захисту прав власності (як приватної, так і державної) і 

верховенство права дозволять повернути довіру внутрішнього інвестора і 

нададуть такий необхідний капітал для розвитку української економіки. А за ним 

підтягнеться й іноземний інвестор і кредитор [2]. 

Разом з тим об’єктивні закони світової економіки, процеси міжнародної 

міграції капіталу свідчать про те, що Україна не може стояти в стороні від 

активного залучення і використання іноземного капіталу. Поступове відкриття 

української економіки, її інтеграція у світові процеси і структури вимагатимуть 

тривалого часу і повинні здійснюватись поетапно, в міру визрівання відповідних 

внутрішніх та зовнішніх передумов. 

Таким чином, розглядаючи в цілому двоякий вплив іноземного 

інвестування на економіку країни-реципієнта, можна зробити висновок, що 

залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України несе значні 

переваги. Це підтверджує досвід багатьох країн Центральної та Східної Європи. 

А для запобігання негативних моментів, даний процес потребує відпрацювання 

регулюючого механізму, завдяки якому іноземне інвестування стане 

взаємовигідним. Отже, залучення іноземних інвестицій залишається однією з 

ключових проблем економічної реформи в Україні. 
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РИНОК І ЗАКОНИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Ринок – це система економічних відносин, в якій кожен учасник має за 

мету одержання прибутку. Існує безліч видів ринків, головні з яких можна 

згрупувати за трьома признаками. 

Виходячи із  цього, ринок варто розглядати як певну сукупність 

економічних відносин між домашніми господарствами, різними типами фірм і 

державоюp[1]. У сукупності економічних відносин, які відбиває категорія 

«ринок», ключову роль відіграють відносини власності. Структура ринку – це 

сукупність окремих локальних ринків у межах національної економіки країни 

(внутрішнього ринку), а також – національних ринків у межах світового 

господарства і його окремих регіонів, їхній взаємозв’язок і взаємодія між ними. 

Щоб правильно зрозуміти роль і функції ринку, необхідно його розглядати 

в рамках системи товарно-ринкового господарства. Товарно-ринкове 

господарство передбачає наявність двох підсистем — виробництва матеріальних 

благ і ринку, де здійснюється обмін. Причому взаємозв’язок між названими 

підсистемами має двосторонній характер, тобто мають місце прямі та зворотні 

зв’язки. 

Виробництво товарів надає прямий вплив на ринок. По-перше, саме у сфері 

виробництва створюються матеріальні блага, що мають певну корисність для 

суспільства. Вироблена продукція надходить у сферу обміну, тобто на ринок. По-

друге, в основі товарного виробництва лежить суспільний поділ праці. 

Суспільний поділ праці створює необхідність ринкового обміну виробленою 

продукцією. 

З іншого боку, ринок має зворотний вплив на сферу виробництва. По-

перше, ринок з’єднує (інтегрує) виробництво і споживання. Без ринку товарне 

виробництво не могло б задовольняти потреби суспільства в товарах і послугах. 

По-друге, ринок виступає в якості головного контролера результатів 

виробництва, оскільки в процесі ринкового обміну з’ясовується, у якій мірі 

кількість і якість виробленої продукції затребуване і відповідає потребам 

покупців. По-третє, в процесі ринкового обміну реалізуються економічні 

інтереси продавця і покупця. Економічні інтереси продавців пов’язані з 

можливістю максимізувати прибуток, а інтереси покупців — максимізувати 

загальну корисність від споживання придбаних товарів. 

Ринковий механізм - це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних 

елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних 

законів ринку[2]. 
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Ці елементи є найважливішими параметрами ринку,  якими керуються 

виробники і споживачі у своїй економічній діяльності  в ринковій системі 

господарювання. 

Важливо відзначити що ринковий механізм проявляється як механізм 

примусу, що змушує підприємців, які переслідують свою власну мету 

(прибуток), функціонувати в кінцевому рахунку на користь  

споживачів. 

Дія цього механізму заснована не на умовляннях, а на природному 

прагненні людини до добробуту. Тому для реалізації ринкового механізму не 

потрібно нічого, крім свободи виробників і споживачів. Чим повніше свобода, 

тим ефективніше функціонує механізм саморегулювання ринкової економіки. 

Основні елементи ринкового механізму: 

 Попит – це кількість товарів і послуг, наявна на даному ринку, яку 

покупці готові і здатні придбати поповній ціні в певний момент часу. Іншою 

мовою, попит – це платоспроможна потреба або сума грошей, яку покупці 

можуть і мають намір заплатити за необхідні для них товари і послуги. Попит, як 

правило виражається в грошовій формі. 

 Пропозиція – це кількість товарів і послуг, яку можуть і здатні збути 

виробники на ринку по певній ціні в певний момент часу. Пропозиція, як 

правило, має натуральне вираження: штуки, тонни, метри. 

 Ціна – це грошове вираження вартості товару або послуги. На ринку 

розрізняють, як правило, три види цін: ціну попиту, ціну пропозиції і ціну 

рівноваги. Ціна попиту – це гранично максимальна ціна, яку покупці ще згідні 

платити за товар. Ціна пропозиції– це гранично мінімальна ціна, яку продавці ще 

згідні взяти за свій товар. Ціна рівноваги – це ціна, яка встановлюється при 

врівноваженості попиту і пропозиції. 

 Конкуренція – це процес суперництва між суб’єктами ринкових 

відносин за найвигідніші умови виробництва, реалізації й купівлі товарів і 

послуг. Слід зазначити, що, саме розвинені відносини конкуренції забезпечують 

ефективне функціонування ринкового механізму[1]. 

Економічна конкуренція – це боротьба суб’єктів ринкового господарства, 

їх суперництво за найвигідніші умови виробництва і обміну результатів праці. Зі 

сторони продукуючого капіталу – це зусилля незалежних підприємців з метою 

досягнення прихильності до своєї продукції чи послуг з боку одних і тих же груп 

споживачів. 

Конкуренція як соціально-економічна категорія виражає відносини 

суперництва між усіма учасниками ринку та членами суспільства з приводу 

раціонального виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ. 

Монополія має полімерний зміст, хоча буквально означає владу одного на 

ринку. Але монопольна ситуація виникає, коли, для прикладу, мале число 

корпорацій офіційно, або ж в результаті неофіційної змови між собою, домінує в 

галузі, панує на ринку і т.п. монополія породжується конкуренцією однак має 

свою відмінність: крім об’єктивності містить суб’єктивний зговір, 

неформальний союз одних проти інших[3]. 
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Попит — кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити 

за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці. 

Закон попиту — за незмінюваності всіх інших параметрів зниження ціни 

зумовлює відповідне зростання попиту і навпаки, отже, між ціною і величиною 

попиту існує обернена залежність. 

Про дію цього закону свідчить, по-перше, те, що низькі ціни посилюють у 

споживача бажання купувати товари ( практика розпродажу товарів за 

зниженими цінами). По-друге, оскільки споживання підлягає дії принципу 

знижувальної граничної корисності (покупець товару отримує менше 

задоволення або корисності від кожної наступної одиниці продукції), то 

споживачі купують додаткові одиниці продукту лише за умови, що його ціна 

знижується. По-третє, підтвердженням цього є ефект доходу та ефект 

заміщення[4]. 

Пропозиція і попит взаємопов'язані, вони працюють разом і одночасно, 

подібно до двох лез ножиць (знамениті "ножиці" Маршалла). Їх взаємодія 

(перетин) встановлює рівноважну ціну товару і обсяг його реалізації. В 

результаті досягається ринкова рівновага, що означає, що всі ринкові фактори 

збалансовані. 

Пропозиція - рішення (або бажання) і спроможність виробити та 

запропонувати для продажу на ринку певну кількість продукту за кожну 

конкретну ціну з усіх можливих. 
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РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА  

 

Ринок - одне з найважливіших досягнень людської цивілізації. Його 

зачатки відносяться до давніх. З розвитком товарних відносин трансформувалося 

і сам зміст поняття «ринок» (це, до речі, одна з причин існування безлічі 

визначень ринку). 

Спочатку ринок розглядається як базар, місце роздрібної торгівлі, ринкова 

площа. Пояснюється це тим, що з'явився ринок ще в період первісного 

суспільства, коли обмін між громадами тільки ставав більш-менш регулярним, 

лише набував форму товарного обміну, що здійснювався в певному місці і в 

певний час. З розвитком ремесла і міст торгівля, ринкові відносини 

розширюються, за ринком закріплюються певні місця, ринкові площі. Таке 

розуміння ринку збереглося і до наших часів як одне із значень слова[1]. 

З подальшим розвитком товарного обміну, появою грошей,  товарно -

грошових відносин виникає можливість розриву купівлі-продажу в часі і 

просторі, і характеристика ринку тільки як місця торгівлі вже не відображає 

реальність, бо формується нова структура суспільного виробництва - сфера 

спілкування, яка характеризується відокремленням матеріальних і трудових 

ресурсів, затрат праці з метою виконання певних специфічних для звернення 

функцій. В результаті виникає нове розуміння ринку як форми товарного і 

товарно-грошового обміну[1]. 

Вперше термін "інфраструктура" був використаний в економічному аналізі 

для позначення об'єктів і споруд, що забезпечують життєздатність збройних сил 

(початок XX століття). У 40-і роки на Заході під інфраструктурою стали розуміти 

сукупність галузей, які обслуговують нормальне функціонування матеріального 

виробництва[2]. 

У нашій економічній літературі ця проблема активно розглядалася в 70-і 

роки. Інфраструктура - це обов'язковий компонент будь-якої цілісної 

економічної системи і підсистеми. Дослівно інфраструктура - це основа, 

фундамент, внутрішню будову економічної системи. Що стосується ринку як 

самостійної підсистемі інфраструктура - це сукупність організаційно-правових 

форм, що опосередковують рух товарів і послуг, акти купівлі-продажу, або 

сукупність інститутів, систем служб, підприємств, які обслуговують ринок і 

виконують певні функції по забезпеченню нормального режиму його 

функціонування. Основними елементами інфраструктури сучасного ринку є: 

1) Біржі (товарні, сировинні, фондові, валютні), їх організаційно 

оформлене посередництво; 2) Аукціони, ярмарки та інші організаційного 
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небіржового посередництва; 3) Кредитна система і комерційні банки; 4) Емісійна 

система і емісійні банки; 5) Система регулювання зайнятості населення і центри 

державного і недержавного сприяння зайнятості (біржі праці)[2]. Біржова 

торгівля - одна з форм організованого ринку, тобто ринку, який функціонує за 

встановленими правилами. Будь-якому організованому ринку властиві наступні 

риси: 

• наявність затверджених правил торгівлі, розрахунків і постачання 

активів; 

• існування організації, яка керує роботою ринку; 

• концентрація попиту і пропозиції в часі і в просторі; 

• регулювання з боку держави і громадських організацій роботи ринку. 

Одне з призначень бірж усередині країни - це організація оптового обігу, 

тобто на біржу покладається організуюча роль на ринку. Не усуваючи природних 

законів ринку, закону попиту і пропозиції, товарна біржа вносить елементи 

оздоровлення, регулювання і планування в економіку країни. Через біржу 

здійснюється якнайшвидший рух товарів зі сфери виробництва в сферу 

споживання, оскільки біржова торгівля можлива тільки у разі отримання 

диференційованого прибутку(прибутки від спекуляції)[3].                                        

Біржі також виконують роль економічного утворення підприємців.             Біржа 

є місцем розподілу запасів у часі і просторі завдяки концентрації товарів у себе. 

Просторовий розподіл відбувається таким чином, що термінова торгівля доти 

»тримає товар у повітрі», доки не з’ясується, де буде найвища ціна і найбільша 

потреба в цьому товарі[4]. 

   Однією з важливих умов функціонування ринку є наявність добре 

розвиненої інфраструктури. Від того, наскільки добре вона розвинута, залежить 

в кінцевому підсумку і ефективність функціонування ринкової економіки[5]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Сучасна економічна література сутність підприємництва розглядає хз 

метою визначення специфіки та меж економічної діяльності. Так, наприклад, в 

«Великому економічному словнику» під загальною редакцією С.В. Мочерного 

дається наступне визначення: «Підприємництво - ініціативна самостійна 

діяльність громадян, спрямована на отримання прибутку або особистого доходу, 

здійснювана від свого імені, під свою майнову відповідальність або від імені та 

під юридичну відповідальність юридичної особи» [1]. У підручниках 

підприємництво визначається як безпосередня, самостійна, систематична, на 

власний ризик діяльність по виконанню робіт, наданню послуг з метою 

отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, 

зареєстрованими, як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, 

встановленому законодавством [2]. 

Підприємництво прийнято визначати як: 

- діяльність, спрямовану на максимізацію прибутку; 

- ініціативну діяльність підприємців, яка полягає у виробництві товарів та 

наданні послуг, результатом якої є прибуток; 

- процес організаційної новації; 

- пряму функцію реалізації власності; 

- дії, спрямовані на зростання капіталу, і розвиток виробництва; 

- специфічний вид діяльності, спрямований на невпинний пошук змін в 

існуючих формах життя підприємств і суспільства, постійна реалізація цих змін; 

- як стиль господарювання; 

- як процес організації і здійснення діяльності в умовах ринку; 

- як взаємодія суб'єктів ринку і т.д. 

Розглядаючи підприємництво як продукт ринкового господарства, в 

історичному аспекті, ми бачимо, що розвиток ринкового господарства є 

каталізатором змін в підприємництві, а саме: організаційних форм, 

підприємницьких функцій, масштабів і сфер застосування. Відповідно і 

термінологічна сутність і зміст, що вкладаються в поняття «підприємництво», 

змінювалися і впорядковувалися в процесі розвитку економічної теорії. 

Підприємницька діяльність як продукт соціально-економічного розвитку 

суспільства вимагає постійного і пильної уваги з боку суспільства. Факти 

свідчать, що навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою зв'язку між 

державою і підприємництвом не завжди доброзичливі. І тому в цілях підтримки 

підприємництва виникають недержавні громадські професійні організації, які 
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можуть опосередковано впливати на управління економікою регіонів, а іноді і 

країн. 

Багатофункціональна модель підприємництва виникла з другої половини 

ХХ ст. в результаті теоретичних досліджень Й. Шумпетера, а також уявлень 

новоавстрійской школи Л. Мізеса і Ф. Хайєка. У них вперше підприємництво 

було розглянуто як процес розвитку ідеї, а їх послідовник І. Кірцнер побудував 

теорію підприємництва як процес переходу від одного рівноважного стану 

«арбітражних» угод до іншого. 

З точки зору Й. Шумпетера, специфічна роль підприємців полягає в 

подоланні інерційності економічної системи і прагнення господарських суб'єктів 

діяти відповідно до усталеним практикам [3]. Сама по собі економічна система 

має, по Шумпетеру, колосальним інерційним потенціалом. Будь-яка інновація в 

господарській сфері пов'язана з певним ризиком, якого більшість економічних 

суб'єктів прагнуть уникнути. В результаті вони частіше схильні діяти 

традиційно, а не новаторському, навіть на шкоду власній вигоді: бізнесмени не 

поспішають вкладати капітал в нові підприємства (навіть якщо їх рентабельність 

не викликає сумнівів), керуючі воліють зберігати профіль корпоративної 

діяльності (навіть якщо інші галузі представляють можливості для зростання), 

працівники не люблять міняти місце роботи (навіть якщо їм пропонують більш 

вигідні умови). 

Оскільки така інерційність є властивістю соціально-економічного 

середовища, суб'єкти господарювання часто не схильні до інновацій не в силу 

власної неадекватності, а як раз навпаки - через раціональної природи їх дій. 

Прагнення адаптуватися до стійко функціонуючої середовищі змушує 

відмовлятися від вигідних капіталовкладень, впровадження нових технологій, 

кадрових комбінацій і т. П. «Найкращі з економічної точки зору і технічно 

найбільш досконалі комбінації, - пише Й. Шумпетер, - хоча і з неминучістю , але 

все ж дуже часто не збігаються, причому внаслідок пристосування економіки до 

правильно розпізнаних умов, а не просто в силу відсутності знань або інертності 

» [3.c. 56]. 

При цьому Й. Шумпетер вказує, що найбільші прибутки і збитки виходять 

в результаті стихійних, заздалегідь непрогнозованих змін зовнішнього 

середовища. В результаті саме таких змін виникають нові ситуації, 

пристосування до яких вимагає деякого часу. Йдеться про можливість отримання 

певних підприємством конкурентної переваги в умовах несподіваного зміни 

зовнішнього середовища. Логіка Й. Шумпетера полягає в тому, що 

підприємництво є, діяльність по свідомому внесення збурень в господарську 

середу в розрахунку на отримання конкурентної переваги і, як наслідок, високого 

доходу. 

Постіндустріальна стадія розвитку суспільства з характерними для неї 

ростом ролі новаторства і соціалізації виробництва встановила інші пріоритети 

господарювання. Чи не раціоналізація використання ресурсів, а раціоналізація 

самої форми і способу господарювання стає ключовою ланкою підприємницької 

діяльності. Цільові устремління пов'язані, із забезпеченням довгострокової 

стійкості господарської організації, а не з максимізацією приватного результату. 



Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України 

 
315 

Ключову роль відіграє не пристосування до мінливих умов, а здатність 

перетворювати самі умови господарювання відповідно до тенденцій розвитку 

суспільних потреб і проізводства.Поетому в постіндустріальній економіці 

інноваційна діяльність стає визначальною ознакою підприємництва, а саме воно 

починає відігравати чільну роль у суспільному виробництві. У працях П. 

Друкера [4] розглядається не тільки сутнісні, а й управлінські аспекти 

підприємницької діяльності при переході на міждисциплінарний рівень аналізу. 

Його роботи поклали початок формуванню сучасних концепцій 

внутрішньофірмового підприємництва, зміцнили розуміння підприємництва як 

глобального процесного явища, не обов'язково асоціюється з поняттям власності. 

На наукове осмислення підприємництва вплинули і досягнення 

інституційної теорії, що розглядає організації (в тому числі і підприємницькі) як 

відкриті системи. Створення синергетичної економічної теорії, яка описує 

неравновесное динамічно еволюціонує співтовариство різноманітних відкритих 

економічних систем, вплинуло на розуміння самого поняття «підприємництво». 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА ПРОБЛЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

 

Розвиток кожної країни та її економічне зростання безпосередньо 

пов’язано з кількістю факторів виробництва таких як праця та капітал разом із 

підвищенням продуктивності їх використання. У переважній частині країн 

Західної Європи оподаткування праці складає переважну частину податкових 

надходжень, тому зростання рівня зайнятості в них веде до вищого ВВП країни 

за інших сталих умов. Разом з тим, ефективність кожної податкової системи є 

основою для вирішення соціальних і економічних проблем та підтриманням 

функцій, виконуваних державою. 
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Часто у високому рівні безробіття (із малою часткою участі продуктивних 

сил) та суттєвому «тіньовому» працевлаштуванні звинувачують високе 

податкове навантаження на працю. Більш того, існують деякі припущення, що 

зменшення оподаткування доходів громадян чи соціальних внесків оплачуваних 

ними сприяє підвищенню пропозиції на працю та зменшення податкового 

навантаження на роботодавця (нарахування та соціальні внески) збільшує попит. 

Однак, багато економістів вважають, що в сучасних ринкових умовах податкове 

навантаження на роботодавців та працюючих залежить від еластичності попиту 

та пропозиції. Чим вища еластичність попиту або пропозиції тим вища 

чутливість до змін податковому тиску, де сторона із меншою еластичністю несе 

більший податковий тягар (Рис. 1)  

В будь-якому випадку податки справляють вплив як на попит на працю 

(шляхом вищих затрат для роботодавця), так і пропозицію  (через зменшення 

реальної заробітної плати для працюючих). Вони створюють податковий клин 

(tax wedge) – різницю між витратами на оплату праці роботодавцем  та сумою 

реально отриманою працівниками (Рис.2.) 

Загалом, податки на працю включають: податки на доходи фізичних осіб, 

соціальні внески для працівників та нарахування і виплати на фонд оплати праці 

з боку роботодавця.  

Соціальні внески фінансують такі соціальні вигоди як: пенсії за віком, 

пенсії по інвалідності, пенсії в разі втрати годувальника, виплати при 

захворюваннях та виплати по безробіттю. Грубо кажучи, ми не повинні 

розглядати їх як податки якщо робітники цінують вигоди які фінансують та 

повинні вимагати компенсації у вигляді заробітної плати якщо вигоди відкинуті. 

Тому, поняття «оподаткування праці» має під собою зміст податків на працю на 

соціальних внесків.  

 
Рис.1 Залежність між еластичністю та податковим тягарем 
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Рис.2. Склад сукупних витрат по оплаті праці 

 

Проблеми у сфері зайнятості:  

- Безробіття (частина працездатного та вмотивованого населення, що 

тимчасово не може знайти роботу та активно займається її пошуком). Причинами 

є бізнес цикли (короткострокова нестача сукупного попиту), структурні причини 

(довгострокова нестача сукупного попиту, невідповідність між попитом та 

пропозицією на працю, стабільність на ринку праці); 

- Незайнятість (частина населення, що добровільно залишається 

осторонь працевлаштування). Причинами слугує незайнятість поза ринком праці 

та відсутність стимулів (виховання дітей, достатні виплати по безробіттю, що 

дозволяють не працювати). 

Кожна держава має свої важелі та механізми регулювання доходів 

громадян, зокрема шляхом встановлення відповідних ставок податків та 

соціальних внесків. Для порівняння системи оподаткування візьмемо досвід 

Данії, Естонії, Німеччини, Польщі, Словаччини та України. Базові показники 

оподаткування результатів діяльності громадян щодо структури їх надходжень 

до бюджету, ставки відповідних податків та соціальних внесків, а також рівень 

заробітної плати подано в табл. 1. 

Таблиця 1.  

Показники оподаткування доходів громадян за 2015 рік 

Країна 

Надходження 

ПДФО та соц. 

внесків (% до 

ВВП) 

Частка в 

сумарному 

податковому 

навантаженні 

Ставки 

ПДФО 

(%) 

Ставка 

соціальног

о внеску 

Середня річна 

заробітна плата 

(в постійних 

цінах, дол. США) 

Україна 13,5 40 % 15/20 3,6 % 9 116 

Данія 23,5 51,3 % 8-55,8 
1 447 – 

5784 DKK 
51 463 

Німеччина 21,8 56,6 % 14-45 20,23 % 45 810 

Естонія 16,8 49,7 % 10/20 1,6 % 22 438 

Польща 13,5 41,7 % 18/32 13,71 % 24 597 

Словаччина 16,8 52,1 % 19/25 13,4 % 22 924 
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В 2016 році в Україні відбулися певні зміни в Податковому Кодексі, як 

наслідок встановлена єдина ставка ПДФО – 18% та відмінена сплата ЄСВ 

робітниками. Як бачимо Україна суттєво відрізняється від країн Європи 

тяжінням податкової системи до споживчого оподаткування, в той час як 

Німеччина та Данія активно використовують оподаткування праці для 

наповнення бюджету. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ   

 

Гроші можна сміливо віднести до одного з найдавніших і 

найзагадковіших винаходів людства за всю історію його еволюційного 

розвитку. В результаті змін у виробничих відносинах гроші пройшли складний 

шлях від украй простих, примітивних форм до їх сучасних видів. Упродовж 

багатьох тисячоліть наші предки обходилися взагалі без грошей у сучасному 

розумінні цього слова, у відносинах між людьми панував натуральний обмін. 

Засобом вираження вартості всіх інших товарів в умовах розвинутого 

виробництва є гроші, або грошова форма вартості. Попередніми менш 

розвинутими, були проста, розгорнута і загальна форма вартості [1]. 

Проста форма вартості. Обмін продуктами, як уже зазначалося, виник 

ще у первісному суспільстві і мав епізодичний характер. Наприклад, одна 

община могла обмінювати надлишок дичини на надлишок риби, що утворився 

в іншої общини. Ця форма вартості була не лише найпростішою, що 

відображала відносини між двома товаровиробниками, а й випадковою, 

оскільки обмін цей не мав регулярного характеру. Випадковим було і те, які 

продукти і в якій пропорції обмінювалися. 

Розгорнута форма вартості. З розвитком виробництва відбувалося 

поглиблення суспільного поділу праці, що супроводжувалося зростанням її 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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продуктивності та появою додаткового продукту. Першим великим поділом 

праці, як уже зазначалося, було виділення скотарських і землеробських племен, 

тому надлишки тварин і продукти тваринництва (м'ясо, вовна та ін.) вже не 

випадково, а регулярно починають обмінюватися на надлишки продукції 

землеробства. 

Внаслідок регулярного обміну мінові пропорції набували стійкішого 

характеру, наближалися до витрат праці. Але оскільки товар безпосередньо 

обмінювався на інший, а обмін між общинами (тобто колективний обмін) з 

розпадом первісного ладу поступився місцем індивідуальному обміну, останній 

наштовхнувся на певні обмеження. Так, власник шкури тварини міг придбати 

зерно лише в тому разі, якщо ця шкура була потрібна власнику зерна. Тому 

обмін одного товару на інший нерідко ставав неможливий, вартість кожного 

товару не набувала кінцевого, загальноприйнятого вираження. Для цього 

необхідний був товар, який мав би споживчу вартість для всіх членів 

суспільства. 

Загальна форма вартості. Розвиток виробництва, поглиблення 

суспільного поділу праці, розширення кола обмінюваних продуктів зумовили 

стихійне виділення такого товару, на який обмінювалися всі інші товари, а отже 

загального еквівалента. На різних етапах історичного розвитку і різних країнах 

і місцевостях роль загального еквівалента виконували неоднакові товари. Це 

були переважно продукти масового виробництва, що відігравали вирішальну 

роль в економіці народів. Так, у давніх греків загальним еквівалентом була 

худоба, у скандинавських народів - хутро і шкури, в Монголії, у Судані й 

Абіссінії – сіль, на Русі тривалий час загальним еквівалентом було хутро 

родини куниць, а грошова система функціонувала у формі «кунних грошей». 

З часом роль загального еквівалента закріпилася за золотом. Воно 

виконувало функцію грошей уже за півтора тисячоліття до н.е. До цього було 

звичайним товаром. Перетворення золота на зальний еквівалент відбулося 

завдяки таким його властивостям, як ковкість, м’якість, подільність, 

неокислюваність, висока вартість в малій вазі. Паралельно із золотом загальним 

еквівалентом було і срібло. Так, київська срібна гривна часів Київської русі 

важила від 160 до 196 грамів. Так тривало кілька тисячоліть, і лише у другій 

половині ХХ ст.. роль грошей монопольно закріпилася за золотом, що означало 

встановлення золотого стандарту [2]. 

Гроші мають багато тисячолітню історію. Це складний і найважливіший 

елемент ринкової економіки. 

Існує 2 основні концепції, що пояснюють причини виникнення 

грошей: раціоналістична; еволюційна; 

 Раціоналістична – пояснює виникнення грошей як результат 

домовленості між людьми про введення спеціального інструмента (грошей) для 

здійснення обміну товарів. 

 Еволюційна – стверджує, що гроші виникли стихійно, незалежно від 

волі людей, у результаті тривалого еволюційного розвитку суспільного поділу 

праці, товарного виробництва та обміну. 
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Раціоналістична концепція панувала до кінця 18 ст. Вона має 

прихильників і серед деяких сучасних економістів. Так, Самуельсон визначає 

гроші як “ штучну соціальну умовність”, а Дж. Гелбрейт вважає, що закріплення 

грошових функцій за благородними металами та іншими предметами – 

“продукт угоди між людьми”. 

Однак спроби пояснити походження грошей угодою між людьми чи 

законодавчими актами держави, з нашого погляду, є не дуже переконливими. 

Адже гроші у своїх найпростіших проявах виникли на ранніх етапах розвитку 

окремих народів, коли ні фактори взаємної угоди, ні влада держави не могли 

відігравати істотної ролі у конституюванні такої складної категорії, як гроші. 

Можна припустити, що держава лише на певній стадії розвитку законодавчо 

закріпила певний товар, яких стихійно виконував роль загального еквівалента, 

як “ декретні гроші”. 

Еволюційна концепція вперше була сформульована засновниками 

класичної політичної економії Смітом, Рікардо, а потім була розвинута 

Марксом. Вони аргументовано довели, що гроші мають товарне походження і 

виникли в результаті тривалого розвитку суспільного поділу праці, товарного 

виробництва, обміну та послідовної зміни форм вартості. 

На ранньому етапі розвитку людського суспільства появі грошей 

передувала епоха натурального (бартерного) товарообміну ( Т1 – Т2), коли 

товар Т1 виражав свою вартість у протиставленому йому товарі – еквіваленті 

Т2. У міру розвитку товарного виробництва та насичення ринку товарами 

прямий товарообмін дедалі більше ускладнювався, і міг Взагалі не здійснитися, 

оскільки інтереси учасників товарної угоди не збігалися. Для того щоб 

отримати потрібний товар, необхідно було попередньо відшукати товар - 

посередник, який задовольнив би партнера обміну, а з часом і товар, який би 

відповідав інтересам усіх учасників обмінних операцій, тобто був загальним 

еквівалентом. У різних народів товарами, що виконували роль 

загальновизнаних еквівалентів, були: худоба, хутро, риба, зерно, чай, рис, 

дорогоцінні раковини, залізо, мідь, бронза. З подальшим розвитком товарних 

відносин роль товару – посередника. Який виконував функцію загального 

еквівалента, закріпилася з дорогоцінними металами - сріблом та золотом, а 

згодом – тільки за золотом[3]. 

Золото стало краще інших товарів виконувати роль загального 

еквівалента і називатися грошима завдяки своїм природним властивостям 

(рідкісність, однорідність, подільність без втрати вартості, портативність, 

тривалість зберігання тощо). 

З появою грошей увесь товарний світ ніби розділився на два полюси: на 

одному знаходяться всі звичайні товари, на другому – особливий товар – гроші, 

що виконують роль загального еквівалента і мають абсолютну ліквідність. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Життєздатність економіки будь-якої країни визначається масштабами та 

якістю накопичення новацій: нових ідей, технологій, продуктів, управлінських 

систем, які є результатом розвитку науки та інноваційної діяльності. Для 

підвищення конкурентоспроможності країни необхідно впроваджувати та 

стимулювати інноваційну діяльність. 

Серед проблем, які гальмують економічний розвиток держави, називають: 

недостатній обсяг фінансування інноваційної діяльності та відсутність її 

державної підтримки; недосконалу податкову систему, яка у свою чергу 

пригнічує мотивацію щодо розробки нових технологій; зростання зносу 

обладнання у науці та потребу модернізації технологічної бази; неузгодженість 

законодавства в інноваційній сфері [1]. 

Актуального значення за таких умов набуває створення ефективної 

системи управління інноваційними процесами на всіх етапах розвитку 

підприємства. Формування такої системи вимагає комплексного дослідження 

перспектив науково-технічного розвитку, розробки та впровадження саме таких 

проектів, які базуються на нововведеннях та мають інноваційний характер. 

Інноваційний розвиток визначають як процес господарювання, що 

спирається на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації 

потенціалу підприємства у мінливих умовах зовнішнього середовища в рамках 

обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і який пов'язаний з модифікацією 

існуючих і формуванням нових ринків збуту. 

Процес інноваційного розвитку сучасних підприємств розглядають з 

позицій конкретного суб’єкта, що здійснює господарську діяльність, у взаємодії 

з постачальниками вихідної сировини і матеріалів, конкурентами, торговими і 

збутовими посередниками, споживачами, у конкретних економічних, 

політичних, екологічних, правових та інших умовах.  
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Функції управління інноваційним розвитком підприємства на мікрорівні 

включають: аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку; 

аналіз внутрішнього середовища підприємства; виявлення напрямів та варіантів 

інноваційного розвитку ринкових можливостей; вибір цільових ділянок ринку 

(сегментів чи ніш) для реалізації проектів інноваційного розвитку; аналіз і 

кількісну оцінку ризику на етапах інноваційного розвитку і всього процесу в 

цілому, коригування робіт за результатами аналізу; виділення пріоритетних 

напрямів діяльності; формування організаційної структури управління 

інноваційним розвитком; планування виробничо-збутової і фінансової 

діяльності за обраними пріоритетними напрямами; контроль за виконанням 

заходів, спрямованих на реалізацію потенціалу інноваційного розвитку; 

підготовку рішень про своєчасну зміну пріоритетів і пошук нових напрямів 

інноваційної діяльності.  

Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком 

підприємства складається з таких структурно-функціональних систем: 

прогнозування і планування розвитку, мотивації, організації, а також системи 

інформаційного забезпечення.  

Важливу роль у забезпеченні управління інноваційним розвитком 

підприємства відіграє структура методів, що використовуються державою на 

макрорівні: методи економічного стимулювання, планування, правові методи, 

методи соціального, політичного регулювання.  

Ефективність функціонування та розвиток підприємницьких структур в 

сучасних умовах господарювання неможливі без формування економічно 

обґрунтованої стратегії інноваційного розвитку. Актуальним на сьогодні 

питанням є збільшення частки державної участі у фінансуванні інноваційної 

діяльності підприємств України. 

Для того, щоб країна впевнено стала на інноваційний шлях розвитку, 

необхідно докласти великих зусиль у таких напрямках: орієнтація державної 

політики на активізацію інноваційної діяльності підприємств; розвиток освіти і 

науки як необхідного підґрунтя для продукування інноваційних ідей і розробок; 

формування інноваційної інфраструктури як важливої складової національної 

інноваційної системи. 

Для вдосконалення стимулювання інноваційної діяльності в Україні 

потрібен новий комплексний механізм стимулювання всього інноваційного 

процесу – від фундаментальних досліджень до впровадження розробок у 

виробництво. Створення такого механізму є доцільним не тільки на державному, 

а й на регіональному рівні. 

Саме державна інноваційна політика повинна стати найважливішим 

фактором виведення економіки України з кризи і забезпечення її динамічного 

зростання. Головною метою такої політики є стратегічна орієнтація розвитку 

виробництва на створення і широке застосування принципово нових 

комплексних технологічних систем. Тому для державного управління 

пріоритетними мають бути заходи, що сприяють розвиткові інноваційних 

якостей суспільства, забезпечують технологічний динамізм країни.  
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РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 

 

Досвід країн, в яких функціонує ринкова економіка, свідчить про те, що 

вона являє собою ефективно працюючий механізм. Для того, щоб розібратися в 

темі роботи, необхідно розглянути головні елементи механізму ринку, а саме: 

попит, пропозиція, ціна. Взаємодія цих елементів і являє собою ринковий 

механізм, що сам забезпечує свою стабільність; має власний внутрішній порядок, 

і взаємодія його елементів підпорядкована вимогам певних законів: законам 

грошового обігу, вартості, попиту і пропозиції. 

Першою складовою механізму ринку є попит. Попит – це залежність, що 

склалась у певний час та у відповідному місті між ціною даного товару та 

кількістю одиниць товару, яку кількість продукту, споживачі бажають і здатні 

купити. Обсяг (величина) попиту –це конкретна кількість товару, яку споживачі 

готові купити за конкретною ціною.[1] 

Закон попиту – загальний економічний закон, згідно з яким за 

незмінюваності всіх інших параметрів зниження ціни зумовлює відповідне 

зростання величини попиту і навпаки, тобто між ціною і попитом існує обернена 

залежність.[2] 

Закон попиту пояснюється так:  

• Зазвичай люди купують продукту більше за низькою ціною, чим за 

високою. Для споживачів ціна є бар'єром, що заважає їм зробити покупку. Чим 

вище цей бар'єр, тим менше продукту купуватимуть і навпаки. 

• Закон попиту можна пояснити також ефектами доходу і заміщення. 

Ефект доходу указує на те, що зниження ціни продукту збільшує купівельну 

спроможність грошового доходу споживача, а тому він в змозі купити більшу 

кількість даного продукту, ніж раніше і навпаки. Ефект заміщення виражається 

в тому, що при нижчій ціні у людини з'являється стимул придбати дешевий товар 

замість аналогічних товарів, які тепер стають відносно дорогими. 
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Отже, при зміні ціни товару змінюється лише обсяг попиту та відбувається 

рух від точки до точки по кривій попиту. Зміна ж попиту та зсув кривої попиту 

відбуваються під дією нецінових чинників (детермінантів) попиту. 

Важливим показником, який необхідно розгляну є еластичність. 

Еластичність - це міра зміни однієї змінної при зміні іншої або відсоткову зміну 

однієї змінної внаслідок зміни іншої на 1%. Важливим показником, що 

характеризує попит, є еластичність попиту від ціни, або цінова еластичність 

попиту, яка показує процентну зміну обсягу попиту на 1% зміни ринкової ціни 

даного товару. Для вимірювання еластичності попиту від ціни служить 

коефіцієнт цінової еластичності попиту[1]. 

На цінову еластичність попиту впливають такі основні фактори: 

• Можливість заміни даного товару іншими товарами. Чим більше 

існує замінників даного товару, тим більш еластичним є попит на нього, так як у 

покупців більше можливостей замінити цей товар при збільшенні його ціни. 

Обсяг покупок даного товару при певному збільшенні ціни скоротиться більшою 

мірою. 

• Питома вага витрат на даний товар у загальній сумі витрат 

споживачів. Чим дорожче товар і більше питома вага витрат на нього в загальній 

сумі витрат споживачів, тим вища еластичність попиту. При інших рівних 

умовах покупці більшою мірою скоротять в даний період часу покупки 

порівняно дорогого товару при збільшенні ціни на нього, а не дешевого, витрати 

на придбання якого відносно невеликі. 

• Належність товару до предметів розкоші або до предметів 

необхідності. Попит на предмети розкоші звичайно є еластичним, а на предмети 

необхідності - нееластичним. Так, при збільшенні ціни на предмети першої 

необхідності (хліб, молоко, рибу і т. д.) покупці незначно скоротять покупки цих 

товарів, так як вони визначають можливості фізіологічного існування людини. У 

той же час при зростанні ціни на товар, що відноситься до предметів розкоші, 

споживачі можуть відмовитися від нього взагалі або перенести купівлю на більш 

пізній період. 

• Фактор часу. Попит на товар, тим більш еластичним, чим довший 

період часу для прийняття рішень. Це пов'язано з відносною стійкістю смаків, 

звичок, уподобань споживачів. Так, при збільшенні ціни на переважний для 

даного споживача товар він у короткостроковому періоді не обов'язково 

скоротить його покупки або відмовиться від нього. Однак у довгостроковому 

періоді при збереженні такої ситуації споживач може змінити свої переваги і 

переключитися на покупки більш дешевого товару-замінника. 

Тому можна зробити висновок, що еластичність попиту залежить не тільки 

від ціни даного товару, але і від інших змінних, зокрема від доходу споживачів і 

цін на інші товари. Поряд з ціновою еластичністю попиту розрізняють 

еластичність попиту за доходом та перехресну еластичність попиту від цін. 

Другим важливим елементом ринкового механізму є пропозиція, що являє 

собою сукупність товарів і послуг з певними цінами, які виробники готові 

продати на ринку. 
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Закон пропозиції — закон, що виражає прямо пропорційну залежність між 

ціною товару і тією його кількістю, яка може бути запропонована для продажу 

(за рівності всіх інших умов)[3]. 

Також я вважаю, що важливим показником є еластичність пропозиції, що 

відтворює зміни сукупної пропозиції, які відбуваються у зв'язку зі зростанням 

цін. У випадку, коли збільшення пропозиції перевершує зростання цін, останнє 

характеризується як еластичне (еластичність пропозиції більше одиниці — E>1). 

Якщо приріст пропозиції дорівнює приросту цін, пропозиція називається 

одиничною, а показник еластичності дорівнює одиниці (E=1). Коли приріст 

пропозиції менше приросту цін, формується так звана нееластична пропозиція 

(еластичність пропозиції менше одиниці — E<1). Таким чином, еластичність 

пропозиції характеризує чутливість (реакція) пропозиції товарів на зміни їхніх 

цін. Розглянувши перші складові ринкового механізму, можна перейти до 

останнього, що утворюється у результаті взаємодії попиту, пропозиції - це 

ринкова ціна, яка урівноважує обсяг пропозиції і обсяг попиту[2]. 

Ціна — це головна і універсальна форма зв'язку товаровиробника і ринку. 

Вона робить можливим (або неможливою) купівлю-продаж товару, а отже, і само 

економічне існування виробника товару. Можливості реалізації практично всіх 

економічних інтересів визначаються рівнем ціни, по якій продається і купується 

товар. Правильний вибір ціни є заставою хорошого фінансового стану і 

фінансової стійкості підприємства (фірми), успішній реалізації тактичного і 

стратегічного планування. 

Важливим процесом, на мою думку, є ціноутворення, що являє собою 

процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги[3]. 

Важливою особливістю ціноутворення під впливом нецінових факторів є 

зростання ціни за умов підвищення попиту за незмінної пропозиції або 

скорочення пропозиції за незмінного попиту, і навпаки. Надлишок пропозиції 

при встановленні ціни рівноваги призводить до зниження ціни, а її дефіцит — до 

підвищення ціни. За умов дефіциту виникає «чорний ринок»[4]. 

З цього можна зробити висновок, що  взаємодія попиту і пропозиції 

приводить до утворення рівноважної ціни, за якою на ринку встановлюється 

ринкова рівновага. За такої ситуації будь-який суб'єкт господарської діяльності 

(виробник чи споживач) не має стимулів до зміни своєї економічної поведінки. 

Розрізняють часткову рівновагу на окремому ринку і загальну рівновагу ринку. 

Частковою є рівновага на ринку якогось певного товару. Але ціни на ринку 

постійно змінюються під впливом різних чинників. Оскільки зміна ціни на один 

товар спричиняє зміну цін і на інші товари, то за певних умов уся система цін 

опиняється у стані рівноваги, що означає настання загальної рівноваги ринку. 

У процесі роботи над темою, я прийшла до висновку, що ринкове 

співвідношення попиту і пропозиції є об'єктивною точкою для регулюючої 

роботи ринку, дії закону вартості, свідомої управлінської діяльності 

господарюючих суб'єктів. Прояви регулюючого впливу ринкового 

співвідношення попиту та пропозиції близькі за деякими ознаками до функцій 

закону вартості, хоча й мають суттєві відмінності. Як індикатор задоволення 

суспільних потреб незадоволений попит чи надлишкова пропозиція свідчать про 
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певне ставлення споживача продукції чи послуг до їх споживчої вартості, тому є 

факторами постійного вдосконалення виробництва товарів чи послуг. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВОЮ 

 

Концепція економічного розвитку країни передбачає формування ринку 

праці, який є найважливішою ланкою ринкової системи і підпорядковується 

закономірностям функціонування всієї системи. У сучасній економічній 

літературі сутність ринку праці трактується неоднозначно. Здебільшого ринок 

праці трактується як інститут або механізм, в якому покупці та продавці 

здійснюють процес купівлі-продажу товари «робоча сила», вступаючи у 

відносини товарного обміну. 

Таким чином, головними елементами ринку праці мають бути пропозиція 

(продавці робочої сили), попит (покупці робочої сили). Елементи ринку повинні 

знаходитися у взаємодії, тому що попит має тісний зв’язок з ціною: зростання 

ціни на робочу силу зумовлюється зменшенням попиту і навпаки. Між 

пропозицією і ціною існує пряма залежність:зростання цін на товар викликає 

зацікавленість у людей, які є власниками робочої сили, що веде до підвищення 

пропозиції. 

Пропозиція на робочу силу характеризує чисельність осіб, котрі 

потребують працевлаштування й перебувають в обігу на ринку праці. Однак 

через спад виробництва, значне безробіття, пропозиція праці не відіграє активної 
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ролі в механізмі формування зайнятості. Вирішальна роль тут належить попиту, 

який характеризує обсяг і структуру  загальної потреби в робочій силі. В умовах 

ринкової економіки відбуваються суттєві зміни у формуванні попиту на робочу 

силу. Це зумовлено тим, що в результаті стрімкого зростання обсягів 

зареєстрованого безробіття, активізації процесу вивільнення робочої сили 

підприємств, збільшується надлишок трудових ресурсів, а на введення в дію 

нових робочих місць, потрібні значні капіталовкладення [1]. 

Різке скорочення попиту на робочу силу негативно вплинуло на 

співвідношення незайнятими громадянами на ринку праці і вакантними місцями. 

Навантаження на одне вільне робоче місце почало стрімко зростати. Якщо в 2000 

році на одне вільне робоче місце претендувала одна особа, то на сьогоднішній 

день близько 20 незайнятих осіб. 

Сучасний стан зайнятості населення в аграрному секторі України свідчить 

про несприятливий вплив на неї різних чинників. 

Сучасний розвиток економіки України сприяє зниженню мотиваційних 

стимулів до праці, що веде до дискримінації перспективних напрямів стабілізації 

економіки України [2]. 

Метою державного регулювання ринку праці є створення сприятливих 

умов для формування і функціонування ринку праці, здібного забезпечити 

вирішення економічного розвитку держави. Для реалізації даної мети держава 

може використовувати важелі впливу на рівень і структуру зайнятості населення, 

які знаходяться в її розпорядженні. Це досягається державною політикою в 

сферах законодавства, оподаткування, ціноутворення, соціального захисту 

населення, інвестицій, кредитування, освіти і інших прямо або непрямо 

пов’язаних з ринком праці сферах [3]. 

Механізм державного регулювання ринка праці повинен включати в себе 

законодавчий, економічний, соціальний, адміністративний та інформаційний 

елементи. 

Законодавчий елемент має базуватися  на побудові цілісної системи 

трудового законодавства України, через яку буде реалізовуватись конституційне 

право кожного на труд і всі законодавчі і підзаконні акти з питань трудових 

відносин, трудових суперечок, оплати і охорон праці. 

Економічний елемент має орієнтуватися на формування матеріальної бази 

функціонування державних гарантій. Соціальний елемент має забезпечити 

соціальну стабільність суспільства, регулювання соціально трудових відносин у 

відповідності з етапами реформування економіки, соціальний захист населення 

та інше. Адміністративний елемент повинен включати в себе науково-методичне 

забезпечення аналізу процесів зайнятості і управління нею. Інформаційний 

елемент передбачає державну статистику і соціологічні дослідження, які 

дозволять забезпечити інформаційне поле для прийняття і вчасної корекції 

державної політики по регулюванню ринку праці. 

Уряд України та виконавчі органи відповідних Рад розробляють річні та 

довгострокові державну і територіальну програми зайнятості населення. Для 

координації роботи щодо її реалізації щорічно розробляється план дій, Який 

враховує регіональні та галузеві особливості і демографічні аспекти формування 
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ринку праці і спрямований на створення організаційних та науково методичних 

умов для виконання програмних заходів. 

Реалізація трудових здібностей працездатного населення в країні можлива 

лише в результаті піднесення та балансування попиту і пропозиції на ринку 

праці. Перший напрям сприяє зменшенню або ліквідації прихованого безробіття 

як явища, другий – забезпеченню створення умов для повної зайнятості на основі 

використання існуючих вільних робочих місць та створення нових [4]. 

Отже сучасний механізм регулювання зайнятості – це поєднання 

ринкового механізму саморегулювання економічних процесів і системи заходів 

державного сприйняття зайнятості. 

Що стосується ринку праці в аграрній сфері, то в останні роки він 

переживає не найкращі часи, свідчення цього є скорочення обсягів виробництва 

та постійне кількості сільського населення, що значною мірою позначається 

величині попиту та пропозиції на робочу силу. 

Специфіка сільського господарського виробництва породжує ряд 

особливостей, притаманних ринку праці. Однією з важливих є сезонність. Дане 

явище полягає в тому, що протягом року відбувається нерівномірне залучення 

робочої сили в процес виробництва. В так звані «пікові періоди», коли одночасно 

слід виконувати технологічні операції з багатьох культур, різко зростає потреба 

в робочій силі. Досить часто в таких ситуаціях виникає її дефіцит, що 

компенсується залученням додаткових працівників. А по закінченні 

виробничого циклу потреба значно знижується і ринок праці набуває 

трудонадлишкового характеру. В результаті частина працівників-аграріїв 

залишається без роботи, поповнюючи лави безробітних 

На ринок праці тієї чи іншої місцевості значно впливає спеціалізація 

господарюючого суб’єкта. Адже сільгосппідприємство, що спеціалізується на 

трудомістких видах діяльності, має вищий попит на робочу силу, ніж 

підприємство з малотрудомістким виробництвом. 

Особливістю аграрного ринку праці є також збереження досить високого 

рівня прихованого безробіття [5]. Очевидно, що ситуацію, яка склалася на 

аграрному ринку праці необхідно поступово змінювати в кращий бік. 

Позитивного результату у справі працевлаштування селян можна досягти, 

сприяючи розширенню виробництва (отже і збільшенню кількості робочих 

місць) новими господарськими структурами. Однак цього можна досягти лише 

за умови поєднання зусиль держави, місцевих органів виконавчої влади та 

державної служби зайнятості. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ХХ СТ. ТА ЇХ 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ 

 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у розвитку людства цивілізованих країн 

стали відбуватися істотні зміни. З 70-х років ХІХ ст. розвинуті суспільства через 

нову форму технологічного зв’язку у машинному виробництві, досягають 

розвинених форм, посилюючи безперервність і паралельність виробництва. 

Настає пік вільної конкуренції. 

Одночасно у надрах цих суспільств відбувається каталізація процесів 

концентрації і централізації виробництва, що веде до виникнення монополій, 

спочатку як тимчасових явищ у вигляді пулів, рингів, тощо, а на початку ХХ 

століття – як постійних утворень, що отримують панівний характер. Таким 

чином, вільна конкуренції замінюється монополістичною. 

До 1929-33 рр. завершуються зміни і у продуктивних силах суспільства у 

вигляді масового розповсюдження конвеєрного виробництва, яке остаточно 

підриває ринковий механізм саморегуляції економіки.  

Перший конвеєр був установлений у 1913 році на заводах з випуску 

автомобілів Генрі Форда (1863-1947), який провів, по суті, соціалістичний 

переворот у виробництві, об’єднавши навколо великих підприємств малих 

виробників, які почали працювати не на вільний ринок, а на замовлення, тобто 

планомірно. Другий, уже політичний переворот, здійснив Президент США 

Франклін Делано Рузвельт (1882-1945), коли запропонував реформування 

державного бюджету і шляхом податкової реформи здійснив перерозподіл 

величезних грошових сум (90% податків отримувались оподаткуванням доходів 
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великого капіталу, які потім були доведені до 94%) до кишень знедолених верств 

населення, вперше започаткувавши соціальні програми. 

Обидва рішення стали нічим іншим, як викликом на процеси соціалізації 

виробничих відносин, що остаточно перетворили вільний ринок на надбання 

історії. 

З другої половини ХХ століття нові технології шляхом соціально-

технологічного зв’язку суттєво посилюють процеси усуспільнення. На місце 

вартісного, товарного механізму саморегуляції відносин за минулою працею як 

речового зв’язку, приходить регулювання за трудовим еквівалентом – працею 

живою. Таким чином, суспільство перетворюється на велику фабрику, робота 

якої дедалі більше диктується безперервністю та паралельністю виробництва.  

Конвеєрне виробництво, що досягло свого піку у 1929 році, у решті-решт 

підірвало вартісний механізм саморегуляції пропорцій суспільного виробництва. 

Однак механізм, адекватний новим умовам регулювання по живій праці – 

трудовому еквіваленту, не був сформований. Саме цим на даному етапі 

пояснюється об'єктивна необхідність державного втручання в економічні 

процеси, а принцип «Lаissеz fаirе, laissez passer» (дозволяйте робити, що хочуть, 

дозволяйте йти, куди хочуть) перетворюється в анахронізм. З часом і 

автоматизація виробництва, спочатку жорстка, а потім і гнучка створить 

механізм саморегуляції, адекватний технологічній формі зв’язку, що, у свою 

чергу, послабить потребу у безпосередньому впливу держави на господарський 

механізм. Кейнсіанська доктрина, як визначальний напрям сучасної думки, що 

панував упродовж майже чотирьох десятиліть, посунеться сучасним 

монетаризмом на другий план. 

Велика депресія як незвичне для класичного капіталізму явище, заставить 

тогочасне суспільство через нові інститути відбирати найбільш ефективні 

методи ринкового регулювання. Сформовані ще за часів вільного ринку, вони 

отримають нове дихання через реформування банківської і фінансової систем, до 

яких у 70-х років ХХ ст. додадуться ще й фондові біржі, і нарешті, установи, що 

передбачатимуть та відстежувати процеси сталого розвитку і здійснювати як 

планомірні так і прогностичні регулювання. 

За таких обставин гроші, перетворюючись у інвестиції, продовжували 

втрачати характер універсального еквівалента, стаючи формою загальної праці, 

яка не потребує обміну, що посилювало планомірні витоки регулювання 

суспілних пропорцій. 

В економіці цивілізованих країн відбуваються зміни у вигляді: 

1. Значного зростання міського населення та урбанізації міст. 

2. Суттєвого зростання чисельності «середнього класу» (до 20-25% у 

Великобританії, Франції, США). 3. Вагомого та безперервного поліпшення 

якості життя всіх верств населення (навіть безпритульних). 

З другої половини ХХ ст. каталізатором цих процесів стає Научно-

технический прогрес (НТП). Він зменшує питому вагу фізичної праці все більшої 

кількості людей, перетворюючи її на універсальний процес, що стає різновидом 

наукової діяльності. Саме це явище К. Маркс назвав процесом знищення праці. 

В результаті економічна форма продукту як товару підривається, створюючи 
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новий тип багатства як гармонійно розвинену особистість. Одночасно 

формується відповідна цьому суспільна форма власності, що більше не потребує 

еквівалентного відшкодування. Речова форма багатства і її уособлення – 

приватна власність діалектично знімається, перетворюючись із власності на 

матеріальні блага у власність на знання. 

У виробництві з'являються продукти, ефективність використання яких 

постійно зростає, заощаджуючи час при їх споживанні, що у багато разів 

перевищує витрати на їх виробництво. З розгортанням НТП мірило багатства – 

робочий час, замінюється часом вільним, а з ним отримує нові грані загальний 

закон заощадження часу. За рахунок скорочення робочого часу і збільшення 

годин неробочого розширюється часовий простір розвитку людської 

особистості, а з ним зростає частка вільного часу. Таке суспільство К. Маркс 

назвав комуністичним (у західній термінології – постіндустріальним), де 

законом руху стає розвиток окремої особистості, що перетворюється на умову 

розвитку інших людей. 

Зв'язок індивіда з іншими людьми відбувається через технології процеси, 

змушуючи кожного вдосконалювати свої знання та опановувати нові технології 

і професії, з якими він стикається на своєму робочому місці. 

Це, відповідно, посилює дію закону зміни праці. Наприклад, зараз у США, 

за життя кожна людина 5-6 разів вимушена повністю оновлювати свої знання. 

Зміна технологічних процесів робить суспільство динамічним і більш 

складним, коли все більший вплив мають позаекономічні фактори, як наприклад, 

політика, суспільна психологія людей, право тощо. 

Тому початок ХХ ст. дав ряд течій економічної думки, які по різному 

бачили як предмет, так і метод дослідження. Причому, ці розбіжності торкались 

як теорії, так і практики. Сучасна економічна наука ХХ століття якби продовжує 

стару лінію розвитку через поглиблення теоретичних напрацювань, чимось 

схожих на науковий етап економічної думки 1750-1870 років. Одночасно, до них 

додалися проблеми розробки практичних аспектів у вигляді відкриття принципів 

економічної теорії, які вперше економічна наука почала розробляти ще в 1870-

1930 роках.  

Продовжується підрив вартісних відносин, а з ними і економіки. 

Багатогранність і складність соціуму обмежує можливості його вивчення одним 

напрямком, що потребує використання розмаїття існуючих підходів. 
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ЗАКОНИ, СТРУКТУРА І МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

Ринкова економіка - форма організації економіки, за якої продукт, що 

виробляється, стає товаром, тобто виробляється з метою продажу на ринку[1]. 

Довільна структура, яка дає можливість покупцям вступати в контакт з 

продавцями, називається ринком. Світова економічна наука усі економічні 

явища та процеси розглядає на макроекономічному та мікроекономічному 

рівнях. 

Економічна свобода підприємництва полягає у можливості здіснювати 

будь-які угоди, використовувати будь-які ресурси і реалізовувати товари та 

послуги. 

Економічна свобода є передумовою конкуренції за можливість вигідніше і 

швидше реалізувати свій товар. Механізм ринкової конкуренції може 

спричиняти масові банкрутства та безробіття.  В конкуренціі є такі процеси, як 

злиття фірм, мета яких посісти монопольне становище на ринку. 

Принципи ринкової економіки: свобода підприємництва й вибору, 

конкуренція та обмежена роль уряду в господарському житті, особиста 

зацікавленість як головний мотив економічної поведінки. Особиста 

зацікавленість є рушійною силою ринкової економіки. Свобода вибору  - основа 

конкуренції (економічної змагальності), яка притаманна ринковій економіці[2].  

Конкуренція передбачає: наявність на ринку незалежних продавців і 

покупців конкретного продукту, свободу для покупців і продавців виступати чи 

залишати певні ринки. Суть конкуренції полягає у поширенні економічної влади 

всередині складових економіки - домогосподарств і підприємств.  Конкуренція є 

на ринку доти, доки жоден із продавців або покупців не може маніпулювати 

ринком для власної вигоди. Уряди встановлюють юридичні обмеження 

здійснення індивідуального вибору та використання приватної власності.  

Концепція ринкової економіки включає директивне централізоване 

державне управління нею. Ринок - це обмін, який ведеться за законами 

виробництва і обігу.  Збалансування актів купівлі-продажу має досягатися за 

допомогою цін.  Ринок забезпечує зв'язок між споживанням і виробництвом, 

пропорційність процесу відтворення, його цілісність.  Рівновага ринкових цін 

забезпечує збалансованість між різними галузями виробництва, виробничою і 

невиробничою сферами, між сумою вартостей і цін товарів, між 

платоспроможним попитом і пропозицією. Економіка, що функціонує в 

ринкових умовах, розвивається за ринковими законами вартості, попиту і 

пропозиції, середнього прибутку[3]. 
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Поняття «вільний ринок» надає право вільного вибору споживачу у межах 

доходів, якими володіє населення, і рівня цін, що склалися. 

Для сучасного ринку характерні збут значної кількості товарів, соціальний 

захист непрацездатного і малозабезпеченого населення, регулювання грошової, 

фінансової, цінової і кредитної політики з боку держави, висока організованість 

та виконавча дисципліни. 

Важливі суб'єкти підприємницької діяльності - крупні компанії, 

транснаціональні корпорації, держава. Найважливіший метод регулювання 

сукупного попиту – збільшення або зменшення витрат державного бюджету, 

оскільки їх збільшення безпосередньо впливає на зростання споживання і 

капіталовкладення окремих суб’єктів господарювання. Матеріально-речовий 

зміст сукупного попиту складається зі споживчого та інвестиційного. 

Споживання, заощадження і нагромадження перебувають в оберненій 

залежності за низьких темпів зростання, статичного стану економіки або за 

переваження екстенсивних методів господарювання. Податки, закупівля 

державою товарів і послуг, імпорт й експорт – фактори, що впливають на 

сукупний попит ззовні.  

Ринковий механізм – сукупність взаємопов’язаних економічних законів, 

елементів, що утворюють спосіб організації ринкової економіки як 

саморегульованої системи. Ринковий механізм містить у собі систему принципів 

і правил, сукупність основних форм зовнішнього прояву закономірностей ринку, 

межі дії ринкового механізму[4]. У процесі внутрішньогалузевої і міжгалузевої 

конкуренції ринок виявляє середньозважені витрати виробництва, визначає 

кінцевий попит на альтернативні товари. У сануючій функції ринкового 

механізму є метод відбору, який відбирає найкорисніших для суспільства 

виробників, внаслідок чого підвищується середній рівень ефективності 

народного господарства. 
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ З 

ТОЧКИ ЗОРУ КЕЙСІАНСТВА 

 

Економічний розвиток України і зростання життєвого рівня населення 

залежать від того, наскільки раціонально використовується економічний 

потенціал. При цьому повинні бути оптимально задіяні регулюючі механізми 

держави і ринку. Тому в умовах існуючих соціально-економічних проблем в 

Україні виникає питання про вдосконалення державної політики, яка б 

стимулювала ефективний розвиток продуктивних сил, раціональне 

використання природного, виробничого та трудового потенціалів і підвищення 

рівня життя населення. 

В сучасних умовах актуальним є розгляд постулатів теорії кейнсіанства, як 

ефективних інструментів в подоланні кризових явищ в економіці України. 

Так, наприклад, Володимир Гройсман після обрання на пост Прем'єр-

міністра України в 2016 р в представленій програмі реформ наголосив на 

необхідності реалізації масштабних інфраструктурних проектів у країні 

(особливо дорожнє будівництво). Такий підхід в світовій практиці отримав назву 

кейнсіанство, а саме: держава збільшує витрати, це призводить до зростання 

зайнятості і підвищує рівень ділової активності в країні. 

Цей кейнсіанський рецепт в Україні міг би ефективно спрацювати, якби не 

ризики корупції. При цьому корупція не тільки знижує ефективність впливу 

державних витрат на економіку, а й призводить до того, що вкрадені кошти 

можуть вивезти з країни або вони потрапляють на валютний ринок, знижуючи 

курс національної валюти. Тобто, перш ніж застосовувати цей кейнсіанський 

рецепт, потрібно знищити в країні корупцію або ж застосувати такий 

нестандартний підхід, який забезпечить жорсткий контроль над державними 

витратами при реалізації інфраструктурних проектів. 

Однією з умов вирішення економічних і соціальних завдань, що стоять 

перед Україною в сучасних умовах є модернізація економіки, значне збільшення 

інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх. Фахівці вважають, що для збільшення 

ВВП на 7-8% (за підсумками 2 кварталу 2017 р зростання ВВП України склав 

всього 2,3%) щорічно зростання інвестицій в основний капітал повинно 

становити не менше 14-18%. За період січень-серпень 2017 р зростання 

капітальних інвестицій склало 22,5% в порівнянні з відповідним періодом 2016 

р 
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У зв'язку з тим, що інвестиції в основний капітал стимулюють зростання 

ВВП, їх скорочення помітно вплине на подальше економічне зростання. Таким 

чином, стимулювання попиту за допомогою збільшення внутрішніх інвестицій, 

а також державних закупівель допоможе вивести економіку України з кризи. 

Однак слід мати на увазі, що тривале стимулювання попиту з боку держави може 

призвести до збільшення інфляції. 

Так, вчені економісти довго сперечаються про корисність інфляції або її 

шкоду. Згідно з концепцією кейнсіанства, наявність інфляції є найважливішим 

фактором розвитку економіки, і якщо в країні спостерігається дефляція, то уряд 

повинен реалізувати ряд заходів, спрямованих на боротьбу з нею. 

Існує й думка, що інфляція хоч і необхідна, але повинна бути жорстко 

контрольованою. Не можна допускати різкого зростання інфляції, а тим більше 

гіперінфляції, як це було в Україні в 1992-1993 роках, коли інфляція 

вимірювалася в 2100% або 10258%. Але невелика інфляція на рівні 10-12% 

річних для економіки України навіть корисна і позитивно впливає на роботу 

бізнесу. В останні роки рівень інфляції перевищував оптимальний рівень до: 

2014 г. - 24,9%; 2015 г. - 43,3%; 2016 г. - 12,4%; за підсумками 8 місяців 2017 

року рівень інфляції склав 8,1%. 

Кейнсіанці закликають оживляти економіку державними витратами. 

Виплати з бюджету повинні призводити до зростання доходів населення і 

відповідно споживання. Тому підвищення в Україні мінімальної заробітної плати 

з 1 січня 2017 року (в 2 рази: з 1600 грн. / міс. до 3200 грн. / міс.) Також 

збільшення пенсій з 11 жовтня 2017 р відповідає кейнсіанським постулатам і є 

логічним. Однак в цьому випадку збільшення заробітних плат і пенсій має 

супроводжуватися відповідним збільшенням пропозиції товарів і послуг на 

ринку, щоб уникнути надмірної інфляції. 

Наріжним каменем теорії кейнсіанства є зростання державного боргу. 

Тобто, держава повинна за рахунок збільшення державних витрат стимулювати 

зростання економіки, і не варто боятися зростання держборгу, якщо це 

відбувається в допустимих межах. Згідно з рекомендаціями ЄС, «небезпечним» 

вважається розмір держборгу понад 60% ВВП, у всіх інших випадках рівень 

держборгу можна вважати прийнятним. Тому зростання українського сукупного 

державного боргу з 40,1% до ВВП - на 01.01.2014 р до 81% ВВП - на 01.01.2017 

р виглядає «небезпечним» і застосування в Україні кейнсіанського постулату про 

збільшення державних витрат за рахунок зростання державного боргу тепер є 

небажаним, так як краще не переступати межу боргового "неповернення". 

Представники кейнсіанства завжди обстоюють позиції зростання 

кредитування населення, так як вони вважають, що споживчі кредити формують 

попит на ринку. А це означає, що збільшується попит на товари, що позитивно 

позначається на зростанні економіки[1]. 

Однак якщо говорити про Україну, варто зробити застереження: це 

стимулює не тільки і не стільки зростання виробництва товарів в Україні, скільки 

зростання попиту на імпортні товари. Тому органам державного управління 

необхідно створювати умови для збільшення кредитування банківськими 
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установами населення і суб'єктів господарювання, особливо в реальному секторі 

економіки (виробництво української продукції і її експорт). 

На жаль, рівень кредитування економіки України за перші три місяці 2017 

р не тільки не збільшився, але навіть зменшився на 3%. При цьому, експерти 

приходять до висновку, що навіть ці кредити йдуть не на створення нових 

бізнесів або розвиток проектів, а на реструктуризацію попередньої 

заборгованості. Через низький рівень кредитування економіки темпи зростання 

ВВП залишаються надзвичайно низькими і тут є величезний резерв застосування 

в Україні кейнсіанського постулату про необхідність збільшення кредитування 

населення і реального сектору економіки. 

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що 

подолання кризових явищ в економіці України неможливо без ефективного 

державного регулювання. На наш погляд, саме методи кейнсіанської теорії 

повинні знайти своє відображення в побудові сучасної державної політики 

подолання соціально-економічних проблем країни, а саме: сприяння 

інвестиційній активності всіх суб'єктів ринку (держави, приватного сектору, 

іноземних інвесторів, населення); підтримання конкурентоспроможності 

українського ринку шляхом забезпечення зваженого державного 

протекціонізму; реалізація великих інфраструктурних проектів в країні при 

жорсткому контролі за витрачанням бюджетних коштів; збільшення державних 

витрат для стимулювання зростання ВВП на рівні 7-8% на рік при відповідному 

контролі за державним боргом і рівнем інфляції[2]. 

Однак слід врахувати, що сучасна економіка України неефективна, 

оскільки не створені належні умови для конкуренції, що призвело до високого 

рівня монополізації ринку. Це знижує ефективність використання кейнсіанських 

інструментів державного регулювання, адже припущення про досконалу 

конкуренцію критично важливо для цієї економічної теорії, оскільки монополіст 

у відповідь на зростання попиту (який стимулює держава) піднімає більше ціну, 

ніж обсяг виробництва. Тому без створення висококонкурентного середовища в 

економіці України буде важко вийти з кризи навіть застосовуючи ефективні 

кейнсіанські інструменти державного регулювання. 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНА 

ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки України, є 

енергоефективність, тобто зниження споживання та підвищення ефективності 

використання енергоресурсів підприємствами, організаціями та населенням. В 

першу чергу, це пов'язано з необхідністю зниження навантаження на 

навколишнє середовище в частині споживання енергоресурсів і пов'язаних зі 

споживанням утворень відходів, викидів, скидів, а також з необхідністю 

диверсифікації надходжень енергоресурсів в країну. З метою підвищення 

енергоефективності та енергорезультативності в світі активно впроваджуються 

системи енергетичного менеджменту на основі міжнародного стандарту. 

Енергетичний менеджмент виник в 80-х роках ХХ століття в країнах 

Західної Європи, США та Японії, як відповідь на виклики першої 

загальносвітової енергетичної кризи. Енергоменеджмент як нова система 

управління для багатьох розвинених країн став імпульсом до переосмислення 

економічної поведінки суб'єктів господарювання і появи нових концепцій 

економічної та державноуправлінської думки. У 2008 р. Міжнародна організація 

зі стандартизації (ISO), що об'єднує 157 країн-членів, почала розробку нового 

міжнародного стандарту ISO 50001 (Система енергоменеджменту – Вимоги з 

керівництва по експлуатації). З цією метою було створено новий технічний 

комітет ISO / TC 242 «Енергоменеджмент» (ISO / TC 242 Energy Management). 

Комітет підготував стандарт ISO 50001, який в 2011 р. був прийнятий світовим 

співтовариством. Мета стандарту полягає в наданні країнам, муніципалітетам, 

підприємствам і корпораціям структурованого і всеосяжного керівництва по 

оптимізації і системного управління процесами споживання енергетичних 

ресурсів з метою безперервного зниження енергетичних і фінансових витрат [4]. 

В Україні не раз робилися несистемні спроби впровадження галузевих і 

державного стандартів енергетичного менеджменту на базі фіскального та 

адміністративно-нормативного енергозбереження, які, на жаль, швидше 

відштовхнули промисловість і муніципалітети від створення ефективних і 

дієздатних структур енергоменеджменту. 

До складових енергоменеджменту відносяться: інтегроване ресурсне 

планування (Integrated Resource Planing), енергетичний аудит (Еnеrgу Аudіt); 

контроль і нормалізація енергоспоживання (Monitoring & Targeting - M & T); 

верифікація даних і результатів (Data & Results Verification - Verification Protocol) 

[2]. 
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Впровадження системи енергетичного менеджменту в Україні вимагає 

системного підходу, головним чином, до методів енергозбереження. У 

довгостроковій перспективі це веде до відчутної економії енергетичних ресурсів, 

скорочення витрат і підвищення ефективності процесів в енергетичній сфері, 

сприяє поліпшенню ситуації з навколишнім середовищем. 

Впровадження системи енергоменеджменту має ряд переваг для 

економіки: 

1. Дозволяє уникнути до 10% витрат на енергію вже в перші роки шляхом 

систематичного виявлення слабких точок в енергоспоживанні і прийняття 

відповідних заходів. Також виправданим є інвестування в енергозберігаючі 

технології: гроші, вкладені у впровадження новітніх систем стисненого повітря, 

насосних систем, систем вентиляції повітря, систем охолодження і технологій 

обробки матеріалів, окуповуються в середньому за два роки завдяки зниженню 

енергоспоживання на 50% [5]. 

2. Захист навколишнього середовища, адже глобальні зміни клімату вже 

стали однією з основних причин природних катастроф. Наслідки постійного 

підвищення температури на планеті є руйнівними: затоплення прибережних 

районів і територій низьких островів, зростаюче опустелювання, танення 

льодовиків тощо. Тому впровадження енергетичного менеджменту є важливим 

елементом глобальної діяльності людства зі скорочення викидів парникових 

газів. 

3. Ефективний енергетичний менеджмент, нові енергетичні концепції та 

інноваційні технології в енергетиці є важливим чинником подальшого 

соціально-економічного зростання України на основі ефективного використання 

ресурсів у всіх сферах та галузях економіки та подальшого розвитку 

альтернативної енергетики. 

4. Впровадження системи енергоменеджменту є для громадськості 

показником того, що держава належним чином відноситься до питання 

енергоефективності і, отже, робить значний внесок у захист навколишнього 

середовища. Важливість вимог з охорони навколишнього середовища стає все 

більш важливим фактором в публічних проектах в Європі, в тому числі, 

наприклад, виробництво товарів, які є нешкідливими для клімату [5].  

Тому стає очевидним необхідність введення в дію стандарту ISO 50001 в 

Україні та скорочення адаптаційного періоду країни по переходу української 

економіки на цей стандарт. Адже перехід на уніфіковану модель енергетичного 

менеджменту, загальноприйняту в світі сприятиме поступовому зниження 

енерговитрат до загальноєвропейського рівня, стимулюватиме модернізацію 

галузей та сфер економіки і підвищенню їх енергоефективності, сприятиме 

розвитку альтернативної енергетики.  

За впровадження енергетичного менеджменту, який дає змогу отримати 

детальну картину споживання ресурсів, дати оцінку проектів економії енергії, що 

плануються до впровадження, визначити енергетичну ефективність 

комунального або бюджетного об’єкту в цілому в розвинутих країнах відповідає 

енергетичний менеджер, основними обов’язками якого є: 

– збір на аналіз даних щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів; 
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– розробка та впровадження ефективної системи обліку енергоносіїв; 

– складання карти споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

– розробка лімітів споживання енергоносіїв; 

– розробка пропозицій щодо впровадження енергозберігаючих заходів; 

– впровадження заходів щодо економії енергії, які не потребують 

інвестицій; 

– інформування про діяльність енергетичного менеджменту. 

Найважливішою функцією енергоменеджменту є енергетичний 

моніторинг – збір та аналіз інформації про споживання енергоносіїв. Цей 

елемент енергоменеджменту необхідно впровадити в першу чергу [3]. 

Незважаючи на те, що в рамках залучення грантів німецької програми GIZ 

в Україні ведеться підготовка сучасних управлінських кадрів, в тому числі 

енергоменеджерів, а також фінансуються окремі проекти в сфері 

енергоефективності [1], цього недостатньо і процес становлення системи 

енергетичного менеджменту в Україні потребує всебічної державної підтримки. 

Тому для підвищення енергоефективності національної економіки немає 

альтернативи впровадженню системи енергетичного менеджменту на різних 

рівнях державного управління: макроекономічному (міжнародний, державний, 

галузевий, регіональний), мікроекономічному (підприємства та організації 

бюджетної сфери, суб’єкти господарювання, домогосподарства) для чого 

доцільно адаптувати до українських реалій досвід розвинених країн. Це 

сприятиме організації раціонального енергоспоживання з мінімально 

негативним впливом на навколишнє середовище, дбайливим використанням 

енергетичних ресурсів при розумному й достатньому задоволенні потреб 

суспільства у всіх видах і формах енергії. 
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Управління грошовими потоками є одним з ключових аспектів 

концентрації уваги керівництва підприємства. Знання та успішне застосування 

сучасних механізмів, принципів і прийомів управління грошовими потоками 

дозволяє підприємству не лише стати фінансово незалежним суб'єктом, а й 

грамотно здійснювати управління всіма сферами його фінансово-господарської 

діяльності. 

В даний час ефективну діяльність підприємства важко уявити без 

організованого управління грошовими потоками, що істотно впливають на 

результати господарської діяльності і показники фінансової стійкості 

підприємства [1, c. 114].  

Грошовий потік можна представити як сукупність розподілених в часі 

грошових коштів, одержуваних або виплачуваних підприємством в ході ведення 

ним господарської діяльності [4, c. 10].  

Грошові потоки супроводжують практично всі господарські операції 

організації, тому їх часто порівнюють з системою кровообігу в організмі [3, c. 

55]. Ефективне управління грошовими потоками підприємства є найважливішим 

показником його фінансового розвитку, передумовою забезпечення стійкого 

зростання і досягнення високих кінцевих результатів його господарської 

діяльності в цілому. 

Аналіз грошових потоків можна представити у вигляді процесу 

дослідження результативних показників їх формування на підприємстві з метою 

виявлення резервів розвитку підприємства, визначення ефективності його 

функціонування, а також з метою підвищення його фінансової стійкості і 

платоспроможності [1, c. 119]. 

Доцільно використовувати двоаспектний підхід до управління грошовими 

потоками, розглядаючи управління з одного боку як систему, з іншого - як 

процес [2, c. 176]. 

Одними з основних проблем управління грошовими потоками в аграрній 

сфері є недостатній контроль над своєчасністю і обґрунтованістю руху грошових 

потоків і незбалансованість грошових потоків компанії.  Для оптимізації 

управління грошовими потоками та їх синхронізації на підприємствах аграрної 

сфери доцільно користуватися наступними методами [4, c. 10]:  

− залучення стратегічних інвесторів для реалізації проектів підприємства;  

− продаж або здача в оренду не використовуваних основних фондів;  
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− вдосконалення процесу виробництва, що дозволяє забезпечити 

постійний позитивний грошовий потік (за рахунок впровадження цеху з 

переробки с.г. продукції);  

− впровадження в діяльність економічного відділу платіжного календаря, 

що дозволяє спланувати майбутні доходи і платежі підприємства. 

У зв'язку з реформами, що відбуваються в державі аграрні підприємства 

змушені використовувати не стратегічний метод управління грошовими 

потоками, а операційний (тактичний). 

У ринкових країнах поширена думка, що основними є дві стратегічні цілі 

фінансового менеджменту: максимізація ринкової вартості фірми та 

забезпечення максимізації добробуту власників підприємств в поточному 

періоді й у перспективі [5, c. 103]. Однак для багатьох підприємств України ще 

довго головною метою буде уникнення банкрутства і великих фінансових втрат. 

Стратегічними цілями можна також вважати нарощення власного капіталу, 

оптимізацію структури капіталу з позицій нестійскості ризику, підвищення рівня 

рентабельності власного капіталу, максимізацію прибутку чи мінімізацію витрат 

та ін. Система стратегічних цілей формує стратегічну модель розвитку 

підприємства. 

Управляння грошовим потоками, що визначають оптимальну структуру 

капіталу являє, собою таке співвідношення використання власних і позикових 

коштів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між 

коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості 

організації [1, c.117]. На наш погляд найбільш актуальними в сьогоднішніх 

умовах виступають методи оптимізації структури капіталу за критерієм 

максимізації рівня прогнозованої рентабельності власного капіталу і за 

критерієм мінімізації ціни капіталу. 
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Культура виступає унікальною характеристикою людської 

життєдіяльності й тому надзвичайно різноманітна у своїх конкретних проявах. З 

початку 80-х років специфіка конкретних проявів культури привертає серйозну 

увагу дослідників. Із цього часу активно розробляються такі поняття, як 

«комунікативна культура», «культура людських відносин», «культура 

спілкування», «культура умов праці», «культура робочого й вільного часу», 

«культура керування», «інформаційна культура». Не вдаючись в аналіз наявних 

визначень, слід зазначити, що одні дослідники зв'язують культуру з інформацією 

й знаковими системами, у яких вона закодована. В інших вона з'являється як 

унікальна технологія людської діяльності. Треті бачать у ній 

зовнішньобіологічну систему адаптації людини. Четверті – ступінь волі в 

людській діяльності. Hарешті, всім  чи ледве не зі шкільної лави відоме 

розуміння культури як сукупності створених людиною матеріальних і духовних 

цінностей. Таке різноманіття не випадково. Універсальність родового поняття 

(культура) проявляється й у кожному з його видів. Тому, про який би вид (або 

аспект) культури не йшла мова, попередньо необхідно чітко визначити ракурс 

розгляду [3]. 

Більшість авторів сходиться на тому, що корпоративна культура є 

складною композицією важливих припущень, які часто не підлягають 

формулюванню, бездоказово сприймаються і поділяються всіма членами 

колективу. Здебільшого корпоративна культура, трактується та сприймається 

більшістю членів організації як філософія й ідеологія управління, загальні 

припущення, ціннісні орієнтації, вірування, очікування, розмірковування і 

норми, що лежать в основі стосунків більшості працівників як усередині 

організації, так і за її межами. Оскільки корпоративна культура виявляється у 

взаємовідносинах між людьми в організації, окремі люди або окремі підрозділи 

організації схильні описувати її схожими термінами[1]. 

Корпоративна культура – могутня сила, яка може працювати на 

організацію або проти неї. Організація, а це може бути підприємство, фірма чи 

корпорація, як люди чи нація, набуває досвіду протягом свого розвитку, що 

акумулюється в колективній підсвідомості. Це визначає організаційну поведінку 

людей шляхом настанов, приписів, заборон, закодованих послань. 

Першою ланкою корпоративноїї культури є міфи або легенди. Вони й 

закріплюють критерії, що визначають спосіб життєдіяльності організації. У всіх 
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легендах, як правило, простежується досвід взаємодії керівника й підлеглого або 

співробітників у процесі праці або поза ним. 

Друга ланка корпоративної культури – ритуали. У повсякденному житті 

вони відіграють важливу роль. Вони зміцнюють структуру фірми. Ритуали 

(обряди) і церемонії є в деякому змісті справжнім втіленням найбільш значимих 

моментів, які символізують корпоративний дух і єдність усього персоналу, 

зближення всіх членів трудової спільності, демонструють їм нові й ще не відомі 

сторінки історії й сьогодення фірми, прилучають всіх учасників ритуалу до 

основних її цінностей і традицій [2]. 

З іншого боку, ритуал являє собою внерациональное поводження, тому як 

ритуал ніколи не цілеспрямований. Розглядаючи в самому загальному плані 

ритуали, застосовувані в трудовому середовищі, їх можна розділити на наступні 

основні типи: 

- ритуали при надходженні на роботу; 

- організаційні ритуали; 

- інтегруючі ритуали; 

- ритуали, пов'язані з відпочинком і відновленням. 

Перші мають мету познайомити новачка з основними цінностями 

підприємства, другі – додатково, підкреслити важливість тієї або іншої події в 

житті організації, треті й четверті спрямовані на досягнення більшої 

згуртованості колективу, створення сприятливої психологічної атмосфери в 

колективі. 

Наступними невід'ємними ланками корпоративної культури виступають 

мова й етика ділових відносин. Саме за допомогою мови формується й 

передається культура. Етика ділових відносин – це сукупність принципів, що 

відокремлюють правильне поводження від неправильного, що формуються в 

процесі взаємодії співробітників у процесі праці [2]. 

До корпоративної культури відносяться також стиль та процедури 

управління, концепції технологічного і соціального розвитку. Корпоративна 

культура визначає межі, в яких можливе виважене прийняття рішень на будь-

якому ієрархічному рівні, можливості використання ресурсів організації в 

цілому, відповідальність, напрямки розвитку, регламентує управлінську 

діяльність, сприяє ідентифікації членів з організацією. 

Крім формування цих загальних поглядів, культура організації забезпечує 

гармонізацію колективних та індивідуальних інтересів працівників. У рамках 

корпоративної культури кожен працівник підприємства усвідомлює свою роль у 

загальній системі управління, те, що від нього чекають і як щонайкраще він на 

це може відповісти конкретною працею. У свою чергу, кожен знає, що він може 

отримати від підприємства, якщо буде плідно виконувати свої обов'язки. 

Нарешті, кожен відчуває, що коли він порушить «писані» або «неписані» норми 

підприємства, то буде покараний і що, ця кара може йти не обов'язково від 

вищого керівництва, а й від колег, співробітників. У такий спосіб сформована 

корпоративна культура, а конкретніше корпоративна мобілізує енергію його 

членів і спрямовує їх на досягнення стратегічних цілей, подальший розвиток 

організації [1]. 
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Таким чином, результати роботи будь-якої організації тісно пов'язані з її 

організаційною, або корпоративною, культурою, яка, в одному випадку, 

допомагає виживанню, в другому – досягненню найвищих результатів, у 

третьому – веде до банкрутства. 
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КРАЇНАХ СВІТУ 

 

Загрози вичерпання обмежених природних ресурсів та зміни клімату 

внаслідок прискореного зростання населення світу та економік нових 

індустріальних країн, яке супроводжується негативним впливом на довкілля, 

обумовлюють широке визнання необхідності запровадження нових підходів до 

забезпечення економічного зростання і розвитку, що передбачають мінімізацію 

навантаження на базу природних ресурсів та екологічні умови життя населення 

за рахунок використання додаткових джерел зростання [3]. 

Ми опинились перед неминучим життєвим вибором: або продовжувати 

шлях виснаження та забруднення природних ресурсів, або обрати новий вектор 

розвитку, який би задовольняв наші сьогоднішні потреби та не входив би у 

суперечність з інтересами наших нащадків. Майже два десятки років тому 

представники світового співтовариства узгодили концепцію сталого розвитку, 

що передбачає гармонійне співіснування трьох компонентів - економіки, 

екології, соціальної сфери та оптимальне узгодження між цими компонентами, 

яке було б прийнятне для всіх груп країн: розвинених, що розвиваються та 

держав з перехідною економікою. 

Розглянемо деякі шляхи формування зеленої економіки в країнах, які 
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вважають цей напрямок пріоритетним. 

Одним з світових лідерів, була Південна Корея. У цій країні 3% ВВП або 

60 млрд дол. США за 5 років з 2011 р. планується направити на розвиток 

«зелених» секторів, і створено 1,8 млн робочих місць. Південна Корея, яка 

обрала концепцію «зеленого» зростання в якості національної стратегії, основну 

увагу приділяє промисловості, енергетики та інвестицій, «зеленим» видами 

транспорту, альтернативних джерел прісної води, технологій переробки 

відходів, розвитку парків, облаштування річок в межах міста. Різні проекти, які 

міністерства здійснювали самостійно, були об'єднані в єдиний пакет, щоб 

уникнути бюджетних витрат на другорядні цілі [4]. 

США в якості основних напрямків розвитку зеленої економіки вибрали 

розвиток альтернативної енергетики. З допомогою сонячних установок до 2030 

р. буде проводитися 65% енергії, споживаної країною і 35% – тепла. Владі 

американських штатів дано два роки (починаючи з 2014 р.) на те, щоб самостійно 

виробити конкретні заходи для досягнення цієї мети. Президент США оголосив 

про свій план інвестицій в розвиток екологічно чистих видів технологій на 

наступні 10 років, щоб не тільки покращити екологічну ситуацію, а й створити 5 

млн робочих місць [4]. 

Китай виявився лідером за розміром «зеленої» складової національного 

пакету антикризових заходів (33,4% від загальної суми); кошти планується 

спрямувати на будівництво високошвидкісних залізниць, модернізацію мереж 

електропередач, вдосконалення систем водопостачання і водоочистки, 

переробку та захоронення відходів [5]. 

На даний час основною ідеєю «зеленої економіки» в Японії є «зелений 

розвиток» урбанізованих територій міст. У рамках економічних заходів по 

стимулюванню економіки передбачено виділення 1,7 млрд. дол. США на 

будівництво будинків з використанням енергозберігаючих технологій, 1,3 млрд. 

дол. США – на збільшення внутрішнього виробництва екологічної продукції. 

Наприклад, в Японії розроблено проект екологічно чистого житлового будинку 

з саморегулюючою системою електропостачання і опалювання. Також 

найближчими роками уряд Японії планує виділити 209 млрд. єн (1,72 млрд. дол. 

США) на допомогу автовиробникам, що розроблюють нові «зелені» технології. 

Зокрема, уряд субсидуватиме виробництво електробатарей і двигунів на 

паливних елементах. 

Одним з центральних елементів концепції «зеленої» економіки Туреччини 

є інтеграція усіх аспектів енергоефективності на етапах виробництва, розподілу 

і споживання енергії. Однією з основних цілей є зниження викидів двоокису 

вуглецю. Для цього заплановані заходи в області ціноутворення, конкуренції, 

зміни поведінки і технологічного розвитку в усіх галузях економіки. Крім того, 

розглядаються такі напрями діяльності, як електрифікація транспорту, а також 

модернізація житлового фонду і енергоспоживаючого обладнання [1]. 

Практично у всіх країнах ЄС розроблені «зелені» заходи у сфері 

енергетики, розвитку громадського транспорту та інфраструктури, будівництва 

еко-поселень, а також систем утилізації. В ЄС прийнято стандарти на 

автомобільні вихлопи Євро-5 і вже готується введення нових Євро-6. 
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Виділяються багатомільйонні субсидії покупцям на придбання електромобілів. 

Великобританія прийняла економіку «зелених» технологій в якості стратегії 

свого національного розвитку і нещодавно оприлюднила свої «зелені» проекти, 

націлені на створення 100 тис. нових робочих місць [1]. 

Таким чином, на сучасному етапі основою успішного розвитку країн є 

впровадження державної політики, спрямованої на економічне піднесення 

відповідно до новітніх глобальних тенденцій сталого розвитку, а саме – до 

моделі «зеленої економіки». 
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ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ 

ДОМОГОСПОДАРСТВАХ 

Споживання є найважливішим елементом ВВП, який останнім часом 

становить дві третини сукупних видатків на купівлю товарів і послуг. 

Споживання домогосподарств – це їх витрати на споживчі товари та послуги. 

Потік споживчих витрат домогосподарств утворює доходи фірм від 

реалізації готової продукції. Потоки «доходи – виробничі витрати» (грошовий 

потік) та «ресурси – товари і послуги» (реальний потік) відбуваються одночасно 

у протилежних напрямках і нескінченно повторюються. 

У сучасній ринковій економіці держава тісно взаємодіє з 

домогосподарствами та фірмами і доходи домогосподарств або особисті доходи 

складаються з: заробітної плати найманих працівників; змішаного доходу; 

доходу від активів; соціальних трансфертів. Крім особистого доходу 
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http://bukvar.su/jekologija/196116-Zelenaya-ekonomika.html
http://www.un.org/ru/
http://www.unep.org/greeneconomy
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розрізняють особистий наявний дохід. Слід зазначити, що у реальній дійсності 

домогосподарства не весь свій дохід витрачають на споживання, а лише певний 

його відсоток. Частина ж доходу заощаджується у вигляді готівки, вкладів у 

банках, купівлі цінних паперів тощо. Таким чином, особистий наявний доход 

розподіляється на дві частини: споживання та заощадження. 

Домогосподарства заощаджують свій дохід з метою витратити його в 

інший період. При цьому вони враховують, що з часом вартість заощаджуваних 

грошей примножується за рахунок відсотків, які вони приносять[1]. 

Аналізуючи складові споживання, можна виділити три групи видатків 

домогосподарств на споживання: на товари тривалого користування, 

на предмети поточного вжитку та на послуги. 

Існує залежність між рівнем доходу домогосподарства і його 

споживанням. Так, Згідно економічного закону Кейнса: домогосподарства з 

більшими доходами більше заощаджують. Якщо говорити про макрорівень, то 

не завжди вищий показник ВВП на душу населення спричиняє вищу норму 

заощадження. Одним з основних є культура населення та історичний 

економічний розвиток[2]. 

Багатство деякі експерти пропонують вимірювати наступним умовним 

розрахунком: якби людина перестала працювати, як довго вона могла б 

існувати за рахунок заощаджень. І якщо пасивні заощадження – закінчаться, то 

активні – продовжать приносити дохід. 

Відмінність у структурі сукупних витрат сільського і міського населення 

зберігається в усіх країнах. Оскільки вони мають різні економічні умови, устрої 

та стиль життя. При чому традиційно сума витрат міських жителів є більшою. 

Експерти часто схиляються до думки, що умови життя на селі є гіршими в 

усьому світі, порівнюючи з міськими. Наприклад, у 2011 році міські 

домогосподарства США витратили 50348 дол., а сільські 42540 дол. (на 18% 

більше). Міські домогосподарства витрачали більше на харчування, житло, 

одяг, освіту, в той час як сільські більше витрачали на транспорт, охорону праці 

і розваги [3]. 

Заощадження з психологічної точки зору є економією. Для сімей з 

середніми і низькими доходами фактично це  свідома відмова від чогось сьогодні 

для отримання чогось в майбутньому. І для цього потрібен суттєвий мотив. Тому 

саме мотивація має стати рушійною силою для збільшення заощаджень 

населення. Якщо ж говорити про сільські домогосподарства, то мотив у них  так 

надзвичайно високий. Наступний мотив – не просто заощаджувати, а 

перетворювати свої заощадження в актив, що буде приносити дохід. 

Особливість соціологічних опитувань полягає в тому, що 

домогосподарства не бажають показувати справжній розмір своїх збережень. 

Дані, що пов’язані з обсягами надходжень, а відповідно і витрат 

домогосподарств, не показують об’єктивну ситуацію, оскільки на відміну від 

інших суб’єктів економіки (підприємств, в т.ч. малого бізнесу), вони не подають 

ніякої офіційної звітності (такої, за достовірність якої нестимуть 

відповідальність перед державою) і їхні сукупні витрати відомі достовірно лише 
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їм самим. Часто певна (значна) їх частина знаходиться в тіньовому секторі 

економіки і не відображається в жодних документах і звітах[4]. 

Частку у фінансування кооперативу (базового господарства) і розвитку 

інфраструктури села населення може взяти на себе. Це можливість отримувати 

доходи від своїх заощаджень і покращувати економічний і соціальний стан 

власного населеного пункту. Кооперативний рух дозволяє створювати міцний 

сільський «середній клас», який є основою для сильної і незалежної економіки. 

Це сприяє відродженню сіл і відповідно соціально-економічному розвитку 

держави. 
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КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ 

 

Капітал підприємства, вкладений у виробництво, а саме у засоби праці та 

робочу силу, знаходиться в процесі безупинного руху, в результаті призводить 

до появи додаткової вартості. Робоча сила являє собою сукупність фізичних і 

розумових здібностей людини, її здатності до праці; та в умовах ринкових 

відносин «здатність до праці» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний 

товар. Його відмінність від інших товарів полягає в тому, що він, по-перше, 

створює вартість більшу, чим коштує сам, по-друге, без його залучення 

неможливо здійснити будь-яке виробництво. Тому капіталіст наймає робітника, 

точніше його здатність до праці. У той же час наймана праця має оплачуватися, 

що пояснює соціально-економічну природу заробітної плати. Необхідною 

умовою виникнення і розвитку ринкових відносин є первісне нагромадження 

капіталу. Вивчаючи особливості формування і становлення капіталізму як стадії 

розвитку суспільства, К. Маркс зазначав: «Первісне нагромадження є не що 

інше, як історичний процес відокремлення виробника від засобів виробництва» 

[2]. 
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Капітал є похідним фактором виробництва і виник услід за такими 

факторами, як праця та земля. До капіталу, як зазначалось раніше, належать усі 

використані в процесі виробництва засоби виробництва, а також складські 

запаси готової та напівготової продукції у вартісному виразі, які приносять 

додану вартість або дохід власнику засобів виробництва при використанні праці 

найманих працівників. 

Згідно з поглядами А. Сміта і Д. Рікардо, капітал як економічна категорія 

– це сукупність засобів виробництва, його можна розглядати як нагромаджену 

працю. Ці погляди мали і мають багато послідовників як наприкінці XVIII ст., 

так і нині. Сучасні економісти розглядають капітал як блага, що мають вартість, 

купівельну спроможність і приносять дохід. Друга точка зору пов'язана з 

поглядом на капітал як на сукупність грошей. Капітал починається з грошей, 

однак не будь-які гроші є капіталом, оскільки не всі вони приносять дохід. 

Відповідно до третьої точки зору капітал – це інтелектуальне досягнення, 

вдосконалена праця людини, людський фактор. Цей погляд також має право на 

існування, тому що в своїй основі виробництво спирається тільки на два 

фактори: природу та людину. Все інше – машини, устаткування, технологія, 

інформація, нововведення і нематеріальні акти -- результат праці людини. Слід 

зазначити, що людський капітал стає капіталом лише тоді, коли він приносить 

дохід. Дохід відрізняється від капіталу тим, що це прирощення до первісно 

авансованого розміру вартості активів [1]. 

Капітал – це вартість, яка приносить дохід, тобто приріст до початково 

авансованого розміру вартості активів (грошових, матеріальних і 

нематеріальних). Капітал складається з двох частин: постійної та змінної. 

Постійний капітал - це витрати підприємця на придбання засобів виробництва, 

він переноситься конкретною працею на новостворений продукт. Отже, 

постійний капітал С бере участь у процесі виробництва своїм речовим змістом і 

є фактором виробництва (знаряддя та всі засоби праці, сировина, матеріали, 

паливо, електроенергія тощо). Він не бере участі у процесі збільшення вартості. 

Друга частина капіталу – вартість робочої сили, яка визначається за 

домовленістю між працівниками і роботодавцями (в руках працівників вона є 

заробітною платою), змінює свою вартість у процесі виробництва і тому є 

змінним капіталом V. Ця частина капіталу забезпечує збільшення первісної 

вартості, відтворюючи первісну вартість і створюючи додану вартість m. Отже, 

постійний капітал і вартість робочої сили (С + V) становлять витрати 

виробництва, а створювана найманими працівниками нова вартість розпадається 

на еквівалент вартості робочої сили і додану вартість. Додана вартість є доходом 

виробництва [3].  

Додана вартість може бути абсолютною та відносною і залежить від 

інтенсивності праці та кількості працюючих. Від кількості працюючих залежить 

не тільки поділ підприємств на малі, середні або великі, а й соціально-економічна 

форма їх організації – трудовий колектив. У політико-економічному розумінні 

трудовий колектив – це суб'єкт економічних відносин, насамперед відносин 

власності, який забезпечує раціональне використання наявних матеріально-

речових ресурсів з метою створення і привласнення доходу. Якщо засоби 
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виробництва виступають у формі капіталу, то трудовий колектив є лише 

суб'єктом техніко-економічних відносин (тобто відносин спеціалізації, 

кооперування виробництва тощо) і самого процесу праці. 

Марксистська теорія заробітної плати за капіталістичної ринкової системи. 

К. Маркс розглядав заробітну плату в органічній єдності з вартістю товара 

робоча сила. «…Вартість робочої сили -- це вартість життєвих засобів, 

необхідних для підтримання життя її власника… Сума життєвих засобів, -- писав 

К. Маркс, -- повинна бути достатньою для того, щоб підтримати трудящого 

індивіда як такого в стані нормальної життєдіяльності»[2]. У життєві блага, що 

необхідні для нормальної життєдіяльності трудящого індивіда, К. Маркс 

включав: 

1) блага, необхідні для задоволення природних потреб, як от: їжа, одяг, 

житло, паливо і т. д.; 

2) блага, необхідні для утримання дітей робітника та виробництва робочої 

сили; 

3) витрати на навчання, підготовку, виховання, необхідні для того, щоб 

людина набула підготовки і навиків у певній галузі праці, стала розвиненою і 

специфічною робочою силою [2]. 

 К. Маркс уважав, що заробітна плата «…є перетвореною формою вартості, 

або ціни, робочої сили» [2]. У свою чергу, у вартості робочої сили представлена 

така кількість уречевленої суспільної праці, яка містить частину, наприклад 

половину, дня суспільної середньої праці, «…тобто потрібна лише половина 

робочого дня для щоденного виробництва робочої сили» [2]. Інша частина 

виступає як неоплачена і у вигляді додаткової вартості m присвоюється 

капіталістом. Отже, доводилось, що робітник більше половини свого робочого 

дня використовує на виробництво додаткової вартості, яку різні особи під 

різними приводами розподіляють між собою. Ця теорія є протилежною 

неокласичній теорії, за якою: 1) заробітна плата є винагородою виключно за 

працю; 2) заробітна плата має дорівнювати граничному продукту виробника. З 

цього випливає, що робітник одержує за свою працю весь її продукт. Недолік 

Марксової теорії полягає насамперед у тому, що в ній заробітна плата не 

«пов'язується» з результатами праці трудящого [2]. 

Розрізняють дві основні форми заробітної плати: погодинну та відрядну. 

При погодинній формі величина заробітної плати обчислюється як добуток 

погодинної ставки і кількості праці. Величина заробітної плати при відрядній 

формі обчислюється як добуток розцінки одиниці виробу і кількості виробів. 

Важливо розрізняти номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна 

плата – це сума грошей, яку одержує працівник за годину, день, місяць. Реальна 

заробітна плата виражається в кількості товарів і послуг, які працівник може 

придбати за свою грошову (номінальну) заробітну плату. Розрізняють також 

основну і додаткову заробітну плату. Основна заробітна плата – це винагорода 

за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Додаткова заробітна 

плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи й 

винахідливість та за особливі умови праці. Заробітна плата є основним видом 
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доходів населення, оскільки переважна більшість людей працюють за наймом. 

Вона становить приблизно половину особистих доходів населення України. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л.Я. Корнейчук, З.О. 

Татаренко. К.: Вид-во КНЕУ, 2001. - 564 с.; 

2.  Маркс К. Капітал: Т.1 // Маркс к., Енгельс Ф. Твори. Т.23. – 562с.; 

3. Мочерний С.В. Основи економічних знань/ С.В. Мочерний/ К.: 

Феміна. 2006. -  365с. 

 

УДК 339.9(075.8) 

 

Н.Ю. Суровикіна, здобувач ОС «Бакалавр» 

Науковий керівник: В.Ю. Бабаєв, доцент, к.держ.упр. 

 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 

Ефективний розвиток економіки будь-якої країни тісно пов'язаний з 

економічною політикою інших країн, а форма участі у світовому поділі праці в 

значній мірі залежить від географічного положення держави, відмінностей у 

природно-кліматичних умовах країн, від їх ресурсного забезпечення рівня 

розвитку продуктивних сил. 

Міжнародні економічні відносини України в сучасних умовах стають 

могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації 

економіки. 

Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без 

інтенсивного обміну науковими дослідженнями, різноманітними товарами і 

послугами означає нераціонально використовувати власні ресурси, втрачати час 

і темпи розвитку. Міжнародні економічні відносини дають змогу прискорювати 

науково-технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому 

переобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє 

розв'язанню багатьох соціальних проблем. Отже, міжнародні економічні 

відносини стають одним з основних чинників розвитку господарства України. 

Міжнародні економічні відносини розглядаються вченими як система 

різноманітних господарських зв'язків між державами та іншими суб'єктами 

національних економік, яка сформувалася під впливом розвитку міжнародного 

поділу праці, продуктивних сил, економічного, соціального та політичного їх 

устрою з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання благ у 

міжнародному масштабі [1]. 
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Прерогативами міжнародних економічних відносин є такі сфери: експорт 

та імпорт товарів, капіталу та робочої сили; надання суб'єктами міжнародної 

економічної діяльності послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності; 

наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна й інша кооперація з 

іноземними суб'єктами господарської діяльності; міжнародні фінансові операції 

й операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України; 

кредитні та розрахункові операції між суб'єктами міжнародної економічної 

діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності; спільна 

підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й 

іноземними суб'єктами господарської діяльності; підприємницька діяльність на 

території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових 

марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів 

господарської діяльності й аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності за межами України; робота на контрактній основі фізичних осіб 

України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, іноземних фізичних 

осіб - із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на території України та і за 

її межами; операції з придбання, продажу й обміну валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах, міжбанківському валютному ринку; орендні, 

зокрема лізингові операції між об'єктами зовнішньоекономічної діяльності й 

іноземними суб'єктами господарської діяльності; товарообмінні (бартерні) 

операції й інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами 

господарської діяльності та ін. [1]. 

На сучасному етапі національна економіка переживає економічну кризу. 

Виходом з такого становища може бути швидкий перехід до реалізації моделі 

інноваційної економіки разом з розширенням міжнародних економічних 

відносин в сфері виробництва й трансферу нових наукоємних технологій та 

інноваційних продуктів. Україні потрібно розвивати міжнародні економічні 

відносини, більш інтенсивно інтегруватися в світову господарську систему. 

Щоб успішно витримати значну міжнародну конкуренцію, зберігати та 

історично розширити ринки збуту своєї продукції, Україні насамперед 

необхідно: 

- нарощувати ефективність економіки, що базується на ринкових 

відносинах; 

- вдосконалювати концепцію розвитку зовнішньоекономічних зв'язків 

держав; 

- забезпечити впровадження ціноутворюючих принципів на базі світових 

цін; 

- всіляко підсилювати експортну спрямованість у зовнішній торгівлі, 

особливо у сфері поставок продукції машинобудування, галузей високих 

технологій; 

- вдосконалювати механізм валютно-фінансових відносин з іншими 

державами; 

- приділити серйозну увагу підготовці кадрів для зовнішньоекономічної 

сфери [2]. 
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Але щоб Україна зайняла належне їй місце у міжнародному поділі праці, в 

цих сферах національної економіки неминуче доведеться провести значну 

роботу щодо підвищення конкурентоспроможності всієї виготовленої продукції 

та послуг. Більше того, сьогодні високим критеріям світового ринку повинні 

відповідати не тільки окремі товари, підприємства, а й національна виробнича 

система і господарський механізм країни. Тому на сучасному етапі становлення 

незалежної держави законодавча та виконавча влади країни повинні у 

підвищенні міжнародної конкурентоспроможності національної економіки 

бачити одну з найважливіших цілей економічної політики держави на найближче 

десятиріччя [3]. 

Україна традиційно вважається країною з великим науково-технічним та 

інтелектуальним потенціалом. Однак за останні роки експорт продукції 

наукомістких галузей скоротився. Розширення обсягів виробництва 

наукомісткої продукції мало б позитивний вплив на збереження 

інтелектуального потенціалу, хоча в економічних зв'язках із зарубіжними 

країнами Україна використовує науково-технологічне співробітництво, до якого 

належить торгівля патентами, ліцензіями [4]. 

Сучасний етап розвитку міжнародних економічних відносин 

характеризується прискоренням процесів глобалізації світової економіки, 

зокрема, фінансової глобалізації, виходом на перший план загально 

цивілізованих проблем - боротьбою із світовим тероризмом, вирішенням 

проблем наддержавного регулювання світового розвитку. 

Україна є невід'ємною складовою світової економіки, елементом більш 

загальної системної цілісності, інтернаціональних ринкових структур. Системна 

трансформація в Україні об'єктивно розглядається як важлива передумова 

розширення та підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності в 

комплексі її макро- та мікроекономічних форм. Міжнародні господарсько-

економічні зв'язки для нашої країни є одним із ключових факторів розвитку [4]. 
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СПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Сьогодні суспільство знаходиться на етапі динамічності трансформацій, 

що створює як нові можливості, так і виклики у різних сферах життєдіяльності. 

Зокрема, важко адаптуватися у мінливих умовах суб’єктам господарювання 

сільськогосподарського призначення, що виступають активним гравцем у 

процесах виробництва, реалізації та перерозподілу товарів, формують 

споживчий попит, забезпечують продовольчий потенціал країни. Особливо 

важливо досліджувати спроможність сільськогосподарських підприємств,  

приділяти увагу чинникам, що перешкоджають їх активності на ринку та 

стримують їх розвиток. Для того, щоб підтримувати спроможність 

сільськогосподарських підприємств на належному рівні, потрібно забезпечити їх 

необхідним ресурсним мінімумом для завантаження технологічних процесів, а 

також стартових можливостей.  

Одним з основних елементів стабільності підприємств виступає фінансова 

складова господарської діяльності, що виражається показниками 

платоспроможності та ліквідності. Специфіка сучасних економічних відносин 

ускладняється обмеженістю ресурсної бази та вичерпністю корисних копалин, 

тому важливо раціонально планувати господарську діяльність на усіх етапах 

розвитку підприємства. Фактично, еквівалентом ресурсної спроможності 

сьогодні являються гроші, що відображають фінансовий стан підприємства, його 

платоспроможність та ліквідність. Дані поняття виступають об’єктом дискурсу з 

боку закордонних, так і вітчизняних науковців з приводу їх тотожності та 

відмінності. На думку фахівців, ліквідність визначається як здатність 

підприємств розраховуватися за «власними зобов’язаннями шляхом 

перетворення своїх активів на гроші» [1, с. 2-3]. Також, ліквідність можна 

розуміти як «формальне перевищення вартості оборотних активів над 

короткостроковими пасивами, тобто чим більше таке перевищення, тим 

фінансовий стан підприємства є сприятливішим з позиції ліквідності» [2, с. 27]. 

Ліквідність підприємства визначає його фінансову стійкість та являється 

балансуючим засобом між активами та можливими ризиками.  

Що стосується платоспроможності, даний показник можна 

охарактеризувати як відсутність заборгованості по кредитам та наявність 

певного обсягу коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що достатній 

для забезпечення його господарської діяльності. Джерела формування 

платоспроможності підприємства безпосередньо пов’язані з кредитними 
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відносинами. Діяльність підприємств ґрунтується на періодичному використанні 

позичкових коштів, або кредитів. Кредитом є капітал, що виражається у товарній 

чи грошових формах та надається з умовою повернення, обумовлює настання 

фінансово-кредитних відносин між сторонами. 

Фактично, реалії сьогодення свідчать про зрощення економічних та 

фінансово-кредитних відносин. У науковій площині, питання особливостей  

фінансово-кредитної взаємодії, їх вплив на стан сільськогосподарських 

підприємств вивчені недостатньо, зокрема, потребує уваги питання щодо 

встановлення взаємозалежності між наданням кредиту та забезпеченням 

постійного розвитку сільськогосподарського підприємства. На першому етапі 

встановлення фінансово-кредитної взаємодії, підприємство отримує кошти від 

кредитної установи, які у якості активу спрямовуються на забезпечення 

спроможності та здійснення господарської діяльності.  

З огляду на специфіку сільськогосподарського виробництва (кліматичні 

умови, сезонність, родючість ґрунтів, тощо), нерівномірний розподіл коштів на 

початковому та кінцевому етапах виробництва, підприємства вимушені 

покривати ризики кредитними коштами. З іншої сторони, це створює виклики 

для кредиторів, які мають бути готові надати значні обсяги коштів 

підприємствам. Як зазначають фахівці, інтерес банку полягає в тому, щоб для 

сільськогосподарських підприємств «зробити рух позичкового капіталу 

максимально рівномірним, що ускладнює процес кредитування» [4, с. 170]. 

Підприємства зацікавлені у зниженні відсоткової ставки по кредитам, у свою 

чергу банківський сектор не зацікавлений знижувати відсоток зважаючи лише на 

специфіку та високі ризики діяльності сільськогосподарських підприємств. На 

цьому етапі важливу роль відіграє держава, яка на законодавчому рівні 

встановлює «правила гри» та створює інструменти для ефективної фінансово-

кредитної взаємодії.  

Заслуговує уваги той факт, що потреби у кредитних капіталах зростають, 

навіть в умовах, за яких сільськогосподарське підприємство не вирізняється 

достатнім рівнем платоспроможності. Після залучення та розміщення коштів 

наступає етап погашення кредиторської заборгованості. Тим більше, в сучасних 

умовах, коли за несприятливої державної політики, відсутністю гарантій 

виконання зобов’язань з боку кредитних установ, для підприємств виникають 

ризики, за яких величина капіталу та обсяги сформованого резерву не являються 

достатніми для покриття кредиторської заборгованості. У свою чергу, 

підприємство може потрапити у залежність від кредитної установи. 

Фахівці зазначають, що на даний час спостерігається поступове зниження 

платоспроможності підприємств у сільському господарстві, тобто «кількість 

одиниць найбільш ліквідних активів на одиницю термінових боргів 

зменшується, що є негативною зміною» [Пушкар, с. 3]. Це є свідченням 

незбалансованих відносин між учасниками фінансово-кредитної взаємодії. 

Потрібно першочергово визначити умови, чому саме підприємства потребують 

кредитних коштів, взагалі, потреба у кредиті – це необхідність чи вимушені дії. 

Державне управління має перешкоджати відтворенню ризиків, у разі виникнення 

яких прагнення отримати кредитні кошти обумовлено зовнішніми факторами, за 
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несприятливих умов ведення економічної діяльності, що змушує 

сільськогосподарські підприємства добути кредит за будь-яких умов аби 

«вижити» на ринку. У такій ситуації підприємства стають заручниками обставин 

і неспроможні самостійно «перезавантажити» виробничі процеси. Для цього 

важливо створити злагоджену систему фінансових інструментів, спрямованих на 

забезпечення можливостей мобілізації коштів підприємствами. 

Як ми визначили, спроможність та фінансова стабільність 

сільськогосподарського підприємства обумовлена впливом чинників 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Тому, необхідно створювати 

ефективні механізми регулювання діяльності сільськогосподарських 

підприємств, які спрямовані на забезпечення їх спроможності навіть за 

несприятливих умов фінансово-кредитної взаємодії.  
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ВПЛИВ НТР НА ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕР ПРАЦІ 

 

Виробництво– це діяльність людини, за допомогою якої вона задовольняє 

свої потреби. Адже природа не надає людині необхідні йому блага. Їх треба 

виробляти. Ось чому виробництво є об'єктивна необхідність. Призначення 

виробництва – задоволення потреб людини і суспільства. Досягається це в ході 

взаємодії людини і природи. А оскільки активною стороною в такій взаємодії 

виступає людина, то можна зробити ще одне важливе уточнення: виробництво – 

це процес перетворення природи людиною, – тварини пристосовуються до 

природи, людина ж підпорядковує її собі [1]. Сукупність усіх сил, що 

http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/5578/1/Pokaz_likvidn.PDF
file:///C:/Valery/Downloads/ecan_2012_10(2)__6%20(1).pdf
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використовуються людиною в процесі виробництва (включаючи фізичні та 

духовні зусилля самої людини), в економічній теорії позначається поняттям 

«продуктивні сили» [1]. Розвитку продуктивних сил властиві дві прогресивні 

тенденції – вони стають все менш матеріало-та трудомісткими. Перша тенденція 

знаменує порятунок природи, друга –порятунок людини. В іншому випадку 

зростаючі масштаби виробництва поглинули б не тільки природу, а й людину. 

Натуральне виробництво було малоефективним, консервативним і 

забезпечувало дуже повільний розвиток продуктивних сил. Виробничі відносини 

в натуральному господарстві не уречевлювалися, тому виступали як відносини 

між самими людьми, а не між продуктами їхньої праці. За історію розвитку 

людства засоби праці постійно вдосконалювались, пройшовши шлях від 

примітивних знарядь – палиць, каміння до сучасного автоматичного 

устаткування та електронно-обчислювальних машин. Що досконаліші засоби 

праці, то продуктивніша праця людини. Що краще озброєна людина засобами 

виробництва, то вищий рівень розвитку продуктивних сил суспільства, то більші 

можливості задоволення потреб людини, то досконаліша система виробничих 

відносин[1].  

Чинники виробництва в умовах певної економічної системи набувають 

специфічної економічної форми. Характер поєднання речовинних і особистих 

чинників у різних економічних системах має свої особливості. Вирішальну роль 

відіграє власність на засоби виробництва . Коли засоби виробництва належать 

безпосередньому виробнику, характер поєднання речовинного й особистого 

чинників є прямим, безпосереднім. Якщо є робоча сила позбавлена засобів 

виробництва, то характер поєднання інший. І тут можливі два варіанти – 

насильство та інтерес. Насильство властиве епосі рабовласництва та 

тоталітарним режимам , а інтерес – договірній чи ринковій системі. У ринковій 

системі робоча сила, засоби виробництва перетворюються на об’єкт купівлі-

продажу, тобто на капітал. Важливо з’ясувати, які чинники беруть участь у 

виготовленні благ.  Під чинником виробництва розуміється особливо важливий 

елемент або об’єкт, який значним чином впливає на дію на можливість і 

результативність виробництва [2]. Марксистська теорія в якості чинників 

виділяє: робочу силу, предмет праці і засоби праці, підрозділяючи їх на дві групи: 

особистий чинник виробництва і речовинний чинник виробництва. Основною 

проблемою забезпечення економічного розвитку є з'ясування чинників впливу і 

побудова моделей та механізмів збільшення обсягів валового внутрішнього 

продукту в довгостроковому періоді, який є критерієм економічного добробуту 

суспільства. Темпи та якість економічного розвитку залежать від певних 

чинників зовнішнього та внутрішнього характеру [2]. 

 Для здійснення процесу виробництва потрібні певні чинники або причини, 

що зумовлюють його. Такими чинниками виступають виробничі ресурси і 

фактори. Види чинників виробництва зумовлені різноманітністю виробничої 

діяльності людини у багатьох галузях, підгалузях, сферах, підрозділах й 

регіонах. Для типів чинників виробництва характерною є визначеність. Вони 

представлені засобами виробництва (матеріально-речовий чинник) й 

безпосередніми виробниками (особистий чинник), наділеними здатністю до 
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роботи [3]. Функціонуванню й взаємодії факторів виробництва передає їхнє 

поєднання. Процес виробництва передбачає об’єднання людей певним чином 

між собою та із відповідними речовими чинниками виробництва. Характер й 

спосіб поєднання факторів виробництва – це одно порядкові, але й нетотожні 

категорії. У характері поєднання факторів виробництва відображається 

сукупність важливих соціально-економічних відносин, а й у способі поєднання 

– конкретно-історична комбінація засобів виробництва та робочої сили, порядок 

їхні застосування, тобто особливості продуктивних сил. У якості особистого 

чинника виробництва завжди розглядається робоча сила – сукупність фізичних і 

інтелектуальних здібностей людини до праці. У якості речовинного чинника 

приймаються в сукупності всі засоби виробництва [3]. Особистий і речовинний 

чинники утворюють складну систему, ефективність якої визначається 

технологією і організацією виробництва. При цьому технологія виражає 

взаємодію між головними чинниками виробництва. Вона припускає 

використовування різноманітних методів обробки, зміни властивостей, форми, 

стану предмету праці [3]. 

Технологічною формою реалізації досягнень НТР є комплексна 

автоматизація виробництва, яка передбачає передання не лише фізичних та 

розумових функцій робітника машинам, а й перехід функцій управління 

процесами перероблення сировини, все більше витіснення людини із 

безпосереднього виробництва[4]. На сучасному етапі НТР діють дві суперечливі 

тенденції: до збагачення і до збіднення змісту праці. Переважання однієї з них 

залежить від ступеня автоматизації виробництва, розгортання інформаційної 

революції, форм і методів організації праці, рівня розвитку особистісного 

фактора, зумовлених розвитком продуктивних сил. На дію кожної тенденції 

впливає також комплекс факторів, зумовлений розвитком економічної власності, 

а також соціальні, політичні, ідеологічні фактори тощо[4]. Надмірна 

інтенсифікація праці (розумової та фізичної) на тих підприємствах, які не 

досягли комплексних форм автоматизації виробництва, економія на техніці 

безпеки та інші фактори спричиняють значний травматизм. Однак НТР, 

комплексна автоматизація виробництва, розгортання інформаційної революції 

забезпечують можливості для підвищення змістовності праці та задоволення 

працівників її процесом. Основними напрямами змін у змісті праці під впливом 

НТР є: заміна праці людини системою машин і механізмів, яка постійно 

ускладнюється;  якісні зрушення у змісті розумової праці, усунення або істотне 

зменшення елементів нетворчої, механічної праці, посилення функції творчої 

праці в усіх сферах людської діяльності [5]. На зміст праці в сучасних умовах 

помітно впливає дія закону переміни праці. З іншого боку, в умовах суспільного 

поділу праці, що постійно поглиблюється, та зростання спеціалізації 

виробництва за окремим індивідом закріплюється виконання певних функцій 

сукупного або комбінованого працівника. За НТР ці процеси розвиваються 

паралельно. Зокрема, з автоматизацією виробництва відбувається інтеграція у 

знаряддях праці й технологіях багатьох відокремлених раніше функцій-операцій, 

які тепер здійснюються без безпосередньої участі людини [5] Уперше за історію 

цивілізації особистість починає виконувати функції, які відповідають її природі, 
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що забезпечує широкий простір для розвитку її сутнісних сил. Відтепер 

вирішальну роль відіграватимуть потреби людини у вільній і творчій праці, 

універсальному характері діяльності, власному вдосконаленні, виявленні 

талантів, у максимально можливому подовженні активного життя. Така 

особистість стане могутнім фактором економічного й суспільного прогресу, 

який, постійно збагачуючись, прискорюючись, своїм ефектом перевершить 

сукупну дію всіх інших елементів системи продуктивних сил. НТР зумовлює 

якісний розвиток не тільки речових факторів виробництва (засобів і предметів 

праці), але і самого працівника, безпосереднього виробника, творця необхідних 

для існування і життєдіяльності суспільства матеріальних благ і послуг[5]. 
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СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЙОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

 Виробництво-це процес дії людини на предмету, речовину із 

використанням сил природи та пристосування їх для задоволення певних потреб. 

Закон-це здійснення постійного обміну речовин між людиною та природою. 

Виробництво завжди має суспільний характер. Суспільне виробництво-це 

процес створення різноманітних життєвих благ і послуг в масштабах країни. 

Воно включає чотири фази:  виробництво як процес,розподіл, обмін, 

споживання. 

  За структурою виробництво ділиться на дві групи: 

1.Матеріальне виробництво-це галузі, в яких створюється продукт, що має 

матеріально-речову форму. 

2.Нематерільне виробництво ( освіта, культура)[1]. 

Суспільне виробництво поділяється на два види факторів: 
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1.Речові(земля, сировина, капітал) 

2.Особисті(робоча сила, підприємницькі здібності, що полягають в умінні 

ефективно використовувати всі інші ресурси) 

Найважливішими елементами процесу виробництва у будь-якому 

суспільстві є праця, предмети праці та засоби праці. 

Праця - процес функціонування робочої сили. Робоча сила - здатність до 

праці, а праця є процесом функціонування робочої сили. 

Предмети праці – всі речовини природи на які спрямована праця людини і 

які становлять матеріальну основу майбутнього продукту. 

Засоби праці – це річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети 

праці. Засоби виробництва – складені з предметів та засобів праці, вони є одним 

з елементів продуктивних сил.  

Виробляючи продукт, людина впливає на об'єкти природи, надає їм форму, 

придатну для задоволення матеріальних потреб. Виробництво - це переробка 

речовин природи для безпосереднього споживання або подальшого 

виробництва. Така функція виробництва зберігається при будь-якій його 

соціальній формі. Важливо з'ясувати, які чинники беруть участь у виготовленні 

благ. Під чинником виробництва розуміється особливо важливий елемент або 

об'єкт, який значним чином впливає на дію на можливість і результативність 

виробництва. 

Для виробництва кожного продукту існує свій набір чинників. Тому 

виникає потреба їх класифікувати, об'єднати у великі групи. 

Марксистська теорія в якості чинників виділяє: робочу силу, предмет праці 

і засоби праці, підрозділяючи їх на дві групи: особистий чинник виробництва і 

речовинний чинник виробництва. У якості особистого чинника виробництва 

завжди розглядається робоча сила - сукупність фізичних і інтелектуальних 

здібностей людини до праці. У якості речовинного чинника приймаються в 

сукупності всі засоби виробництва. Особистий і речовинний чинники утворюють 

складну систему, ефективність якої визначається технологією і організацією 

виробництва. При цьому технологія виражає взаємодію між головними 

чинниками виробництва. Вона припускає використовування різноманітних 

методів обробки, зміни властивостей, форми, стану предмету праці[2]. 

Організація виробництва забезпечує узгоджене функціонування всіх 

чинників виробництва, їх пропорційне кількісне співвідношення, 

взаємозамінність і т.д. 

Маржіналістська теорія традиційно виділяє чотири групи чинників: землю, 

працю, капітал, підприємницьку діяльність. 

Погляди економістів на капітал різноманітні, але всі вони єдині в одному: 

капітал асоціюється із здатністю приносити дохід. Капітал, матеріалізований в 

будівлях, спорудах, верстатах, функціонує у виробництві декілька років і свою 

вартість «переносить» на готовий продукт по частинах у вигляді амортизаційних 

відрахувань. Це основний капітал. Інша частина капіталу, що включає сировину, 

матеріали, енергетичні ресурси, витрачається повністю за один виробничий 

цикл, утілюючись у вироблюваній продукції. Ця частина капіталу називається 
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оборотним капіталом. Гроші, витрачені на оборотний капітал, повертаються до 

підприємця після реалізації продукції. 

Постійне перенесення вартості основного капіталу у міру його зносу на 

вироблену продукцію і використовування цієї вартості для подальшого 

відтворення основного капіталу називається амортизацією. Амортизація 

характеризує процеси, пов'язані з фізичним і моральним зносом устаткування. 

Праця як чинник виробництва представлена інтелектуальною або 

фізичною діяльністю, направленою на виготовлення благ і надання послуг. Час, 

протягом якого людина трудиться, називається робочим днем. Тривалість його - 

величина хоча і мінлива, але має певні межі. Максимальна тривалість робочого 

дня визначається фізичними, моральними і соціальними чинниками; 

Науково-технічна революція – докорінне якісне 

перетворення продуктивних сил, за якого наука стає безпосередньою 

виробничою силою. 

В епоху НТР зростає значення вмілого керування виробничим процесом. 

У виробництві сучасної техніки, наприклад авіакосмічної, залучені тисячі 

підприємств, на яких працюють десятки тисяч працівників. Керувати створенням 

таких складних видів продукції, як літак або космічний корабель, мають люди, 

які досконало оволоділи наукою управління. Провідні напрямки вдосконалення 

виробництва в умовах НТР: 

1) Електронізація – забезпечення всіх видів людської діяльності засобами 

обчислювальної техніки. Найбільші в світі парки ЕОМ мають США, Японія, 

ФРН. 2) Комплексна автоматизація – використання мікропроцесорів, 

механічних маніпуляторів, роботів, створення гнучких виробничих систем. 

Найбільші в світі парки промислових роботів зараз мають Японія, США, ФРН, 

Швеція. 3) Прискорений розвиток атомної енергетики. Зараз у 33 країнах діє 

більше 450 АЕС, частка яких у світовому виробництві електроенергії сягнула 

17%. "Рекордсменом" є Литва, де ця частка становить 80%, в Україні – 50%.  4) 

Виробництво нових матеріалів. У радіопромисловості широкого використання 

набули напівпровідники, у будівництві – керамічні та синтетичні матеріали, в 

металургії з’явилися нові виробництва з виплавки титану, літію, абсолютно 

новим словом у виробництві конструкційних матеріалів стали кермети. 5) 

Прискорений розвиток біотехнології. Генетична білкова та генна клітинна 

інженерія разом з мікробіологічним синтезом перевернули нашу уяву про 

розвиток багатьох галузей господарства[3].  
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Термін логістика відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, 

набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина цього явища 

полягає в тому,  що поняття логістика почало використовуватися в економіці. 

Термін логістика походить від грецького слова logistikos – обчислювати, 

міркувати [1, с.48]. 

Вивчення і застосування логістики ґрунтується на розумінні основної ідеї 

логістичного підходу, новизна якого полягає насамперед у зміні пріоритетів між 

різними видами господарської діяльності на користь посилення значимості 

діяльності з управління матеріальними потоками. Система поглядів 

вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління 

матеріальними потоками формує концепцію логістики[ 2, с. 24-29]. 

Основні положення даної концепції можна сформулювати так: 
 Системна побудова логістики підприємства на основі методології 

загальної кібернетичної теорії систем з фіксуванням основних моментів 

системного підходу. 
 Головне в процедурі організації матеріального потоку – врахування 

потреб ринку. 
 Пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом, тобто вважається, 

що важливіше спланувати і передбачити розподіл і збут товарів, ніж їх 

виробляти. 
 Необхідність встановлення оптимального рівня обслуговування 

клієнтів. 
 Аналіз логістичного ланцюгу потрібно вести з кінця процесу, тобто 

від пункту прибуття або призначення матеріального потоку та у напрямку, 

зворотному матеріальному потоку. 
 Під час  вдосконалення або проектування будь-якої окремої  ланки 

логістичного ланцюга варто розглядати не ізольовано цю ланку, а весь 

логістичний ланцюг і проаналізувати, як зміни в одній ланці логістичного 

ланцюга вплинуть на весь матеріальний потік і загальні результати логістичного 

процесу. 
 Виконання розрахунків  і використання в техніко-економічних 

обґрунтуваннях рішень з організації вантажопотоку вартості 

кожної   елементарної логістичної операції. 
 Вибір варіантів логістичної системи на підставі порівняння їх 

техніко-економічних показників. 
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 Відповідність всіх рішень  з планування й організації матеріальних 

потоків загальної стратегії підприємства. 
  Наявність та використання найбільш повної інформації про товари, 

матеріальні потоки, виробників, споживачів, логістичних посередників. 
  Під час організації та здійснення матеріальних потоків необхідно 

створювати і підтримувати ділові, партнерські відносини з іншими 

підприємствами – учасниками логістичного ланцюга – на основі врахування 

взаємних інтересів і компромісів. 
  Ведення обліку логістичних витрат протягом логістичного 

ланцюга.  Основна з основних задач логістики – управління витратами з 

доведення матеріального потоку від  первинного джерела сировини до кінцевого 

споживача[1]. 

На сьогодні логістика ще не настільки активно затребувана вітчизняним 

бізнесом, як у закордонних країнах, де історія и розвитку налічує близько 

півстоліття. Термін "логістика", відомий донедавна лише вузькому колу 

спеціалістів, набуває сьогодні широкого використання. Це обумовлено тим, що 

поняття "логістика" почало вживатися в економіці[3, C. 8]. Однозначного 

судження про етимологію поняття "логістика" немає. Найбільш поширеними є 

твердження, що термін "логістика" походить від: 

1) грецького logistikos – обчислювати, міркувати; 

2) французького loger – постачати; 

3) давньогерманського laubja – склад, зберігання[2]. 

Автором перших наукових праць з логістики прийнято вважати 

французького військового фахівця А. Джоміні (1779–1869 pp.), який визначив 

логістику як "практичне керівництво пересування військами", і вперше в 1812 р. 

застосував цю науку на практиці при плануванні забезпечення армії Наполеона 

боєприпасами, продуктами харчуванням та ін[3]. Остаточне ж формування 

логістики як наукового напрямку у сфері військової справи відносять до 

середини XIX ст. Уперше на можливість використання положень військової 

логістики в економіці вказав у 1951 р. співробітник "RAND Corporation", 

фахівець у сфері системного аналізу О. Моргенстерн, зазначаючи, що "...існує 

абсолютна подібність між управлінням забезпеченням військ і управлінням 

матеріальними ресурсами у промисловості"[4]. 

Хоча логістика довгий час вважалася військовим терміном, його 

застосування в цивільній сфері розпочалося вже у 60-ті роки XX ст. На сьогодні 

у закордонній і вітчизняній літературі немає єдиного визначення логістики. 

Найбільш прийнятним, як на нашу думку, є визначення Є.В. Крикавського: 

«Наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та 

фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними 

зв'язками»[4, с. 8]. 

Мета логістики – оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного, 

орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та інформації у 

виробництві й розподілі продукці. До цього формулювання доцільно додати 

потоки фінансових ресурсів.  
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Реалії розвитку національної економіки вимагають від аграрних 

виробників постійних змін в стратегії взаємодії з зовнішнім середовищем 

господарської діяльності. Важливим фактором  розвитку   для  

сільськогосподарського виробництва  є постійне запровадження  змін в 

організації та формуванні стратегії взаємодії внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємства.  До інноваційних факторі розвитку в сучасних умовах 

можна віднести такий специфічний інструментарій стратегічного планування як 

логістика.  Розглядаючи логістику, як систему оптимізації постачання та збуту, 

аграрні підприємства отримують можливість оптимізувати вхідні та вихідні 

товарні потоки, підвищуючи свою прибутковість в відповідності до змінюваних 

зовнішніх і внутрішніх умов ринку.  

З вступом України до СОТ роль аграрного сектору, як експортної галузі 

економіки, значно зросла[4]. Відповідно до даних Держкомстату України 

експорт товарів галузі сільського господарства в 2016 році збільшився на 1,47 

млрд. долл., досягнувши рівня 15,2 млрд. долл. Загальна частка аграрної 

продукції в експорті країни склала 42%. Зернові культури основним елементом 

експорту сільськогосподарської продукції,  за статистичними даними  в 2016  

році саме вони забезпечили виручку в 6 млрд. долл[5]. За умов постійного 

зростання виробництва та збуту сільськогосподарськими підприємствами 

зернових, формування умов її виробництва, та продажу на основі використання 

логістичного інструментарію стає одним з важливих елементів реалізації 

принципів ефективного господарського механізму роботи аграрних підприємств, 

що вимагає значного обсягу наукових досліджень. 
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ВИДИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ: КОНКУРЕНЦІЯ ТА 

МОНОПОЛІЯ 

 

Ринок можна розглядати як сферу взаємодій усіх його суб’єктів. Характер 

цих взаємодій залежить від різних обставин, таких як наприклад кількість 

продавців та покупців, міра впливу суб’єктів ринку на ціну, та інші. Якщо кожен 

суб’єкт ринку не має достатньої економічної сили, щоб впливати на рівень цін 

на ньому, то такий зв’язок між суб’єктами називається конкуренцією. І навпаки, 

вид взаємодії, коли суб’єкт має достатньо економічної сили, щоб впливати на 

рівень цін на ринку, називається монополією.  

Конкуренція з'явилася у давні часи. Вона виявлялася у прагненні людей до 

найкращого, за найбільш вигідних умов. Так як людина дуже економна істота, 

люди завжди шукають найбільш раціональніший спосіб задоволення своїх 

потреб і обирають серед можливих варіантів найвигідніший для них. Саме ці 

різні варіанти і є елементами, які конкурують між собою. Саме термін 

«Конкуренція» означає змагання між продавцями товарів/благ, боротьбу за 

ринки збуту продукції з метою отримати найбільші доходи.  

К.Р. Макконелл і С.Л. Брю вважають, що конкуренція – це наявність на 

ринку великої кількості незалежних покупців і продавців, можливість для 

покупців і продавців вільно виходити на ринок і залишати його. Й.Шумпетер 

визначав конкуренцію як суперництво старого з новим, з інноваціями[1].  

Вільна конкуренція та ринок на певному етапі свого розвитку породжують 

монополії, що є їх негативними рисами.  

Окремі форми монополізму виявляються навіть у тій економічній системі, 

де монополії не посідають панівного становища. У перше про монополії згадував 

ще Аристотель. Англійський філософ Томас Гоббс говорив про монополії у 

сфері зовнішньої торгівлі за феодалізму. Проте детально вивчати монополістичні 

тенденції в економіці стали лише наприкінці XIX – на початку XX ст.[2].  

Монополія (від грец. mono – один і poleo – продаю) – домінуюча форма 

капіталістичної власності, що базується на монополізації найдосконаліших 

факторів виробництва, завдяки чому забезпечується панівне становище 

наймогутніших корпорацій (компаній) та їх об’єднань у всіх сферах суспільного 

відтворення і привласнення на цій основі монопольно високих прибутків.[1].  

Монополії виникають не лише внаслідок концентрації виробництва і 

капіталу, а й на основі централізації виробництва, яка означає збільшення 

масштабів виробництва продукції внаслідок об’єднання кількох окремих 

підприємств в одне із загальним управлінням. Цей процес відбувається 

паралельно централізацією капіталу (капіталістичної власності),внаслідок 
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об’єднання або злиття раніше самостійних капіталів. Типовим виявом 

централізації капіталу є утворення акціонерних компаній.  

Процеси монополізації ринку і підриву вільної (досконалої) конкуренції 

довгий час не отримували адекватного (цілком відповідного) відображення в 

економічній теорії. Тут з 70-х років XIX ст. панівні позиції зайняло неокласичний 

напрямок. Його прихильники аж до 30-х років нинішнього століття відстоювали 

застарілу догму (бездоказове положення, прийняте за істину) про недосконалу 

конкуренції, яку ведуть між собою дрібні незалежні товаровиробники.  

На початку 30-х років в економічній теорії відбулася своєрідна, за оцінкою 

деяких учених, революція, яка покінчила з цією догмою. З рішучою критикою 

неконсервативної концепції конкуренції виступила професор Кембриджського 

університету Джоан Робінсон. У роботі «Економічна теорія недосконалої 

конкуренції» (1933) вона заявила: «Дослідження різних закономірностей 

економічної теорії прийнято починати розглядом умов досконалої конкуренції, 

трактуючи потім монополію як відповідний особливий випадок ... правильніше 

починати дослідження розглядом монополії, трактуючи умови досконалої 

конкуренції як особливий випадок ».  

Істотний внесок у розуміння недосконалої конкуренції вніс американський 

економіст Едуард Чемберлін. У книзі «Теорія монополістичної конкуренції» 

(1933) він роз'яснив, що реальні ціни на ринку не тяжіють ні до чистої 

конкуренції, ні до чистої монополії, а прагнуть до проміжного положення, що 

визначають в кожному окремому випадку відповідно до відносної силою обох 

факторів. Поєднання конкуренції і монополії досягається в так званій 

монополістичної конкуренції. 

Монополістична конкуренція базується на так званій диференціації 

продукту. Ця диференціація означає, що якісь види продуктів і послуг 

поділяються на їх підвиди, виробництвом і реалізацією яких займаються різні 

компанії[2]. 

У монополістичної конкуренції органічно представлені дві різні боки. 

Одна з них полягає в тому, що фірма створює легальну монополію, яка за 

допомогою патентів, торговельних і фірмових знаків захищається від 

конкурентів. Цьому ж сприяє диференціація товарів - додання їм таких 

індивідуальних властивостей (за якістю, формою, забарвленням, упаковки, умов 

продажу), які роблять ринок збуту монополістичним. Інша сторона полягає в 

тому, що на ринку, де продаються однорідні товари (наприклад, аптеки, 

ресторани) є багато різних конкурентів, які з метою залучення покупців змушені 

вдаватися до диференціації товарів і послуг. 

Економічна система сучасного суспільства розвивається як державно- 

монополістичний капіталізм. Це явище є формою пристосування виробничих 

відносин до нового рівня розвитку продуктивних сил. За своєю сутністю воно 

відображає систему економічних відносин, в якій поєднуються і взаємодіють 

монополізований бізнес і політична влада держави у межах 

приватнокапіталістичних (ринкових) виробничих відносин. Держава як 

організація політичної влади завжди здійснювала вплив на процес економічного 

розвитку і ніколи не була пасивною щодо захисту національних інтересів. 
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Безпосереднє зародження ринкової економіки було пов’язано з активною 

діяльністю держави, оскільки саме вона формувала необхідні передумови для 

функціонування ринку, створюючи, з одного боку, інститути й організації, а з 

іншого, примушуючи до виконання встановлених правил. Як відомо, уряди 

багатьох країн підтримували свій національний капітал у боротьбі з іноземними 

конкурентами за ринки збуту, чим, власне, сприяли активізації зовнішньої 

торгівлі й розвитку своїх внутрішніх ринків. Ця підтримка здійснювалась 

більшою мірою за рахунок застосування політичних важелів, які реалізовувались 

на основі необмеженої влади монарха. Достатньо згадати військові експедиції 

Кромвеля до Ірландії (1649 –1652) та Голландії (1652 –1654) з метою досягнення 

панівного положення Англії у світовій торгівлі[3].  

Антимонопольні закони формально забороняли трести та деякі інші форми 

монополій. Вони ґрунтувалися на такому розумінні сутності монополій як повне 

панування однієї компанії або цілковита відсутність конкуренції. Таке 

тлумачення сутності монополій майже не зачіпало олігополій, вони переважно 

не підпадали під дію антимонопольного законодавства[4]. 

До антимонопольного законодавства належать також закони, які 

забороняють або регулюють угоди підприємств, спрямовані на обмеження 

конкуренції через розподіл ринків, угод про ціни, обмеження торгівлі 

Отже підсумовуючи результати нашого дослідження можна зробити 

висновок, що в економічній теорії монополія є однією з найбільш суперечливих, 

але в той же час однією з найбільш цікавих тем.  
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Україна зараз знаходиться на такому етапі свого розвитку, коли 

децентралізація влади і здешевілі виробничі активи починають притягувати 

нових інвесторів на місцевий рівень. Те, що колись вважалося очевидною 

слабкою стороною, тепер виглядає скоріше як можливість. Однозначним 

трендом використання цієї можливості буде поступова індустріалізація, але 

лише в тих районах (локаціях), де завчасно підготовлені умови (промислові 

майданчики, публічна інформація та ін.) і розроблені кроки щодо промислового 

розвитку – як посильна аналогія промислової політики. Найбільш активні і 

сильні об’єднані територіальна громади мають усі шанси скористатися цим і 

виграти від цього [1]; решта громад – скоріше за все законсервують свою аграрну 

спеціалізацію надовго. 

Тим не менш, промислова політика обов’язково відображає тип 

державного устрою. В Українській державі з унітарним устроєм виділяються 

промислові політики відповідно до рівневої системи управління, виділяються 

національний, регіональний і локальний (муніципальний) рівні влади. У 

сукупності вони на них формуються положення індустріальної політику 

держави. Регіон у значній (але не у виключній) мірі відповідає за реалізацію того 

чи іншого обсягу повноважень і функцій. В рамках цих повноважень суб'єктом і 

реалізується регіональна промислова політика. 

Кожен з вищеназваних рівнів влади (національний, регіональний, 

локальний (муніципальний)) виражається в обмеженому числі органів державної 

влади або місцевого самоврядування, які цілеспрямовано впливають на розвиток 

промисловості та володіють особливим комплексом інструментів, певною 

сферою впливу і компетенцією. Відповідно до цього можна виділяти 

федеральну, регіональну і муніципальну промислову політику. Розмежування 

компетенцій і сфер впливу, а також узгодження дій між ними становить окрему 

проблемну область. 

Національна промислова політика включає реалізацію кількох основних 

напрямків. По-перше, Уряд країни в силу свого чільного місця в ієрархічній 

системі державного управління і системоутворюючою ролі розподіляє і 

закріплює повноваження управління розвитком промислового комплексу за 

кожним рівнем влади. 
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По-друге, державна промислова політика визначає фінансову 

забезпеченість регулюючих впливів, впливаючи, в першу чергу, на зміну 

податкової і бюджетної системи держави. Реалізація цього напряму становить 

значну важливість, оскільки від питання розподілу фінансів також 

безпосередньо залежать масштаб реалізованих задач і набір задіяних для цього 

інструментів. Таким чином, будь-які зміни в системі управлінських відносин, що 

регулюють розвиток промислового комплексу, можуть виходити тільки від 

центру. 

Участь центральних органів державної влади у формуванні структури 

промислового сектора економіки – навіть на локальному рівні ОТГ – міститься у 

визначенні загальнонаціональних пріоритетів розвитку, регулювання діяльності 

природних монополій, а також у фінансуванні великих інвестиційних та 

інфраструктурних проектів міжгалузевого, міжрегіонального та 

загальнонаціонального значення. Фінансування може здійснюватися в рамках 

програмного підходу. 

У якості окремого напрямку державної промислової політики може 

виступити виділення конкретних економічно значущих для промислового 

комплексу підприємств. 

Крім того, на державному рівні здійснюється макроекономічне, 

антимонопольне, торгове регулювання, формується інституційне середовище. І, 

на наш погляд, оскільки вони лише опосередковано впливають на розвиток 

самого промислового сектора, до числа напрямків, що реалізують промислову 

політику, не належать [2, c. 33]. 

На наступному, нижчому, рівні – рівні регіону – в рамках регіональної 

промислової політики знаходить повноцінне відображень структурний аспект. 

На рівні регіону виконується основна роль з проектування структури і 

стимулювання необхідних перетворень, відображених в територіальних 

пріоритетах розвитку. На державному рівні в силу неоднорідності економічного 

розвитку регіонів України визначення пріоритетів промислового розвитку 

(більш конкретна, ніж національна) неможлива. В умовах бюджетної і 

податкової децентралізації (з 2015 року в Україні) у регіоні поступово 

посилюється суб’єктність (за рахунок коштів консолідованого регіонального 

бюджету) або за участю центральних бюджетних коштів фінансування 

інвестиційних та інфраструктурних проектів регіонального значення. Для цього 

вже працюють Державний фонд регіонального розвитку і Державний дорожній 

фонд. 

Крім того, в силу оптимального числа організацій промислового сектора 

економіки регіону, підконтрольних обласним державним адміністраціям, стають 

можливими реалізація максимальної інформованості про проблеми 

промислового виробництва і пряму участь в їх вирішенні. 

На місцевому (локальному) рівні органами місцевого самоврядування 

формується і забезпечується реалізація заходів економічного та 

адміністративного регулювання діяльності місцевих виробництв в рамках 

доступних муніципальної промислової політики інструментів. 
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До сфери ведення даної політики також відноситься організація 

ініціювання і співфінансування інвестиційних проектів місцевого значення. 

Можливості місцевого бюджету незрівнянно малі щодо інших рівнів влади, що 

значно обмежує можливості муніципальної промислової політики. 

Варто додати, що на всіх рівнях державної і муніципальної влади 

здійснюється довгострокове і середньострокове планування розвитку 

промисловості. Планування може набувати різних форм: загальноукраїнські 

галузеві стратегії розвитку, концепції промислового розвитку в регіонах, один із 

напрямів розвитку в комплексних інвестиційних програмах муніципального 

освіти і інше. 

Регулювання промислового розвитку на міжрегіональному рівні широко 

поширене у світовій практиці. Одним з яскравих прикладів можуть послужити 

єврорегіони. Єврорегіон – це європейська  форма міжнародної інтеграції, 

заснована на співробітництві кількох територіальних утворень, розташованих у 

прикордонних районах сусідніх держав. Створення єврорегіону дозволяє його 

учасникам формувати спільні економічні структури, розвивати прикордонну 

торгівлю, реалізовувати різні проекти в галузі туризму, екології, спорту і 

культури. 

Серед основних напрямків співпраці першої хвилі єврорегіонів перевагу 

мали територіальне планування, будівництво інфраструктури, туризм, охорона 

навколишнього середовища, розвиток соціальної сфери, збереження 

національної спадщини. Останнім часом сфера діяльності єврорегіонів була 

розширена за рахунок включення ініціативи в області економічної політики, 

ринку праці та соціально-культурних питань [2, c. 34-35]. 

Дати вичерпну оцінку результатам міжтериторіального співробітництва в 

Європі важко через величезну числа ініціатив, які або завершені, або 

реалізуються. Забезпечення одно-спрямованості соціально-економічного 

розвитку і цілісності системи державного регулювання відбувається за рахунок 

дотримання принципу несуперечності національної, регіональної і 

муніципальної промислових політик, коли регулювання розвитку промисловості 

на кожному рівні відбувається в контурі проведеної політики вищого рівня. 

Дотримання цього принципу в процесі формування промислової політики 

можливо за допомогою двох моделей, умовно позначаються «зверху-вниз» і 

«знизу-вгору». 
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МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

З проголошенням незалежності України об’єктом наукового вивчення і 

державного регулювання залишилось сільське господарство і агропромисловий 

комплекс, а питання розвитку села, в основному у вигляді забезпечення діяльності 

соціальної інфраструктури, розглядались як похідні від виходу з кризи і 

забезпечення ефективної діяльності агропромислового виробництва. Лише в 

останні роки, з поширенням теорії територіального управління, питанням 

розвитку села як особливого територіального і соціально-економічного утворення 

і окремого об’єкта управління почала приділятися більша увага. 

Розпочаті в Україні реформи місцевого самоврядування, адміністративно-

територіального устрою формують нові умови для розвитку сільських територій. 

Роль держави на місцях зменшується, але все одно залишається провідною: 

здійснює нагляд за додержанням законодавства органами місцевого 

самоврядування; координує територіальних органів виконавчої влади; 

координує і реалізує  державні програми, які реалізуються за державні гроші; в 

умовах надзвичайної ситуації або військового стану –  здійснює управління всіма 

органами на території району чи області[1]. 

Одним із основних пріоритетів життєдіяльності територіальної громади є 

забезпечення динамічного місцевого економічного розвитку шляхом залучення 

певних механізмів його фінансування. 

При цьому, сталий місцевий економічний розвиток доцільно розглядати як 

збалансований розвиток, який ґрунтується на існуючих місцевих ресурсах, коли 

здійснюються поступові заходи, що зміцнюють місцеву економіку і створюють 

довгострокову цінність для створення робочих місць, збільшують доходи 

населення, підприємств, бюджету, залучають інвестиції, покращують якість 

життя в громаді, не погіршуючи, при цьому, існуючу екосистему [4]. 

Діяльність місцевих органів влади у контексті місцевого економічного 

розвитку повинна бути спрямована на [2]:  

 1) забезпечення конкурентоспроможності території для створення 

економічних гарантій збереження ринкових позицій вже існуючих підприємств і 

сприятливих умов діяльності та розвитку новостворених; 

 2) пошук інвесторів та заохочення їх до вкладання свого капіталу (чи 

розміщення виробництва) у відповідну територію з метою диверсифікації 

структури місцевої економіки та створення більшої кількості робочих місць;  
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3) формування бачення розвитку території із залученням до цього процесу 

всіх зацікавлених сторін, спрямування зусиль територіальної громади на 

досягнення бажаних результатів розвитку території та стану місцевої економіки;  

4) вироблення стратегії економічного розвитку території із визначенням 

основних цілей і завдань соціального та економічного розвитку території, 

пріоритетних сфер докладання зусиль та розробки проектів для територіальної 

громади. 

Закордонна практика свідчить, що економічний розвиток сільських 

територій завжди починається з планування, а саме формування стратегій. Тому 

зараз об’єднаним територіальним громадам, необхідно формувати свої стратегії 

сталого розвитку на основі наявних ресурсів з метою ефективного їх 

використання. Відповідно кожна стратегія об’єднаних територіальних громадам 

економічного розвитку унікальна, універсальними є лише механізми та методи 

здійснення певних видів діяльності. 

Відповідно до змін, внесених у Бюджетний Кодекс України, для 

фінансового забезпечення повноважень об’єднані територіальні громади 

отримають додаткові внутрішні фінансові ресурси[3].  

До національних джерел фінансування місцевого економічного розвитку 

сьогодні доцільно віднести: державний фонд регіонального розвитку при 

Мінрегіонбуді України, інфраструктурні субвенції, Український фонд 

соціальних інвестицій. 

Таким чином, на сьогодні важливим є формування стратегії державної 

політики сталого розвитку сільських територій України, яка має поширюватися 

по всій територій. Але умови для розвитку та реалізації загальної концепції 

будуть формуватися на окремих громадах відповідно до їх потенціалу. 
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ОСНОВНІ ІНФЛЯЦІЙНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Термін "інфляція" (від лат. Inflаtio) буквально означає "вздуття". Дійсно, 

фінансування державних видатків (наприклад, у періоди екстремального 

розвитку економіки в часи війн, революцій) за допомогою паперово-грошової 

емісії з припиненням розміну банкнот призводило до розширення грошового 

обігу та знецінення паперових грошей. Інфляція була характерна для грошового 

обігу: Росії з 1769 р. по 1895 р. (за винятком періоду 1843-1853 рр.); США - у 

період війни за незалежність 1775-1783 рр. та громадянської війни 1861-1865 рр.; 

Англії - під час війни з Наполеоном на початку XIX ст.; Франції - у період 

Французької революції 1789-1791 рр. Особливо високих темпів інфляція набула 

у Німеччині після Першої світової війни, коли восени 1923 р. грошова маса в 

обігу досягла 396 квінтильйонів марок, а грошова одиниця знецінилась у 

трильйон разів[1].  

Наведені історичні приклади доводять, що інфляція не є породженням 

сучасності, а мала місце і в минулому. Сучасній інфляції притаманний ряд 

відмінних особливостей. Якщо раніше інфляція носила локальний характер, то 

зараз - всеохоплюючий; раніше вона охоплювала певний період, тобто мала 

періодичний характер, а зараз - хронічний; сучасна інфляція знаходиться під 

впливом не тільки грошових, а й негрошових факторів. Таким чином, сучасна 

інфляція є наслідком дії багатьох факторів. Необхідно розрізняти внутрішні та 

зовнішні фактори (причини) інфляції. Серед внутрішніх факторів можна 

виділити негрошові та грошові - монетарні. Негроїдові фактори - це порушення 

диспропорцій господарства, циклічний розвиток економіки, монополізація 

виробництва, незбалансованість інвестицій, державно-монополістичне 

ціноутворення, кредитна експансія, екстраординарні обставини соціально-

політичного характеру тощо. До грошових відносять кризу державних фінансів, 

а саме: дефіцит бюджету, зростання державного боргу, емісія грошей, а також 

збільшення кредитних знарядь обігу внаслідок розширення кредитної системи, 

збільшення швидкості обігу грошей тощо. Зовнішніми факторами інфляції є 

світові структурні кризи (сировинна, енергетична, валютна), валютна політика 

держав, спрямована на експорт інфляції в інші країни, нелегальний експорт 

золота, валюти[2].  

Отже, інфляція як багатофакторний процес - це прояв диспропорційності у 

розвитку суспільного відтворення, що обумовлено порушенням закону 

грошового обігу. Таким чином, глибинні причини інфляції знаходяться як в 

сфері обігу, так і в сфері виробництва, і дуже часто обумовлюються 

економічними і політичними відносинами в країні. Отже, фактори інфляції діють 
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як при зміні обсягів виробництва і реалізації товарів, так і при зміні маси і 

швидкості обігу грошей. В економіці України інфляція виникла ще в період 

існування СРСР в 50-60-і роках XX ст. і була пов'язана з різким падінням 

ефективності суспільного виробництва. Однак вона носила прихований характер 

і проявлялась в товарному дефіциті та великій різниці в цінах: низьких на кінцеву 

продукцію і високих на всі види сировини. Відкритий вибух інфляції відбувся в 

січні 1992 року, коли були "відпущені" всі ціни. З цього моменту інфляційний 

процес став швидко розвиватись.  

Головними негрошовими факторами інфляції в Україні є: 

- криза планової господарської системи, яка проявляється в падінні 

виробництва, незбалансованості, диспропорційності економіки; 

- неекономність виробництва, яка проявляється у витратному характері 

виробництва, низькому рівні продуктивності праці та якості продукції. 

До основних грошових факторів інфляції відносять: 

- лібералізацію цін в умовах відсутності ринку та конкуренції, що дало 

можливість монополістичним структурам заволодіти і й реалізацією товарної 

маси та диктувати ціни; 

- дефіцит державного бюджету; 

- кредитну експансію банків, яка мала невиробничий характер; 

- доларизацію грошового обігу (значний приплив іноземної валюти 

збільшував ціни на товари та послуги); 

- розпад "рубльової зони"; 

- відплив за межі країни валютної виручки підприємств та доходів 

громадян та інші фактори[3]. 

Таким чином, інфляція в Україні відрізняється від всіх інших. Це 

пояснюється умовами її розвитку (переходом від планово-адміністративної до 

ринкової економіки), високими темпами зростання цін тощо. Розрізняють 

відкриту та подавлену інфляцію. Оскільки державна ціна є нижчою за 

рівноважну, зникають стимули для збільшення кількості та підвищення якості 

товарів. Наслідком цього є виникнення дефіциту та збільшення негрошових 

витрат споживачів.  

Інфляція попиту. Традиційно вона виникає при надмірному попиті. Попит 

на товари більший, ніж пропозиція товарів, в зв'язку з тим, що виробничий 

сектор не в змозі задовольнити потреби населення. Цей надлишок попиту 

призводить до зростання цін. Спостерігається наявність великої кількості грошей 

при малій кількості товарів. Інфляція попиту може бути зумовлена: 

- мілітаризацією економіки та збільшенням військових витрат. Військова 

техніка та військова продукція не функціонують на ринку, її придбає держава та 

направляє у запас. Гроші для обслуговування цієї продукції по суті не потрібні, 

оскільки вона не переходить із рук в руки; 

- дефіцитом бюджету та зростанням державного боргу. Покриття дефіциту 

здійснюється або державними позиками, або емісією банкнот, що дає державі 

додаткові кошти, а отже, і додатковий попит; 
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- кредитною експансією банків. Розширення кредитних операцій банків та 

інших кредитних закладів призводить до збільшення кредитних знарядь обігу, 

які також створюють додаткові вимоги на товари та послуги; 

- припливом іноземної валюти в країну, яка за допомогою обміну на 

національну грошову одиницю викликає загальне зростання обсягу грошової 

маси, а отже, і надлишковий попит. 

Отже, інфляція попиту спостерігається тоді, коли зростання рівня цін 

відбувається під впливом загального збільшення сукупного попиту. Інфляція 

витрат виробництва. Цю інфляцію розглядають зазвичай з позиції росту цін під 

впливом наростаючих витрат виробництва, перш за все росту витрат на заробітну 

плату.Причинами такої інфляції є: 

- зниження темпів зростання продуктивності праці, викликане циклічними 

коливаннями або структурними змінами у виробництві, що призводить до 

збільшення витрат на одиницю продукції, а отже, до зменшення прибутку. У 

кінцевому результаті це відбивається на зниженні обсягу виробництва, 

скороченні пропозиції товарів та зростанні цін; 

- розширення сфери послуг, поява нових видів з більшою питомою вагою 

зарплати та відносно низькою в порівнянні з виробництвом продуктивністю 

праці. Як наслідок виникає загальне зростання цін на послуги; 

- підвищення оплати праці при певних обставинах в результаті активної 

діяльності профспілок, що контролюють номінальну заробітну плату. Компанії 

відповідають на таке зростання інфляційною спіраллю: підвищення заробітної 

плати викликає ріст цін та нове підвищення заробітної плати; 

- високі непрямі податки (що включаються до ціни товарів), характерні для 

багатьох держав; 

- загальний рівень витрат зростає. 

Для оцінки та вимірювання інфляції використовують показник індексу цін, 

який характеризує співвідношення між купівельною ціною певного набору 

товарів та послуг ("споживчий кошик") для даного періоду з сукупною ціною 

ідентичної групи товарів та послуг у базовому періоді[4]. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

 

Споживчий ринок – це окремі особи та домашні господарства, які купують 

товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи 

використання[1]. 

Неможливо проаналізувати поведінку всіх покупців споживчого ринку 

окремо. Успіх діяльності фірми, яка працює на споживчому ринку, залежить від 

того, наскільки вдало та надійно вона знайде своє коло покупців, свій сегмент 

ринку. Тому в діловому світі витрачається багато коштів і часу на дослідження 

споживача на ринку з метою побудови певної моделі поведінки покупців. Дані 

моделі мають містити: зовнішні збудники; процеси сприйняття інформації; 

процеси прийняття рішень про купівлю 

Аналіз сучасної ситуації на пострадянському просторі, взагалі, і в Україні, 

зокрема, представлятиме великий інтерес для істориків майбутнього. Становище 

справді унікальне: відбувається трансформація самого способу існування 

людини. Зміни торкаються всіх сфер: політики, економіки, ідеології, побуту, 

психології людей. Паралельно йдуть процеси глобальних змін планетарного 

масштабу. Щоб зрозуміти ситуацію формування нової культури споживання й 

оцінити можливі напрямки розвитку, необхідно врахувати всю сукупність 

діючих факторів.  

По-перше, потрібно пам'ятати про те, що нова культура не була 

сформована усередині старої. Реформи в країні — це результат політичного 

рішення. Вони здійснювалися не тільки без відпрацьованої моделі переходу, але 

й навіть без точних уявлень про те, яке саме суспільство ми будемо будувати.  

По-друге, перехідний період формує у сфері споживання свої, характерні 

лише для нього, явища. Створюються тимчасові моделі споживання, наприклад, 

ситуації, коли працівникам заводів зарплату видавали не грішми, а продукцією 

підприємства. 

По-третє, зміни у сфері культури відбуваються набагато повільніше, ніж у 

політиці й економіці. Перехід від одного політичного режиму до іншого може 

здійснитись за кілька днів, а нова політична система формується декілька років. 

Кардинальна економічна реформа може відбутись за десятиліття. Культурні 

норми істотно різняться з погляду їх здатності до зміни. Деякі мають такий запас 

інертності, що для формування принципово нової культури необхідна зміна двох 

поколінь — 40-50 років. Наприклад, дуже обмежені психологічні можливості 

адаптації людини до змін, особливо у людей похилого віку. 

По-четверте, входження України у світове співтовариство 

супроводжується культурною експансією. Разом з ринковими механізмами 
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просування товарів на ринок, особливе місце тут займає реклама і багаторівневий 

маркетинг, поряд з імпортними товарами і продуктами масової культури, 

насамперед, американської, нашим громадянам пропонуються і зразки західної 

культури споживання. Ці особливості ситуації в Україні визначають ті основні 

фактори, без аналізу яких важко зрозуміти зміст і спрямованість процесів 

формування нової культури споживання[2]. 

Слід зазначити, що в українському суспільстві відбувається 

інституціалізація особистого споживання, що представляє собою процес 

формування сукупності норм, цінностей, правил поведінки відносно особистого 

споживання. Особливістю особистого споживання в перехідній економіці 

України є розшарування споживачів за соціальними ознаками, у результаті чого 

формуються різні моделі споживання[3]. 

Отже, в українців поки ще повністю не сформувалася традиція 

культурного споживання. По-перше, кожна людина створює певне ран-жування 

товарів на базі ієрархії цінностей, і оскільки у нашому суспільстві відсутня на 

сьогодні чітка система світоглядних і моральних імперативів, сам процес 

споживання носить спонтанний, часто суперечливий характер. По-друге, 

відбувається певна демократизація споживання, все більш помітною стає 

тенденція стирання меж поміж елітним і масовим споживанням, оскільки нові 

продукти і послуги створюються як потенційні об’єкти для серійного випуску і 

як масовий предмет попиту. По-третє, оскільки індивідуальне споживання стає 

об’єктом соціального контролю і це впливає на його характер, сьогодні ми все 

частіше стикаємося з прикладами демонстративного споживання 

представниками середнього і нижчих шарів суспільства, а не лише вищого класу, 

що виражається у купівлі найбільш дорогих товарів, кількість яких перевищує 

особисті потреби. По-п’яте, реклама як потенційно необмежене джерело 

соціального досвіду, як важливий агент соціалізації, спрямовує поведінку людей, 

штучно стимулюючи чи обмежуючи їх потреби. 
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