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УДК 339.923 
 

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ У 
МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ: ПЕРЕВАГИ ТА 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

КРАСНОРУЦЬКИЙ О.О., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
КОЛПАЧЕНКО Н.М., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 

СМІГУНОВА О.В., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Міжнародний 
менеджмент - це процес застосування управлінських концепцій і 
інструментів у багато-культурному середовищі і отриманні, завдяки 
цьому, додаткових вигод і заощадження часу [6]. 

Запорукою успішної діяльність менеджерів у міжнародних 
корпораціях є висока кваліфікація, яка забезпечується  професійним 
навчанням та набутим досвідом. Фахівець-менеджер має продуктивно 
мислити, приймати нестандартні рішення, вміло оперувати набутими 
знаннями.  Для навчання майбутніх фахівців розроблено чимало 
різних методик. Найбільш ефективними у світі визнані кейс-метод; 
метод досліджень; навчання за допомогою практикуючих менеджерів 
та японський підхід до навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
продуктивних методик навчання менеджерів займалися в різні часи 
багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед українських 
дослідників, що проводили аналіз даних методик,  Павленко О.О. 
[4, 5],  Панченко Є.Г. [6], Яхно  Т.П [8]. та ін. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в 
узагальненні світового досвіду навчання менеджменту та бізнесу, 
виявлення переваг та проблем застосування провідних методик.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній 
день немає ідеальної методики навчання, при застосуванні якої 
ефективність менеджерської діяльності була найвищою. 
Узагальнюючи провідний світовий досвід навчання маркетингу і 
менеджменту, виділяють наступні підходи: 

1) кейс-метод Гарвардської школи бізнесу; 
2) метод досліджень Чиказької школи бізнесу; 
3) навчання за допомогою практикуючих менеджерів у 
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Кейптаунському університеті (Південно-Африканська Республіка); 
4) японський підхід до навчання. 

Розглянемо суть, переваги та проблеми застосування 
перелічених підходів. 

1. Кейс-метод Гарвардської школи бізнесу. 
Кейс-метод (від англ. саsе studу – вивчення ситуації), відомий у 

вітчизняній освіті як метод ситуативного навчання на конкретних 
прикладах. Цей метод набув поширення завдяки Гарвардській школі 
бізнесу. На протязі 1909 – 1919 р. навчання відбувалося наступним 
чином: студентів просили описати конкретну проблемну ситуацію, 
провести детальний її аналіз й проробити відповідні рекомендації. У 
1920 р. Деканом Гарвардської школи бізнесу Д. Донхменом було 
розроблено та видано збірник кейсів, що стало початком переходу 
усієї системи навчання менеджменту в цьому закладі на методику Case 
Studies [7]. 

У навчальних закладах Західної Європи кейси в процесі 
навчання стали активно використовувати у 60-х роки ХХ століття. В 
Україні дана методика почала впроваджуватися у процес навчання на 
початку 2000-х років.  

Взагалі, поняття «кейс» трактують по-різному: опис реальної 
ситуації;  «шматочок» реального життя (англ. -  true life);  події, що 
реально відбулися в тій чи іншій сфері діяльності й описані авторами 
для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії; 
«моментальний знімок реальності», «світлина дійсності»; єдиний 
інформаційний комплекс, що дозволяє зрозуміти ситуацію. 

Гарвардська Школа Бізнесу так визначає метод кейсів: «Метод 
навчання, при якому учні і викладачі беруть участь у безпосереднім 
обговоренні ділових ситуацій чи задач. Ці кейси, звичайно 
підготовлені в письмовій формі і складені, виходячи з досвіду 
реальних людей, що працюють у сфері підприємництва, читаються, 
вивчаються й обговорюються учнями. Ці кейси складають основу 
бесіди класу під керівництвом викладача. Тому метод кейсів включає 
одночасно й особливий вид навчального матеріалу, і особливі 
способи використання цього матеріалу в навчальному процесі» [1]. 

Кейс-метод має наступні переваги: реальність ситуацій, 
наближеність їх до ділового життя; можливість двоетапного 
обговорення (у мікрогрупі та в цілому в колективі слухачів курсу); 
співпраця студентів і набуття навичок роботи в колективі; співпраця 
студентів з викладачами; можливість перевірки розробленихі 
пропозицій на практиці; розмаїття підходів; набуття навичок щодо 
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прийняття рішень; висока мотивація навчання. 
Проте, кейс-метод також має певні проблеми при застосуванні: 

високі витрати на підготовку кейсів; старіння кейсів; необхідність 
висококваліфікованих розробників для нових кейсів; методика 
проведення занять досить складна і вимагає спеціальних тренінгів для 
викладачів; вимагає необхідним чином обладнаних аудиторій; 
неможливість застосувати індивідуальний підхід. 

2. Метод досліджень Чиказької школи бізнесу. 
Основою методу є самостійне дослідженнях публікацій і 

діяльності корпорацій з зазначених питань слухачами, групове 
обговорення результатів і пророблення рекомендацій щодо прийняття 
відповідних рішень у корпораціях. Студенти за такого методу мають 
можливість самостійно обирати тему дослідження, керівника такого 
проекту та план вивчення дисциплін згідно логіки навчання. Цей 
метод дає змогу слухачам бізнес-курсів сформувати навички у сфері 
консалтингу, а також здобути уміння працювати в колективі. 

Переваги методу: висока фундаментальна підготовка слухачів; 
гнучкість програм і змісту навчання; конкуренція серед слухачів та 
викладачів; формування практичних навичок аналізу, обґрунтування 
концепції, прийняття рішень, які спрямовані в майбутнє; співпраця з 
компаніями та можливість обґрунтовувати для них комплексні 
пропозиції; розвиток самостійності та відповідальності слухачів, 
набуття навичок роботи у складі тимчасових проектних груп. 

Проблеми при застосуванні: необхідність створення потужного 
банку публікацій для досліджень; високі вимоги до викладачів відносно 
їх педагогічної, дослідницької, консультаційної, організаторської 
роботи; надмірна індивідуалізація навчання, що ускладнює групову 
роботу серед студентів і може призвести до набуття ними  різної 
кваліфікації; необхідність налагодження взаємовигідних відносин з 
компаніями. 

3. Навчання за допомогою практикуючих менеджерів 
(Кейптаунський університет, Південно-Африканська Республіка). 

Цей спосіб викладання курсів дисциплін полягає у залученні 
менеджерів-практиків з досвідом викладацької діяльності. Як правило, 
це менеджери провідних компаній, які пройшли навчання у провідних 
школах бізнесу США і мають ступінь магістра з ділового 
адміністрування.   

Переваги підходу: навчання практично спрямоване; у слухачів 
формуються добрі знання щодо сучасних проблем бізнесу, 
інструментів менеджменту; економія витрат на утримання викладачів; 
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проведення занять безпосередньо в компаніях; налагодження зв'язків 
між навчальними закладами і компаніями. 

Проблеми застосування: труднощі при створенні команди 
викладачів; різний рівень викладання дисциплін через 
непрофесійність викладачів; застосування викладачами різних методик 
викладання, що займає час на пристосування; порушення логіки 
опанування навчального плану і розкладу внаслідок зайнятості 
викладачів-практиків; недостатній рівень фундаментальної підготовки 
студентів. 

4. Японський підхід до навчання менеджменту та маркетингу. 
Підготовка фахівців відбувається переважно у навчальних центрах 
компаній, викладачі для яких готуються частіш за все  в Токійським 
інститутом менеджменту.  

Переваги підходу: навчання прикладне, зорієнтоване на роботу в 
конкретній фірмі; висока мотивація навчання; відсутність бар'єрів між 
навчанням і практикою; розуміння підготовки під певну посаду створює 
висока віддачу від навчання. 

Проблеми: недостатня фундаментальна підготовка; отримані 
знання і навички складно застосовувати в інших фірмах, а також на вищих 
рівнях менеджменту; висока вартість навчання [6,8]. 

Сьогодні японці, розуміючи викладені проблеми, часом 
практикують підготовку управлінців у відомих школах бізнесу США та 
Західної Європи. 

Висновки. Ефективність перелічених підходів до навчання 
менеджерів очевидна. Аналізуючи сильні сторони та проблеми 
застосування розглянутих підходів, сучасні навчальні заклади 
проводять навчання за одним із них, або ж комбінують їх у різному 
співвідношенні для різних дисциплін і програм. 
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Красноруцький О.О., Колпаченко Н.М., Смігунова О.В. 
Методики навчання менеджерів у міжнародних корпораціях: 
переваги та проблеми застосування 

У статті зроблено спробу провести узагальнення світового 
досвіду навчання у сфері менеджменту та бізнесу, виявлення переваг та 
проблем застосування провідних методик: кейс-методу Гарвардської 
школи бізнесу, методу досліджень Чиказької школи бізнесу, навчання 
за допомогою практикуючих менеджерів (Кейптаунський університет) 
та японського підходу. Проаналізовано переваги та проблеми 
застосування даних підходів. 

Ключові слова: міжнародний менеджмент, методика навчання 
бізнесу, кейс-метод, метод досліджень, навчання за допомогою 
практикуючих менеджерів, японський підхід. 
 

Красноруцкий А.А., Колпаченко Н.Н., Смигунова Е.В. 
Методы обучения менеджеров в международных корпорациях: 
преимущества и проблемы применения 

В статье сделана попытка провести обобщение мирового опыта обучения 
в сфере менеджмента и бизнеса, выявление преимуществ и проблем применения 
ведущих методик: кейс-метода Гарвардской школы бизнеса, метода исследований 
Чикагской школы бизнеса, обучение с помощью практикующих менеджеров 
(Кейптаунский университет) и японского подхода. Проанализированы 
преимущества и проблемы применения данных подходов. 

Ключевые слова: международный менеджмент, методика обучения 
бизнеса, кейс-метод, метод исследований, обучения с помощью практикующих 
менеджеров, японский подход. 
 

Krasnorutskyy A, Kolpachenko N., Smigunova O. Teaching 
methods managers of international corporations: benefits and 
challenges of application 

The article attempts to conduct a synthesis of international experience in 
management education and business, identify the advantages and problems leading 
application methods: case method at Harvard Business School, Chicago School research 
method of business, learning by practicing managers (University of Cape Town) and the 
Japanese approach. The advantages and problems of application of these approaches. 

Keywords: international management, methods of teaching business, case 
method, research, learning by practicing managers, the Japanese approach. 
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УДК 65.012.34 : 338 
 

ЛОГІСТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ 
 

АЛЬКЕМА В.Г., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР  
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА „КРОК” 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Доступ України 
до європейських ринків товарів та послуг є викликом для підприємств  
агропромислового комплексу. Вони повинні достатньо бистро 
адаптуватись до нових умов економічної діяльності. Для вітчизняних 
підприємств цієї сфери змінюються не лише правила ведення бізнесу 
але і саме ринкове середовище. Зявляється  необхідність забезпечення 
ефективної діяльності в умовах глобального бізнесового середовища. 
Економічна діяльність в такому середовищі пов’язана зі значною 
конкуренцією, суттєвою динамікою ринкових змін та інтенсивною 
модифікацією ринків товарів і послуг.  

Актуальність цього дослідження полягає у важливості 
запровадження на підприємствах агропромислового комплексу, у 
зв’язку з новими ринковими умовами, нових інструментів та 
інноваційних форм забезпечення бистрої адаптації та ефективного 
функціонування суб’єктів господарювання в умовах глобального 
конкурентного середовища. Для нашої країни ця проблема є 
невідкладною. Лише незначна кількість підприємств АПРК має досвід 
у сфері міжнародної торгівлі. Переважна частина цих підприємств не є 
конкурентоздатною на регіональних та глобальному ринках. І на 
першому етапі входження до європейського ринкового простору 
потребують зовнішньої допомоги команди менеджерів які сформують 
стратегію їх розвитку  і розроблять перспективну програму діяльності, 
що забезпечуватиме  ефективну діяльність  підприємств в  
майбутньому. 

Вирішення аналогічних задач у світі пов’язано з реалізацією 
цілої низки підходів. В цій роботі одним із напрямків вирішення 
сукупності проблем вітчизняних підприємств АПРК, пов’язаних з 
факторами трансформації ринкового середовища,  визначено 
використання управлінського консалтингу на прикладі одного з його 
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новітніх напрямків – логістичного консалтингу. Логістичний 
консалтинг як новітній напрям та складова частина управлінського 
консалтингу з’явився з розвитком та запровадженням в практику 
господарювання концепції логістики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 
логістичного консалтингу займались відомі фахівці у сфері логістики 
Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт, Рейнгардт Сунеман, Ганс 
Г. Тондорф, М. Кристофер, Д. Бауерсокс, Д. Клосс, Х. Фірон, 
М. Ландерс, тощо[2]. 

Окремими питаннями логістичного консультування займались 
російські та вітчизняні вчені А.І. Альбеков, Б.А. Анікін, 
Н.В. Афанасьєва, І.Д. Афанасенко, Г.Л. Багієв, А.М. Гаджинский, 
Е.А. Голіков, М.П. Гордон, В.М. Дегтяренко, В.В. Дибська, 
М.Е. Залматова, Н.В. Інютіна, Д.Д. Костоглодов, В.С. Лукінський, 
Л.Б. Миротін, Ю.М. Неруш, Д.Т. Новіков, С.В. Носков, Б.К. Плоткін, 
А.М. Родніков, В.М. Пурлик, А.І. Семененко, В.І. Сергеєв, 
А.А. Смехов, Л.А. Сосунова, М.П. Строгов, Є.В. Крикавський, 
Н.І. Чухрай, О.М. Сумець, М.Я. Постан та інші [8]. Методологічними 
аспектами управлінського консультування займались О.С. Агаджанян, 
А.А. Ткаченко, М.М. Трапезова, М.Л. Тюнякін, А.П. Посадський, 
Е.А. Уткін, В. Шлуснус, С. Хайниш [1].  

Незважаючи на певні наробки, в сфері консалтингових послуг 
не існує певного системного бачення щодо теоретико-методологічних 
засад логістичного консалтингу та його використання в нових 
ринкових умовах підприємствами АПРК [11]. На сьогодні не 
вирішенні питання ролі та місця логістичного консалтингу як 
інструмента забезпечення конкурентоздатності підприємств АПрК  
eсучасному бізнесі.  

Формулювання цілей статті. Комплекс проблем суб’єктів 
господарювання АПРК які різко переходять на нові правила гри 
(практично без перехідного періоду) з умов регіонального до умов 
функціонування в міжнародному бізнесі далеко не завжди можна 
вирішити завдяки наявній команді менеджерів.  Тому в таких умовах 
підприємствам АПрК доцільно залучати команду 
висококваліфікованих консультантів. Особливо коли мова йде про 
новітні сфери бізнесу в яких можливості національної науки та 
практики є досить обмеженими. Перевагами такого підходу є широке 
використання досвіду та запровадження кращих варіантів ефективної 
практики і як результат якісне та своєчасне вирішення господарських 
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проблем з мінімальним витрачанням ресурсів. Міжнародний бізнес є 
глибокоінтегроване динамічне економічне середовище яке 
характеризується високим рівнем інтернаціоналізації та глобалізації 
усіх аспектів життєдіяльності окремих регіонів, націй, континентів та 
політрансформацією культур.  Міжнародний бізнес все більше 
трансформується в середовище, яке являє собою мережу потокових 
процесів, що функціонують в часі та просторі. Це свідчить про 
логістичний підхід до його організації. 

Тому проблеми діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу часто 
пов’язані  з ефективністю функціонування як внутрішніх, так і 
зовнішніх матеріальних, фінансових, інформаційних, сервісних та 
інших потоків. Функціонування зовнішніх логістичних потоків в 
міжнародному бізнесі характеризується цілою низкою ризиків які 
спричинені значною довжиною логістичних ланцюгів та їх 
багатопараметричністю і варіативністю параметрів на різних ланках. 
Вирішення проблем зазначеного характеру є сферою компетентності 
міжнародних та окремих вітчизняних консалтингових компаній які 
надають комплекс послуг з логістичного консалтингу. 

Об’єктом цього дослідження є логістичний консалтинг – 
комплекс послуг з управлінського консультування на засадах сучасної 
концепції логістики які надаються фірмам та компаніям, що діють в 
умовах міжнародного бізнесу. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні складові 
логістичного консалтингу як інструмента забезпечення ефективності  
функціонування підприємств агропромислового комплексу. 

Мета цієї роботи проаналізувати теоретико-методологічні 
складові та дослідити роль і місце логістичного консалтингу у 
забезпеченні ефективності  функціонування підприємств 
агропромислового комплексу. 

Для досягнення встановленої мети в роботі ставилися наступні 
завдання: 

 провести аналіз сучасних інформаційних джерел з обраної 
тематики; 

 дослідити роль логістичних інструментів забезпечення 
ефективності економічної діяльності в умовах глобального 
конкурентного середовища; 

 визначити сутність, рівні, напрямки та особливості логістичного 
консалтингу; 
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 обґрунтувати важливість використання логістичного 
консалтингу як напрямку забезпечення ефективності функціонування 
вітчизняних підприємств агропромислового комплексу . 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасних 
інформаційних джерел щодо логістичного консалтингу як наукового 
напрямку та виду бізнесу свідчить про  активний його розвиток який 
повязують з широким запровадженням у практику господарювання 
логістичних концепцій діяльності. Логістичний консалтинг як 
інструмент забезпечення ефективності у світі почали використовувати  
після енергетичної кризи семидесятих років минулого століття. 
Логістичний консалтинг в межах країн СНД почав формуватись 
наприкінці 80-х років минулого століття як один із перспективних 
напрямків управлінського консалтингу. Не зважаючи на те, що в 
Україні логістичний консалтинг знаходиться на початковому рівні 
розвитку він може претендувати на роль ефективного інструменту 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в 
цілому та підприємств АПрК зокрема.  

На наступому етапі дослідження було встановлено сутність, 
рівні, форми, функції та напрямки логістичного консалтингу та його 
роль в сучасному  бізнесі.  

Логістичний консалтинг – це комплекс взаємоповязаних  послуг 
з діагностикою, розробкою та впровадженням організаційних, 
технічних та інформаційних заходів з метою оптимізації логістичних 
витрат суб’єктів сучасного бізнесу [2,12].  

Метою логістичного консалтингу є формування умов для 
створення комплексної корисності потоку чи процесу за рахунок: 

 скорочення часу виконання ключових логістичних процесів; 
 підвищення надійності та пропускної здатності логістичного 

ланцюга; 
 підвищення якості управління бізнес-процесами; 
 підвищення продуктивності праці і скорочення чисельності 

логістичного персоналу; 
 раціонального використання ресурсів; 
 збільшення обіговості обігових засобів за рахунок оптимізації 

запасів; 
 автоматизації логістичних бізнес-процесів. 

Логістичний консалтинг можна розгадати з різних позицій, а 
саме: як один з прикладних напрямків науки управління, як вид 
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економічної діяльності, як мистецтво вирішення проблем та як певну 
сферу діяльності. 

Це пов’язано з суттєвим розширенням та структуруванням 
послуг з логістичного консультування. Логістичний консалтинг є 
самостійним прикладним науковим  напрямку А головне, в цьому 
сенсі, наявність власного предмета дослідження, методів пізнання та 
системи знань. 

Предметом логістичного консалтингу є: 
 потокові процеси (матеріальні, інформаційні, фінансові, 

транспортні, сервісні, трудові потоки, потоки знань, тощо); 
 закони, принципи та методи функціонування логістичного 

консалтингу; 
 діяльність логістичних консультантів, дослідницьких та 

консалтингових структур; 
 вимоги яким повинен відповідати логістичний консультант; 
 відносини, які формуються між клієнтами і консультантом та 

інші відносини в процесі логістичного консалтингу. 
Як вид економічної діяльності логістичний консалтинг є 

комплекс процесів та заходів спрямованих на оптимізацію 
матеріальних, інформаційних та фінансових потоків на підприємстві. 
В практиці міжнародного бізнесу  розрізняють декілька рівнів 
логістичного консалтингу. Основні рівні логістичного консалтингу 
наведено на рисунку 1.  

 

 
 

Рис. 1. Рівні логістичного консалтингу [12] 
 
Рівень логістичного консалтингу  - це кваліфікаційна категорія, 

що визначає обсяг та складність здійснення консультаційної послуги 

Рівні логістичного консалтингу 

Старт-консалтинг 

Профі-консалтинг 
Експерт-консалтинг 
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яка надається суб’єкту міжнародного бізнесу. 
Старт-консалтинг – це сукупність консультаційних послуг 

початкового рівня. На цьому рівні, як правило, проводять перед 
проектне дослідження логістики підприємства. Профі-консалтинг 
передбачає більш широкий комплекс послуг і опрацювання дешо 
складніших  проблемних питань. Логістичне консультування цього 
рівня включає повний логістичний аудит підприємства, реінжинірінг 
логістичних процесів проектування і запровадження систем 
управління ними. Експерт-консалтинг – це сукупність 
консультаційних послуг спрямованих на пошук оптимальних 
управлінських рішень для розв’язку складних практичних задач. 

В міжнародному бізнесі усі рівні консалтингу є важливими, але  
експерт-консалтинг є надзвичайно важливим інструментом 
діагностики спроможності здійснення конкурентної боротьби 
транснаціональних корпорацій на товарних ринках, не лише сьогодні 
але і в майбутньому, завдяки об’єктивній прогностичній оцінці їх 
логістичних стратегій.  

Логістичний консалтинг в залежності від сфер та об’єктів 
застосування має основні напрями які наведено на рисунку 2.  
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Рис. 2. Основні напрямки логістичного консалтингу [12] 
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Як видно з рисунку 2 ключові компетенції логістичного 
консалтингу охоплюють усі сфери логістичної діяльності і спрямовані 
на її прогнозування, планування, проектування, регламентування, 
нормативне забезпечення та раціональну організацію і 
функціонування логістичних систем, процесів та потоків, що 
генеруються  ними. Логістичний консалтинг – мистецтво вирішення 
комплексу проблем, що ґрунтуються на унікальній професійній 
компетентності, навичках, досвіді, особистих здібностях і таланті 
консультанта. Як область діяльності логістичний консалтинг поєднує 
специфічний процес логістичного консультування, мистецтво і науку 
та демонструє зростаючий професіоналізм логістичних консультантів. 
Не зважаючи на певні відмінності окремих підвидів логістичного 
консалтингу, в цілому йому притаманні такі риси: незалежність та 
неупередженість, професіоналізм та компетентність, 
конфіденційність, невідчутність, рекомендаційний характер 
пропозицій, унікальність, складність кількісного виміру корисності, 
тощо. 

Логістичному  консультуванню як виду економічної діяльності 
притаманні ряд функцій. До основних функцій слід віднести 
діагностичну, аналітичну, прогнозування, консультаційну та проектно-
дослідницьку. 

Кожна з зазначених функцій логістичного консультування у 
свою чергу містить набір складових завдань діяльності. Наприклад, 
діагностична функція передбачає такий перелік основних завдань: 
виявлення наявних проблем, з’ясування характеру та оцінка значущості 
проблеми, ідентифікація проблеми та діагностика проблеми. 

Послуги, що надаються консалтинговою компанією в 
залежності від структури функцій та обсягу виконаних завдань можуть 
мати такі основні форми: аналітична діяльність, прогнозування, 
консультування, ревізія діяльності, спільна діяльність з логістичного 
управління[3-4].  

Після вступу України до СОТ суб’єктам господарювання АПрК 
як в Україні так і  за її межами буде необхідно діяти в умовах гострої 
конкуренції з суб’єктами міжнародного бізнесу, які мають досвід такої 
боротьби і використовують для забезпечення її ефективності 
інноваційні технології. Одним із інструментів забезпечення виживання 
та подальшого розвитку вітчизняних компаній в цих умовах 
пропонується використання логістичного консалтингу [5-10].  Такий 
підхід завдяки ключовим компетенція логістичного консалтингу 
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дозволить вітчизняним підприємствам АПрК швидко адаптуватись до 
нових умов та правил які притаманні сучасній міжнародній торгівлі і в 
подальшому забезпечити відповідний рівень конкурентоздатності. 
Реалізація цього підходу на практиці може бути забезпечена завдяки 
створенню та розвитку вітчизняних та залученню іноземних компаній 
з логістичного консалтингу. Сьогодні є певні умови для розвитку 
кожного з зазначених напрямів. Кожний з напрямів має свої переваги 
та недоліки. Залучення в сферу діяльності підприємств АПрК 
іноземних консультантів дає можливість широкого використання  
ефективного досвіду забезпечення конкурентоздатності підприємств 
АПрК інших країн світу. Але іноземні консультанти не завжди готові 
вивчати особливості ведення вітчизняного бізнесу і тому 
запропоновані ними економічні моделі інколи працюють не 
ефективно. Відповідно вітчизняні консультанти глибоко розуміють 
специфіку функціонування підприємств АПрК але не мають 
достатнього досвіду вирішення сучасних управлінських проблем 
повязаних з діяльністю в умовах міжнародного бізнесу. Основним  
аргументом проти використання  логістичного консалтингу є значні 
витрати на оплату праці висококваліфікованих консультантів. Але 
витрати на консалтинг в цих умовах можуть окупитись  шляхом 
суттєвого зростання прибутку як за рахунок раціоналізації логістичних 
процесів та і додатковому прибутку  отриманому  завдяки 
синергетичного ефекту сучасної логістики. Навіть в умовах, коли 
економічний ефект не буде суттєвим, використання логістичного 
консалтингу є актуальним для забезпечення достатньої 
конкурентоздатності вітчизняних  підприємств АПрК  на перехідному 
етапі їх розвитку та протидії витисканню українських компаній 
лідерами міжнародного бізнесу.  

Висновки. Таким чином, після вступу України до СОТ 
вітчизняним підприємствам АПрК як в Україні так і  за її межами буде 
необхідно діяти в умовах гострої конкуренції з суб’єктами 
міжнародного бізнесу, які мають досвід такої боротьби і 
використовують для забезпечення її ефективності інноваційні 
технології. Одним із інструментів забезпечення адаптації та виживання 
і подальшого розвитку вітчизняних компаній АПрК в цих умовах 
пропонується використання логістичного консалтингу. Такий підхід 
завдяки ключовим компетенція логістичного консалтингу дозволить 
вітчизняним підприємствам АПрК швидко адаптуватись до нових 
умов та правил які притаманні сучасній міжнародній торгівлі і в 



 17 

подальшому забезпечити відповідний рівень конкурентоздатності. 
Реалізація цього підходу на практиці може бути забезпечена завдяки 
створенню та розвитку вітчизняних та залученню іноземних компаній 
з логістичного консалтингу. Кожний з цих напрямів має свої переваги 
і недоліки. Залучення в сферу діяльності підприємств АПрК іноземних 
консультантів дає можливість широкого використання  ефективного 
досвіду забезпечення конкурентоздатності підприємств АПрК інших 
країн світу. Але іноземні консультанти не завжди готові вивчати 
особливості ведення вітчизняного бізнесу і тому запропоновані ними 
економічні моделі інколи працюють не  ефективно. Відповідно 
вітчизняні консультанти глибоко розуміють специфіку 
функціонування підприємств АПРК але не мають достатнього досвіду 
вирішення сучасних управлінських проблем. Основним  аргументом 
проти використання  логістичного консалтингу є значні витрати на 
оплату праці висококваліфікованих консультантів. Витрати на 
консалтинг в цих умовах можуть окупитись за рахунок суттєвого 
зростання прибутку як за рахунок раціоналізації логістичних процесів 
та завдяки синергетичному ефекту сучасної логістики. Навіть в умовах, 
коли економічний ефект не буде суттєвим, використанням 
логістичного консалтингу є актуальним для забезпечення достатньої 
конкурентоздатності вітчизняних підприємств АПрК на перехідному 
етапі їх розвитку та протидії витисканню українських компаній 
лідерами міжнародного бізнесу.   
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Алькема В.Г. Логістичний консалтинг як важливий 
інструмент забезпечення конкурентоздатності підприємств 
агропромислового комплексу 

В статті розкрито особливості  логістичного консалтингу як новітнього  
напряму  управлінського консалтингу. Розглянуто предмет, мету, рівні, функції 
та завдання логістичного консалтингу. Проаналізовано ключові компетенції 
логістичного консалтингу. Встановлено основні напрями логістичного 
консалтингу. Наведено форми та види послуг з логістичного консалтингу. 
Визначено роль та місце логістичного консалтингу в забезпеченні 
конкурентоздатності вітчизняних підприємств агропромислового комплексу 
України.  

Встановлено, що одним із інструментів забезпечення адаптації та 
виживання і подальшого розвитку вітчизняних компаній АПрК є логістичний 
консалтинг. Фахівці з компетенціями логістичного консалтингу які є 
менеджерами вітчизняних підприємств АПрК спроможні швидко адаптуватись 
до нових умов та правил які притаманні європейським товарним ринкам. 
Реалізація цього завдання на практиці може бути забезпечена завдяки створенню 
та розвитку вітчизняних та залученню іноземних компаній з логістичного 
консалтингу.  

Ключові слова:  бізнес, конкурентоздатність, агропромисловий 
комплекс, підприємство, консалтинг, логістичний консалтинг, рівні 
консультування, функції консультування, форми послуг консультування 
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Алькема В.Г. Логистический консалтинг как важный 
инструмент обеспечения конкурентоспособности предприятий 
агропромышленного комплекса 

В статье раскрыты особенности логистического консалтинга как нового 
направления управленческого консалтинга. Рассмотрены предмет, цель, уровни, 
функции и задачи логистического консалтинга. Проанализированы ключевые 
компетенции логистического консалтинга. Установлены основные направления 
логистического консалтинга. Приведены формы и виды услуг по логистическому 
консалтингу. Определены роль и место логистического консалтинга в обеспечении 
конкурентоспособности отечественных предприятий агропромышленного 
комплекса Украины. 

Установлено, что одним из инструментов обеспечения адаптации и 
выживания и дальнейшего развития отечественных компаний АПрК является 
логистический консалтинг. Специалисты по компетенциям логистического 
консалтинга, которые являются менеджерами отечественных предприятий 
АПрК способны быстро адаптироваться к новым условиям и правилам 
присущим европейским товарным рынкам. Реализация этой задачи на практике 
может быть обеспечена благодаря созданию и развитию отечественных и 
привлечению иностранных компаний по логистическому консалтингу. 

Ключевые слова: бизнес, конкурентоспособность, агропромышленный 
комплекс, предприятие, консалтинг, логистический консалтинг, уровне 
консультирования, функции консультирования, формы услуг консультирования 
 

Alkema V.G. Logistic consulting as important instrument of 
providing of competitiveness of enterprises of agroindustrial complex 

In the article is exposed to the feature of the logistic consulting as the newest 
direction of the administrative consulting. An object is considered, sweep, levels, functions 
and tasks of the logistic consulting. The key competences of the logistic consulting are 
analyzed. Basic directions of the logistic consulting are set. Forms over and types of 
services are brought in the logistic consulting. A role and place of the logistic consulting 
are certain in providing of competitiveness of domestic enterprises of agroindustrial 
complex of Ukraine. 

It was established that one of the tools to ensure adaptation and survival and 
further development of domestic companies APrK is a logistics consulting. Experts in 
logistics consulting competencies that are the managers of national companies APrK able 
to quickly adapt to new conditions and rules inherent in European product markets. The 
implementation of this task in practice can be achieved through the creation and 
development of domestic and attract foreign companies with logistics consulting. 

Keywords: business, competitiveness, agroindustrial complex, enterprise, 
consulting, logistic consulting, even advising, functions of advising, form of services. 
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ 
ПЕРЕГОВОРІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
КРАСНОРУЦЬКИЙ О.О., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

СМІГУНОВА О.В., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Переговори – 
важлива складова ділового життя будь-якої організації. Щодня 
укладається величезна кількість різного роду контрактів та 
міжнародних договорів, які є наслідком переговорних процесів. 
Переговорний процес є важливим та невід’ємним елементом ділових 
відносин. Він полягає в пошуку спільного рішення для ділових 
партнерів, які одночасно й зацікавлені у співпраці, й мають власні 
специфічні інтереси. Під час підготовки та проведення переговорів 
між сторонами постає цілий ряд питань етичного характеру: довіра 
партнеру, його слабкості, дезінформація та конфіденційна 
інформація, психологічний вплив тощо. Тому питання етики ділових 
переговорів є актуальними для успішного ведення бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями 
переговорного процесу та етики проведення переговорів займалися в 
різні часи Р. Фішер та У. Юрі [4-6], С.Г. Шеретов [8], В.П. Галушко [2],  
М.В. Цюрюпа [7], Ю.І. Палеха [2, 3] та ін. Значна частина з них 
викладено у посібниках та підручниках. 

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є визначення 
особливостей застосування стратегічних та тактичних прийомів у 
переговорному процесі, а також етики їх проведення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Переговорний 
процес постійно супроводжується проблемою одночасної реалізації 
власних інтересів та дотримання моральних вимог. Тому перемовники 
мають бути не лише компетентними та професійними, а ще й 
морально та психологічно підготовленими. 

На стадії підготовки переговорного процесу визначаються 
загальні риси стратегії та тактики ведення ділових переговорів. 

Існують різні стратегічні та тактичні підходи до ведення 
переговорів. 

Серед стратегічних виділяють наступні [3]: 
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1. Жорсткий – за якого партнери мають протилежні позиції, 
вперто стоять на своєму. При цьому вони застосовують різні тактичні 
прийоми з метою введення в оману протилежної сторони відносно 
істинної мети договору. Під час переговорів робляться незначні 
поступки. Проте такі переговори мають всі шанси перерости  в 
змагання і не сприяють досягненню згоди. 

2. М’який – за якого підкреслюється необхідність досягнення 
згоди між партнерами, поведінка сторін є дружньою та поступливою. 
Проте бажання уникнути конфронтації може спричинити неясні та 
нерозумні рішення. 

3. Принциповий (гарвардський) – за якого інтереси сторін 
концентруються на взаємовигідних варіантах. Цей стратегічний підхід 
є альтернативою жорсткому та м’якому підходам та має на меті 
досягнення партнерами розумного результату.  

Метод принципових переговорів полягає у вирішенні проблеми 
через виявлення її суті, а не через вагу та позиції партнерів. У тих 
ключових моментах, де все ж не вдається досягти взаємної вигоди, 
рішення приймаються виходячи із норм справедливості. 

Така стратегія переговорів має ряд переваг [3]: максимальне 
задоволення інтересів сторін, справедливе регулювання 
суперечностей, довгостроковий характер та соціальна відповідальність; 
ефективність, так як втрати, викликані прагненнями не поступатися 
або ж, навпаки, завеликою поступливістю, зводяться до нуля; 
підтримання дружніх, справді партнерських, стосунків. 

Винахідники методу принципових переговорів, американці 
Роджер Фішер та Уільям Юрі описують чотири базові правила 
проведення таких переговорів [5, 6].  

Правило 1.  Відмежовуйте учасників переговорів від проблеми. 
Увагу треба концентрувати  на суті проблеми, а не  на стосунках 

сторін. Не переносьте ваше ставлення до особистих якостей 
протилежної сторони на предмет обговорення, не критикуйте 
співрозмовника.  «Ваша проблема – не провина інших»,- стверджують 
Р. Фішер та У. Юрі. 

Шляхами реалізації цього правила є конструювання та 
підтримка робочих стосунків, дискусії лише по суті справи, ухилення 
від позиційних торгів.  

Правило 2. Концентрація на інтересах, а не на позиціях. 
Сторонам перш за все необхідно виявити та дослідити інтереси 

одна одної.  
Для кращого розуміння інтересів сторін необхідно пояснити 
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свої інтереси; визначити інтереси протилежної сторони; обговорити 
спільну тему. 

При цьому аргументація кожної сторони має бути конкретною, 
але гнучкою, позиція – стійкою.  

Правило 3. Розробляйте взаємовигідні варіанти. 
Часта причина непорозумінь між партнерами – небажання 

застосувати творчий підхід при розгляді взаємовигідних варіантів. За 
такої ситуації рекомендують відокремлювати судження від рішення, 
розширювати коло підходів задля допомоги партнерові пошуку 
взаємовигідного рішення. 

Правило 4. Наполягайте на використанні об’єктивних критеріїв та 
процедур. Це означає застосування справедливих критеріїв за суттю 
питання та справедливих процедур регулювання визначених 
протилежних інтересів. 

 Для підтвердження об’єктивності переговорів  та формування 
справедливої угоди можуть бути запрошені незалежні експерти, 
посередники та спостерігачі. 

Серед тактичних прийомів  в переговорному процесі виділяють 
наступні: ухилення від боротьби, затягування або вичікування, 
пакетування, максимальне завищення вимог, розміщення хибних 
акцентів у власній позиції, салямі, ультимативність вимог та висування 
вимог в останню хвилину [3]. 

 Ухилення від боротьби – тактичний прийом, актуальний  при 
небажанні надавати опоненту однозначну відповідь, точну 
інформацію; застосовується при підійманні небажаних питань. 

 Затягування або вичікування – тактичний прийом, близький до 
ухилення; використовується з метою затягування переговорного 
процесу з метою виявлення необхідної інформації, прояснення 
проблеми. 

 Пакетування – тактичний прийом, коли на переговори 
виносять не одне питання, а декілька  - «пакет» питань. Зазвичай, в 
такий пакет об’єднують як привабливі, так і малоприйнятні для 
партнера пропозиції, вважаючи, що приймуться всі разом. Або ж 
передбачають  «розмір поступок», завдяки яким можна досягти 
прийняття ключових позицій.  

 Максимальне завищення вимог – тактичний прийом з включення 
до обговорюваних питань таких, які б можна було зняти, вдаючи, що 
готові йти на поступки. 

 Розміщення хибних акцентів у власній позиції – демонстрація 
опоненту великого інтересу до другорядних питань.  
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 «Салямі» – надання інформації про власні інтереси дуже 
маленькими порціями (тонкими скибочками салямі), зазвичай з метою 
затягування перемовин. 

 Ультимативність вимог – заява сторони покинути переговори, 
якщо її пропозицію не буде прийнято. 

  Висування вимог в останню хвилину – полягає у тому, що одна зі 
сторін висуває вимоги однією перед підписанням контракту, 
розраховуючи на те, що інша сторона зацікавлена в контракті на 
прийме нові вимоги. 

Висновки. Таким чином, у ході застосування тих чи інших 
деструктивних тактичних прийомів перед партнерами постає питання  
етичного характеру: як вчинити?  

Однозначної відповіді для всіх ситуацій на таке питання немає. 
Є певні рекомендації щодо спрощення сприйняття ділового партнера 
під час ведення переговорів [2]: поставте себе на місце партнера; 
порівняйте ваші точки зору, бачення проблеми; не робіть висновки 
про наміри партнера на основі власних побоювань; не перекладайте 
відповідальність; створіть у партнера відчуття причетності до 
прийняття рішення; рішення узгоджуйте з іміджем та принципами 
партнера; обговорюйте з партнером сприйняття один одного; керуйте 
своїми емоціями. 
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Красноруцький  О.О., Смігунова О.В. Етичні аспекти 
проведення ділових переговорів в сучасних умовах 

У статті описано переговорний процес як невід’ємну складову ділового життя, 
а також актуальність застосування норм етики у ньому. Узагальнено стратегічні 
та тактичні прийоми, що застосовуються у переговорному процесі, їх переваги і 
недоліки, а також особливості їх застосування. Особливо виділено принципову 
стратегію ведення переговорів та визначено правила її застосування. Описано 
рекомендації щодо спрощення сприйняття ділового партнера під час ведення 
переговорів.  

Ключові слова: переговорний процес, переговори, етика, стратегія 
переговорів, тактичні прийоми, інтереси сторін. 
 

Красноруцкий А.А., Смигунова Е.В. Деловые переговоры и 
этика их проведения 

В статье описано переговорный процесс как неотъемлемую составляющую 
деловой жизни, а также актуальность применения норм этики в нем. Обобщено 
стратегические и тактические приемы, применяемые в переговорном процессе, их 
преимущества и недостатки, а также особенности их применения. Особо выделена 
принципиальная стратегия ведения переговоров и определены правила ее применения. 
Описаны рекомендации по упрощению восприятия делового партнера при ведении 
переговоров. 

Ключевые слова: переговорный процесс, переговоры, этика, стратегия 
переговоров, тактические приемы, интересы сторон. 
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Krasnorutskyy O., Smigunova O. Business negotiations and ethics 
of conduct 

This article describes the negotiations as an integral part of business life, as well as the 
relevance of the application of ethics in it. Overview and strategic tactics used in negotiations, 
their advantages and disadvantages, and especially their application. Especially highlighted 
principled negotiation strategies and defines the rules for its use. Described recommendations 
to simplify the perception of a business partner in the negotiations. 

Keywords: talks, negotiations, ethics, negotiation strategy, tactics, the interests of 
the parties. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ 
НА ОРГАНІЧНУ АГРАРНУ ПРОДУКЦІЮ 

 
ЛЕВКІНА Р.В., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ЛЕВКІН А.В., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, КОТКО Я.М., ЗДОБУВАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Вирішення 
проблеми формування ефективної моделі ціноутворення, насамперед, 
на аграрну продукцію, є визначальним фактором розвитку 
національної економіки, оскільки формує базис для мотиваційного 
механізму суб’єктів господарювання на селі. Така модель повинна 
враховувати інтереси як виробників та споживачів продукції, так і 
держави, особливо за сучасних умов розвитку України та її місця на 
світовому ринку [1, 2]. З іншого боку, функціонування 
господарюючих суб’єктів в умовах високої вартості та дефіциту 
енергоресурсів, порушення екологічної рівноваги вимагає пошуку і 
запровадження у виробництво нових принципів, серед яких 
актуальним є виробництво органічної продукції без або з мінімальним 
застосуванням хімічних ресурсів, що дозволяє суттєво скоротити 
витрати матеріальних ресурсів. Згідно досліджень FiBL та IFOAM, із 
162 країн, що мають інформацію щодо обсягів виробництва 
органічної продукції, більше 20 % мають 1-5 % сертифікованих 
земель, 9 % - 5-10 % і тільки 10 країн перевищують даний показник. 
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Україна, незважаючи на показник менший 1 %, має суттєвий 
потенціал щодо збільшення обсягів виробництва і розширення ринку 
збуту [3]. Тому недосконалість існуючої методики розрахунку ціни на 
органічну продукцію визначає наразі актуальність і своєчасність 
даної наукової статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В працях 
вітчизняних науковців достатнього висвітлення отримали питання 
екологічної доцільності розвитку вітчизняного органічного 
виробництва аграрної продукції, вивченню досвіду США та країн ЄС 
щодо рівня ефективності відповідних агротехнологічних рішень, 
визначення потенціалу вітчизняних підприємств та можливостей 
ефективного його використання [4, 5]. На державному рівні для 
розвитку органічного агровиробництва у якості приорітетної складової 
аграрної політики прийнято проект „Розвиток органічного 
агровиробництва в Україні” [6]. Низка публікацій присвячена 
проблемам саме підготовчого організаційно-адміністративного етапу і 
виробничо-збутової діяльності тощо [4, 7, 8, 9, 10].  

Проте основні положення та принципи застосування методики 
ціноутворення повинні створювати базис для визначення 
об’єктивного і справедливого рівня ціни з урахуванням специфіки дії 
факторів впливу на органічне виробництво. Наразі дослідження 
питань ціноутворення на органічну продукцію є доволі обмеженими. 
На увагу заслуговують, насамперед, праці таких науковців, як: 
С.М. Онисько, О.А. Біттер, В.М. Баховського [11], Ю.Д. Білик [12], 
Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, Є.В. Гаваза [13], В.М. Сучкова 
[14] та ін., де сформовано не лише основні засади формування ціни в 
ринкових умовах, а запропоновані методичні підходи і рекомендації 
до визначення і обгрунтування ціни на органічну продукцію. 
Можливість розрахувати за допомогою даних рекомендацій 
мінімальний рівень ціни і відповідно майбутні надходження є 
важливим фактором у прийнятті рішення про перехід до органічного 
виробництва для суб’єкта господарювання, адже дозволяє економічно 
обґрунтувати та прогнозувати можливі сценарії розвитку подій.  

Тому саме об’єктивна методика визначення ціни на органічну 
продукцію дозволить максимально точно визначити рівень ціни, що є 
прийнятним для підприємства–виробника, а значить розрахувати 
рівень майбутніх витрат і спрогнозувати очікуваний дохід. 
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Формулювання цілей статті – проаналізувати особливості 
ціноутворення на органічну аграрну продукцію з урахуванням 
технологічної специфіки її виробництва та очікуваних ризиків. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Зважаючи на тісний 
взаємозв’язок та взаємозалежність виробництва органічної продукції з 
низкою внутрішніх та зовнішніх факторів, серед яких, насамперед, 
високий рівень ризику у запровадженні системи землеробства, що 
базується на технологічних процесах без використання хімічних 
речовин (мінеральних добрив, пестицидів, стимуляторів росту та 
дозрівання тощо), і має нижчий рівень ефективності, необхідним є 
його врахування при визначенні ціни. В такому разі ефективність 
органічного виробництва і рівень врожайності культур прямо 
залежить від здатності та ефективності використання сонячної та 
інших видів природної енергії; несприятливих природно-кліматичних 
умов, які можуть спричинити втрату ще не зібраного врожаю; 
введення у сівозміну та структуру посівів додаткових допоміжних 
культур (сидератів); додаткових витрат на зберігання продукції та її 
підготовку до реалізації (на дотримання оптимального температурного 
режиму, вентиляцію та знезараження приміщення і контейнерів 
біологічно активними речовинами тощо). Тому методика визначення 
ціни повинна містити в собі складові, що дозволяють врахувати вище 
вказані фактори ризику та попередні «непродуктивні» витрати у 
сівозміні. Під такими вважаємо витрати на вирощування 
малопродуктивних культур, що позитивно впливають на структуру 
ґрунту та дозволяють накопичити природні мінеральні речовини у 
поверхневому шарі і відведення земель під парами. А тому 
підтримуємо твердження науковців Інституту аграрної економіки 
НААНУ Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, що 
особливістю ціноутворення на органічну продукцію є врахування 
продуктивності сівозміни в цілому [13]. Запропоновані рекомендації 
щодо визначення ціни базуються на еквівалентній ціні традиційної 
продукції (вирощеної за традиційними технологіями) з коригуванням її 
органічною надбавкою. Така надбавка розраховується множенням: 
коефіцієнту рівновигідної врожайності, коефіцієнту ризику втрати 
врожаю, коефіцієнту сівозміни, коефіцієнту зберігання. В свою чергу 
коефіцієнт рівновигідної врожайності представляє собою відношення 
середньої врожайності культури за традиційною технологією до 
середньої врожайності її ж за органічною технологією. Коефіцієнт 



 29 

втрати врожаю розраховується методом варіації врожайності культури 
за даними технологіями. Коефіцієнт сівозміни, на наш погляд, в 
представленій методиці є найбільш важливим оскільки дозволяє 
враховувати агротехнічні і технологічні рішення, що на перший 
погляд не є економічно виправданими, натомість обов’язковими при 
органічному вирощуванні культури.  

На сучасному етапі розвитку землеробства органічне 
виробництво вимагає від персоналу не лише теоретичних знань, а й 
конкретних практичних вмінь та навичок, досвіду роботи, чіткого 
усвідомлення тієї місії, яку виконує підприємство, формування 
відповідної екологічної свідомості і мотиваційного механізму. 
Вважаємо, що організаційно-адміністративні витрати на проведення 
ефективної кадрової політики та забезпечення підприємства 
висококваліфікованими фахівцями, підготовку до сертифікації 
процесу виробництва, поточні інспекційні заходи, незалежний аудит і 
бізнес-планування повинні також бути врахованими у ціновій 
органічній надбавці.  

За розрахунками Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка, при 
врахуванні зазначених ними факторів впливу на величину цінової 
органічної надбавки, попередня еквівалентна ціна (що базується на 
врахуванні всіх можливих витрат при виробництві і реалізації 
продукції) повинна зростати не менше ніж на 35-50 %.   

Натомість на ринку можна спостерігати суттєве завищення ціни 
на органічну продукцію (табл.).  

З одного боку, ринкова ціна повинна відштовхуватися від 
мінімальної розрахункової ціни і зупинитися на рівні, який 
сприймають споживачі і який відображає їх купівельну спроможність. 
Звичайно, якісна продукція не може бути дешевшою, ніж продукція 
середньої якості, а органічна продукція через відсутність у ній 
залишків мінеральних добрив, пестицидів тощо є такою. Тому 
збільшення ціни сприятиме додатковим можливостям підприємства, 
особливо у перші роки після закінчення перехідного (конверсійного) 
етапу.  

Використання даної методики розрахунку ціни дозволить 
виробникам органічної продукції не лише отримати прибуток від 
виробничо-збутової діяльності, а й створити умови для подальшого 
розвитку, збільшуючи обсяги виробництва і розширюючи 
асортимент продукції. 
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Таблиця 1 
Порівняльні ціни на традиційну та органічну 

овочеву продукцію в Україні у лютому-березні  2016 р., грн. /кг* 
 

 Продукція  Овочева  
 культура  традиційна  органічна 
 Морква  12,00  33,00 
 Капуста  13,00  32,00 
 Картопля  7,00  15,00 
 Буряк  10,00  20,00 
 Томат  50,00  180,00 
 Огірки  47,00  100,00 
 Зеленні культури (кріп, 
петрушка, зелена цибуля) 

 200,00  400,00 

 Цибуля ріпчаста  12,00  45,00 
*За даними електронного ресурсу інтернет-магазину Natur Boutique // 

[Електронний ресурс] .- Режим доступу: http://natur-boutique.ua/  

Практично за допомогою такої методики визначається та 
мінімальна ціна, що дозволяє виробнику отримувати прибуток та 
функціонувати на розширених засадах. Верхньою межею ціни є та, 
що відповідає рівню платоспроможності населення, оскільки у 
більшості випадків саме він є визначальним у прийнятті рішення щодо 
купівлі органічної продукції [14]. З іншого боку, головною 
особливістю органічної продукції є не лише її безпечність для 
навколишнього середовища, що не завжди сприймається цільовою 
аудиторією при купівлі товару, тим більше товару для задоволення 
первинних (біологічних) потреб людини, не лише безпечність для 
життя і здоров’я, натомість корисність, наявність цінних вітамінів, 
мінералів, фітонцидів амінокислот. Як правило, такий аргумент є 
більш вагомим та впливовим порівняно до попередніх.. Саме це 
формує додаткову споживчу цінність органічної продукції порівняно 
до традиційної.  

Висновки. 
1. В статті проаналізовані особливості ціноутворення на 

органічну аграрну продукцію з урахуванням технологічної специфіки 
її виробництва та очікуваних ризиків. 

2. Методика визначення ціни повинна містити органічну 
надбавку, що розраховується множенням коефіцієнтів рівновигідної 
врожайності, ризику втрати врожаю, сівозміни та зберігання.  
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3. Вважаємо за доцільне вдосконалити методику врахуванням 
додаткових витрат на проведення ефективної кадрової політики та 
забезпечення підприємства висококваліфікованими фахівцями, 
підготовку до сертифікації процесу виробництва, поточні інспекційні 
заходи, незалежний аудит і бізнес-планування на підготовчому етапі до 
органічного виробництва.  

4. Верхньою межею є ціна, що відповідає рівню 
платоспроможності населення, оскільки у більшості випадків саме він 
є визначальним у прийнятті рішення щодо купівлі органічної 
продукції.  

5. Використання даної методики розрахунку ціни дозволить 
виробникам органічної продукції не лише отримати прибуток від 
виробничо-збутової діяльності, а й створити умови для подальшого 
розвитку, збільшуючи обсяги виробництва і розширюючи 
асортимент продукції. 
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Левкіна Р.В., Левкін А.В., Котко Я.Ю. Особливості 
ціноутворення на органічну аграрну продукцію.  

В статті проаналізовані особливості ціноутворення на органічну аграрну 
продукцію з урахуванням технологічної специфіки її виробництва та очікуваних ризиків. 
Особливістю ціноутворення на органічну продукцію є використання органічної надбавки, 
що розраховується множенням коефіцієнтів рівновигідної врожайності, ризику втрати 
врожаю, сівозміни та зберігання. Пропонується вдосконалення методики врахуванням 
витрат на проведення ефективної кадрової політики та забезпечення підприємства 
висококваліфікованими фахівцями, підготовку до сертифікації процесу виробництва 
тощо. Використання даної методики розрахунку ціни дозволить виробникам органічної 
продукції не лише отримати прибуток від виробничо-збутової діяльності, а й створити 
умови для подальшого розвитку. 

Ключові слова: ціноутворення, органічна продукція, методика, органічна 
надбавка. 
 

Левкина Р.В., Левкин А.В., Котко Я.Ю. Особенности 
ценообразования на органическую аграрную продукцию.  

В статье проанализированные особенности ценообразования на органическую 
аграрную продукцию с учетом технологической специфики ее производства и ожидаемых 
рисков. Особенностью ценообразования на органическую продукцию является использование 
органической надбавки, которая рассчитывается умножением коэффициентов 
сопоставимости урожайности, риска потери урожая, севооборота и хранения. В методике 
целесообразно учитывать затраты на проведение эффективной кадровой политики и 
обеспечение предприятия высококвалифицированными специалистами, подготовку к 
сертификации процесса производства и т.д. Использование данной методики расчета 
цены позволит производителям органической продукции не только получить прибыль от 
производственно-сбытовой деятельности, но и создать условия для дальнейшего развития. 

Ключевые слова: ценообразование, органическая продукция, методика, 
органическая надбавка. 
 

Levkina R.V., Levkin A.V., Kotko Y.U. Fetures of pricing are on 
organic agrarian products. 

the article the analysed features of pricing are on organic agrarian products taking into 
account the technological specific of her production and expected risks. The feature of pricing on 
organic products is the use of organic raise, that settles accounts the increase of coefficients of 
comparison of the productivity, risk of loss of harvest, crop rotation and storage. Perfection is 
offered taking into account of charges on realization of effective skilled politics and providing of 
enterprise, preparation highly skilled specialists to the certification of process of production. The use 
of this methodology of calculation of price will allow to the producers of organic products not only to 
get an income from productive-sale activity but also create terms for further development. 

Keywords: pricing, organic products, methodology, organic raise.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА АДАПТИВНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

РЕФОРМИРУЕМОГО АПК 
 

ЛЕНЬКОВ И.И., Д.Э.Н., ПРОФЕССОР, ЧЛЕН-КОРР. 
ААН РБ ЛУКАШЕВИЧ А.В. , СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

УО «БГАТУ» Г. МИНСК 
 

Постановка проблемы в общем виде. Агропромышленный 
комплекс приобрёл в последние годы новые черты и особенности. Во-
первых, существенно изменились производственные отношения в 
отрасли, в силу чего проявилась многоукладность и право 
товаропроизводителей присваивать часть прибавочного продукта.  

Во-вторых, демократизация экономики создала возможность 
выбора поставщиков материально-технических средств и 
потребителей части сельскохозяйственной продукции. 

В-третьих, в течение непродолжительного периода, то есть 
нескольких последних лет, промышленность стала производить 
высокопроизводительные (и дорогостоящие) технические средства 
(посевные агрегаты, энергонасыщенные тракторы и др.), 
принципиально отличающиеся своими производственно-
экономическими характеристиками, что создало предпосылки для 
усиления дифференциации сельскохозяйственных организаций по 
производительности труда и конечным показателям. 

В-четвёртых, АПК в целом, его отдельные предприятия и в 
первую очередь корпоративные формирования становятся в большей 
степени объектами международного разделения труда. Это нашло 
выражение в установлении прямых связей поставщиков продукции с 
потребителями сырья и конечных продуктов в ряде государств СНГ. 

В-пятых, существенно возросло внимание государств и отдельных 
товаропроизводителей к природным факторам, придающим результатам 
деятельности аграрного сектора всё более выраженный вероятностный 
характер. 

В-шестых, многие сельскохозяйственные организации накопили 
богатый опыт кооперации и интеграции производства, которые 
создают возможность малокапиталоёмкого наращивания объемов 
производства и обновления технологий, существенного повышения 
уровня концентрации ведущих отраслей и предпосылки для более 
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эффективного использования незаменимых ресурсов [12]. 
Перечисленные условия, особенности и закономерности 

функционирования объектов АПК требуют переосмысления или 
корректировки содержания основных положений теории и 
методологии экономико-математического моделирования при 
обосновании оптимальных управленческих решений. 

Материал исследования. Очевидно, что и в новых условиях 
последовательность принятия оптимальных решений в основном 
сохранится, а именно: на первом этапе – объективный системный 
анализ функционирования модельного объекта; на втором – 
планирование или прогнозирование параметров и характеристик 
объекта при согласовании его интересов с другими объектами, на 
третьем – обоснование механизма реализации принятого решения. 

При выполнении первого этапа возникает необходимость 
внесения в его содержание ряда существенных дополнений: 

– во-первых, при анализе закономерностей функционирования 
отраслей необходимо учитывать как внутренние особенности и 
ресурсы развития, так и  внешние, то есть возможности стран-
потребителей продукции по увеличению объёма или предпосылки 
сужения рынка потребностей в продукции, сырье или услугах. 

– во-вторых, при обосновании приоритетов в 
совершенствовании производственных отношений и развитии 
производительных сил назрела необходимость использовать 
интеллектуальные модели, центральное звено которых - экспертные 
оценки, учитывающие данные как количественного анализа объекта, 
так и качественные, включающие весь спектр проблем внешней 
экономической среды, оказывающей влияние на развитие АПК и 
экономики в целом и её важнейших составляющих. 

Обоснование приоритетов развития каждого конкретного 
объекта следует дополнить обоснованием приоритетов 
инвестирования отраслей и производств моделируемого объекта, что 
можно выполнить на основе сравнения сроков их окупаемости, 
рассчитанных на базе двойственных или объективно обусловленных 
оценок (о.о.о). 

При выполнении второго этапа, то есть при обосновании 
перспективной информации, перспективных показателей отраслей 
растениеводства, животноводства и вспомогательных производств 
наиболее эффективно использование информационных, в первую 
очередь, корреляционных моделей (КМ) [4]. Среди совокупности 
показателей важнейшие: урожайность, в том числе важнейшей 
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культуры – зерновых и продуктивность животных, от которых зависят 
все другие показатели отраслей и производств. Во всех видах КМ, 
наиболее применимых в перспективных расчётах присутствуют 
показатели, с одной стороны, как учитывающие специфику 
конкретного хозяйства, так и выражающие общие тенденции развития 
совокупностей сельскохозяйственных организаций: 

КМ в формировании урожайности зерновых культур 
(типичная) [3]: 

 
 ;          ; 

 
КМ формирования продуктивности животных (типичная): 
 

 
 

где o
jy  – фактические значения прогнозируемых показателей отрасли 

j на начало прогнозного или планового периода; 

1 2,a a  – коэффициенты регрессии, отражающие усреднённые 
тенденции развития, свойственные совокупности хозяйств [2]. 

Вместе с тем, нынешний этап развития предприятий АПК 
отличается неравномерностью их развития, что находит выражение в 
первую очередь в различных темпах наращивания урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. Чтобы 
отразить эту особенность необходимо ввести в ЭММ верхнего уровня 
дополнительные скользящие переменные по удобрениям и кормам 
для наращивания, сверх среднего уровня, урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. А это 
означает, что при обосновании прогнозных программ развития 
сельскохозяйственных организаций предпочтение следует отдавать 
динамическим экономико-математическим моделям. 

Значимость и актуальность кооперации выражается в повышении 
уровня концентрации ведущих отраслей, что в ЭММ выражается 
посредством введения параметра jx  – величины приращения 
товарной отрасли сверх исходного (минимального или минимально 
необходимого) уровня. Дополнительный эффект по отрасли в целом 
определяется в процессе решения задачи, в расчёте на размер её 
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превышения сверх минимального уровня [5]: 

 min maxmax

max min

j jx x
j ij ij

ij
j j

R a a
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R R





 

где ija  – изменение показателя i отрасли j при превышении её размера 
на единицу сверх минимального уровня; 

max min,j jR R  – соответственно максимальный и минимальный 
размер отрасли j; 

min max,j jx x
ij ija a  – значение показателя i в расчёте на единицу 

отрасли j при минимальном и максимальном её размере. 
В этом случае оптимальное значение показателя 0

ija  составит, по 
результатам решения оптимизационной ЭММ верхнего уровня: 

0
min

0
jx ij j

ijij
j

a x
a a

x


   

где 0
jx  – значение размера отрасли j по итогам решения ЭММ; 

i, I0 – номер и множество ресурсов, изменяющихся при 
увеличении размеров отраслей; 

j, J3 – соответственно номер и множество товарных отраслей. 
Перечисленные выше существенные дополнения в экономико-

математическую модель верхнего уровня выражают требования, 
вытекающие из особенностей проявления рыночной системы 
хозяйствования, предполагающих возможность неравномерного 
развития экономики предприятий. 

Рыночная система хозяйствования налагает дополнительную 
ответственность товаропроизводителей за исполнение договоров по 
поставкам сельскохозяйственной продукции и сырья. В условиях 
усиления динамики природных факторов это предполагает 
использование стохастической экономико-математической модели. 
При этом каждый блок этой модели, а основных блоков будет три по 
числу природных исходов – благоприятного, среднего и 
неблагоприятного, будет включать все перечисленные выше 
дополнения, адаптирующие содержание модели к особенностям 
нынешнего этапа развития экономики (рисунок 1). 

Использование стохастической ЭММ наталкивалось на два 
существенных препятствия методического и сущностного содержания. 
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Первое состояло в том, что трендовая корреляционная модель, 
учитывающая изменения во времени урожайности зерновых культур, 
на основе которой определялся погодный исход, не учитывала 
неустойчивость технологии возделывания этой сельскохозяйственной 
культуры, особенно при нестабильности экономики, в первую очередь 
в хозяйствах средней и худшей группы. И, во-вторых, крайней 
сложностью отличалась методика и информационные модели 
обоснования прогнозной (или перспективной) информации. Нами, 
для решения указанных вопросов отработаны следующие подходы. 

Для более точного отнесения отдельных годов к природным 
исходам линию тренда мы заменяем кривой, построенной на базе КМ, 
учитывающей материальные, составляющие основное содержание 
технологии, факторы, то есть внесение удобрений и плодородие 
пашни, в результате на графике получаем кривую, отражающую 
динамику факторов технологии по отношению к которой, по 
расположению точек корреляционного поля, определяем природные 
исходы и их вероятность. 

Прогнозные значения урожайности сельскохозяйственных культур 
для благоприятных и неблагоприятных погодных исходов определяем на 
основе прогнозных показателей среднего погодного исхода, 
рассчитанных по уже используемой системе корреляционных моделей 
(КМ), и коэффициентам соотношения, определяемым как частные от 
деления значений фактически сложившейся урожайности 
сельскохозяйственных культур благоприятного и неблагоприятного 
погодных исходов к соответствующим среднего погодного исхода. 
Остальные прогнозные показатели этих исходов рассчитываем, 
используя систему корреляционных моделей среднего погодного 
исхода [4]. 

Слабым звеном в обосновании прогнозных программ остаётся 
механизм реализации как оптимальных, так и рациональных решений. 

Его основные положения вытекают из анализа эффективности 
использования ресурсов. По данным КМ формирования денежной 
выручки многоотраслевых сельскохозяйственных организаций Минской 
области за 2010-2015 гг. наиболее окупаемым ресурсом оказалась 
зарплата – с её увеличением на единицу денежная выручка прирастала на 
1,6 единиц. Однако к 2015 году окупаемость роста зарплаты стала 
снижаться [8]. 
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Рис. 1. Блок-схема ЭММ обоснования программы 
развития сельскохозяйственной организации, адаптированной 
к условиям природной и экономической неопределённости [4] 
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которых является важнейшей составляющей коммерческого расчёта. 
Поскольку возможности экономии незаменимых ресурсов зависят от 
уровня и системы хозяйствования, то, следовательно, сумма доплат за 
экономию ресурсов должна быть дифференцированной в зависимости 
от принадлежности хозяйств к группе по эффективности использования 
ресурсов: 

1 лучшая группа yi > yx 35-45 % от суммы экономии; 
2 средняя группа yi ≈ yx 46-65 % от суммы экономии; 
3 низкоэффективная группа yi < yx 66-80 % от суммы 

экономии. 
За основу следует взять показатели средней группы. А доплаты 

за экономию ресурсов должны сохраняться постоянно после того как 
работник или группа их улучшили показатели использования 
незаменимых ресурсов. 

Выводы. Таким образом, экономический прогноз на основе 
стохастической экономико-математической модели есть 
количественная и качественная интерпретация закономерностей 
развития объекта с учетом его внутренних, сложившихся, наиболее 
вероятных будущих особенностей и внешних воздействий для 
достижения важнейших целей хозяйствования. 

Чтобы коллективы предприятий были заинтересованы в 
экономии ресурсов, а, значит, и в снижении издержек производства и 
повышении конкурентоспособности необходимо, чтобы эти ресурсы 
являлись их собственностью. А это означает, что формирование 
важнейших незаменимых ресурсов должно осуществляться 
товаропроизводителями за счёт их средств. Такое возможно, если в 
хозяйствах средней группы, по эффективности использования 
ресурсов, уровень рентабельности составит 40 %. А это возможно 
после устранения диспаритета цен между товарами и ресурсами, 
поставляемыми промышленностью и продукцией сельского 
хозяйства. В условиях, когда товаропроизводители, в конечном счете, 
за счёт госбюджета обновляют технику, получают удобрения, горюче-
смазочные материалы и др. порождается иждивенчество и 
расточительное отношение к ресурсам. 

Эффективное развитие экономики товаропроизводителей 
предполагает эквивалентное взаимодополнение оптимальных 
управленческих решений, механизмом согласования интересов и 
реализации планов. 
 
 



 42 

Литература 
1. Бельский В.И. Экономическое состояние и меры 

финансового оздоровления организаций агропромышленного 
комплекса / В.И. Бельский [и др.]. – Минск : Вышэйшая школа, 2007. 
– 259 с. 

2. Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирование экономических 
процессов / М.П. Власов, П.Д. Шимко. – Ростов н/д : Феникс, 2005. – 
341 с. 

3. Конюховский П.В. Математические методы исследования 
операций в экономике / П.В. Конюховский. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2002. – 257 с.  

4. Леньков И.И. Экономико-математическое моделирование 
экономических систем и процессов в сельском хозяйстве / 
И.И. Леньков  – Минск : Дизайн ПРО, 1997. – 303 с. 

5. Лещиловский П.В., Мозоль А.В. Экономика предприятий 
АПК / П.В. Лещиловский. – Минск : Юнипак, 2006. – 301 с.  

6. Минаков И.А. Экономика сельского хозяйства / 
И.А. Минаков. – Москва : Колос С, 2006. – 302 с.  

7. Попков А.А. Аграрная экономика Беларуси: опыт, проблемы, 
перспективы – Минск : Беларусь, 2006. – 132 с.  

8. Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2010–2015 гг.. – Минск. 

9. Шимов В.Н. Национальная экономика Беларуси: учебник 
/В.Н. Шимов; под ред. Шимова В.Н. – [3-е изд.]. – Минск : БГЭУ, 
2009. – 364 с.  

10. Шимов В.Н. Национальная экономика Беларуси: учебник 
/В.Н. Шимов; под ред. Шимова В.Н. – [3-е изд.]. – Минск : БГЭУ, 
2009. – 364 с.  

11. Экономика и управление в сельском хозяйстве: учебник / 
Под. общ. ред. Г.А. Петраневой. – Москва : Академия, 2008. – 152 с.  

12. Экономика организаций и отраслей агропромышленного 
комплекса / Под общ. ред. В.Г. Гусакова. – Минск : Белорусская наука, 
2007. – 702 с. 
 

References 
1. Bel'skij V.I. et al. (2007). JEkonomicheskoe sostojanie i mery 

finansovogo ozdorovlenija organizacij agropromyshlennogo kompleksa 
[The economic situation and the measures of financial recovery 
agribusiness organizations]. V.I. Bel'skij [et al.]. – Minsk: Vyshjejshaja 
shkola, p. 259 [in Russian]. 



 43 

2. Vlasov M.P., SHimko P.D. (2005). Modelirovanie 
jekonomicheskih processov [Modeling of economic processes]. – Rostov 
na Donu: Feniks, p. 341 [in Russian]. 

3. Konjuhovskij P.V. (2002). Matematicheskie metody issledovanija 
operacij v jekonomike [Mathematical methods of operations research in 
economics]. Sankt-Peterburg: Piter, p. 257 [in Russian]. 

4. Len'kov I.I. (1997). JEkonomiko-matematicheskoe modelirovanie 
jekonomicheskih sistem i processov v sel'skom hozjajstve [Economic-
mathematical modeling of economic systems and processes in agriculture]. 
Minsk: Dizajn PRO, p. 303 [in Russian]. 

5. Leshhilovskij P.V., Mozol' A.V. (2006). JEkonomika predprijatij 
APK [Economics of enterprises of AIC]. Minsk: JUnipak, 
p. 301 [in Russian]. 

6. Minakov I.A. (2006). JEkonomika sel'skogo hozjajstva [Agriculture 
Economics]. Moskva: Kolos S, p. 302 [in Russian]. 

7. Popkov A.A. (2006). Agrarnaja jekonomika Belarusi: opyt, 
problemy, perspektivy [The agrarian economy of Belarus: experience, 
problems and prospects]. Minsk: Belarus, p. 132 [in Russian]. 

8. Programma social'no-jekonomicheskogo razvitija Respubliki 
Belarus' na 2010–2015 gg.. [The program social-economic development of 
Belarus for 2010-2015]. Minsk. [in Russian]. 

9. SHimov V.N. (2009). Nacional'naja jekonomika Belarusi: uchebnik 
[The national economy of Belarus: a textbook]. V.N. SHimov (Ed.). 
(3d ed.). Minsk: BGJEU, p. 364 [in Russian]. 

10. SHimov V.N. (2009). Nacional'naja jekonomika Belarusi: 
uchebnik [The national economy of Belarus: a textbook]. V.N. SHimov 
(Ed.). (3d ed.). Minsk: BGJEU, p. 364 [in Russian]. 

11.  Petraneva G.A. (Eds.). (2008). JEkonomika i upravlenie v 
sel'skom hozjajstve: uchebnik [Economics and Management in Agriculture: 
textbook]. Moskva: Akademija, p. 152 [in Russian]. 

12.  Gusakov V.G. (Eds.). (2007). JEkonomika organizacij i otraslej 
agropromyshlennogo kompleksa [Business organizations and branches of 
the agro-industrial complex]. Minsk: Belorusskaja nauka,  
p. 702 [in Russian]. 
 



 44 

Леньков І.І., Лукашевіч А.В. Системний підхід як основа 
адаптивної оптимізації управлінських вирішень АПК, що 
реформується 

Важливою умовою формування ефективної аграрної політики є 
комплексний економічний аналіз, що базується на адекватних економетричних 
моделях, який дозволяє повною мірою охарактеризувати стан і перспективи 
розвитку галузей АПК, виявляти зовнішні та внутрішні фактори, що найбільш 
суттєво впливають на складні міжгалузеві взаємозв'язки у виробництві і 
споживанні сільськогосподарської продукції. З цього випливає, що вихідною базою 
прогнозування є поглиблений аналіз розвитку об'єкта, виявлення стійких 
закономірностей його розвитку. Для вирішення цієї проблеми будь-який об'єкт 
слід розглядати як систему чи цілісне явище, що складається з сукупності 
взаємопов'язаних елементів, об'єднаних єдністю існування, здатне надати об'єкту 
нову якість. Вивчення складних об'єктів передбачає використання системного 
підходу, який включає сукупність методів і методик, що дозволяють вивчити 
цілісний об'єкт з урахуванням кількісної і якісної взаємозв'язку і динаміки його 
елементів як між собою, так і з іншими об'єктами. 

Ключові слова: стохастична модель, кореляція, збалансованість, 
моделювання, прогнозування, ефективність. 
 

Леньков И.И., Лукашевич А.В.  Системный подход как 
основа адаптивной оптимизации управленческих решений 
реформируемого АПК 

Важным условием формирования эффективной аграрной политики 
является комплексный экономический анализ, базирующийся на адекватных 
эконометрических моделях, который позволяет в полной мере охарактеризовать 
состояние и перспективы развития отраслей АПК, выявлять внешние и 
внутренние факторы, наиболее существенно влияющие на сложные 
межотраслевые взаимосвязи в производстве и потреблении сельскохозяйственной 
продукции. Из этого следует, что исходной базой прогнозирования является 
углубленный анализ развития объекта, выявление устойчивых закономерностей 
его развития. Для решения этой проблемы любой объект следует рассматривать 
как систему или целостное явление, состоящее из совокупности взаимосвязанных 
элементов, объединенных единством существования, способное придать объекту 
новое качество. Изучение сложных объектов предполагает использование 
системного подхода, который включает совокупность методов и методик, 
позволяющих изучить целостный объект с учетом количественной и 
качественной взаимосвязи и динамики его элементов как между собой, так и с 
другими объектами. 

Ключевые слова: стохастическая модель, корреляция, 
сбалансированность, моделирование, прогнозирование, эффективность. 
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Len'kov I.I., LukashevicH A.V. Approach of systems as basis 
of adaptive optimization of administrative decisions of reformed APK 

The important condition of forming of the effective agrarian policy is a 
comprehensive economic analysis based on adequate econometric models, which allow to 
fully characterize the condition and prospects of development of agricultural industries, to 
identify external and internal factors that most significantly affect the complex inter-
sectoral linkages in production and consumption of agricultural products. This implies 
that the source base forecasting is a thorough analysis of the development of the object, 
identifying sustainable patterns of development. To solve this problem, any object should 
be considered as a system or an integrated phenomenon consisting of a set of interrelated 
elements, United by the oneness of existence, is able to give the object a new quality. The 
study of complex objects involves the use of a systematic approach, which includes a set of 
methods and techniques that allow you to explore a whole taking into account qualitative 
and quantitative relations and the dynamics of its elements, both among themselves and 
with other objects. 

Keywords: stochastic model, correlation, balanced, design, prognostication, 
efficiency. 
 
 
УДК 631.1 
 

ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ: 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
МАЗНЄВ Г.Є., ПРОФЕСОР, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми. Ефективне ведення агровиробництва в 

умовах зростаючої конкуренції на світовому ринку можливо лише при 
переході на інноваційний шлях розвитку. Саме завдяки інноваціям 
країни – лідери забезпечили бурхливі темпи економічного зростання. 
Досвід високорозвинених країн, свідчить, що рушійною силою 
економічного зростання є розвиток інноваційних високопродуктивних 
технологій. Тому Україні для подолання технологічної відсталості 
потрібна стратегія технологічного прориву, яка передбачає 
широкомасштабне застосування прогресивних ресурсозберігаючих 
інноваційних технологій. 

Переведення аграрного виробництва на інноваційний шлях 
розвитку передбачає оснащення його машинами нового покоління, 
здатними підвищити продуктивність сільськогосподарської праці у 
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декілька разів. Світова аграрна наука зосереджена на 
розробці інноваційних технологій, які дозволяють 
отримувати екологічно чисту продукцію з мінімальними затратами 
живої та уречевленої праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
впровадження новітніх агротехнології, в тому числі систем 
мінімального та нульового обробітку ґрунту, просвічені чисельні 
роботи науковців як далекого зарубіжжя [16-18], так і відомих вчених і 
практиків України і Росії: A.M. Малієнка [2, М.К. Шикули [15, 
Г.М. Підлісецького, Я.К. Білоуська [10], А.В. Бурилка [10], 
П.А. Денисенка [10], В.О. Пітулька [10], В.Л. Мартинса 3], 
С.Г. Митина [4], Н.В. Краснощекова [1], В.В. Россохи [11], 
Б. Рунова [12], В.Я. Меселя-Веселяка, П.Т. Саблука, 
В.Л. Товстопята [10], В. Сайка [13] та інших. Але особливості розвитку 
інноваційних ресурсозберігаючих технологій в умовах України 
досліджені недостатньо. 

Метою дослідження є подальше узагальнення світових 
тенденцій  розвитку інноваційних агротехнології та адаптація їх до 
умов вітчизняного агровиробництва. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо із літературних 
джерел, машинним методам виробництва сільськогосподарської 
продукції нараховується понад сто років. В світі виділяють дві 
глобальні базові технології виробництва сільськогосподарської 
продукції 1: 

1. Технологія, яка базується на управлінні родючістю ґрунтів; 
2. Технологія, яка здійснює управління продукційним процесом 

рослинництва. 
Традиційно, ще починаючи із стародавніх часів, за першою 

технологією людина приоритетну увагу приділяла отриманню 
якісного посівного матеріалу, здійснювала удобрення ґрунту. 
Причому, в подальшому використання наукових знань дозволило в 
селекції і насінництві  досягти високих результатів, що забезпечило 
суттєвий ріст урожайності сільськогосподарських культур. 

У другій половині ХХ сторіччя аграрна наука дійшла висновку, 
що урожаєм можна управляти не тільки через родючість ґрунтів, але й 
впливаючи безпосередньо на рослину в процесі її вегетації, тобто 
стало можливим управляти продукційним процесом. 

Перша технологія передбачає 3 цикли робіт: 
1  отримання насіння, 2  підготовка ґрунту і посів, 

3  збирання урожаю. Нова технологія чотирьохциклічна  крім 
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зазначених трьох циклів попередньої технології ще й цикл, який 
включає комплекс робіт з управління продукційним процесом по 
фазах розвитку рослин. В результаті моніторингу посівів визначається 
потреба рослин у живильних речовинах, наявність бур’янів, хвороб та 
шкідників рослин і здійснюються відповідні дії по задоволенню 
фізіологічних потреб рослин на основі глибоких точних знань 
процесу 1. 

Починаючи з 90-х років моніторинг посівів здійснюється з 
використанням сучасних космічних технологій. 

Технологія продукційного управління відноситься до числа 
точних (прецизійних) і дозволяє регулювати не тільки величину 
урожаю, але й якість отримуваної продукції. 

Впровадження високих інноваційних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур потребує значних капіталовкладень і 
оборотних коштів. Розрахунки показують, що оборотних коштів 
необхідно від 5-ти до 8-и і більше тисяч гривень на один гектар. Тому 
при проектуванні технологій 8 необхідно розраховувати економічну 
ефективність комплексів машин по кожній технологічній операції. 
Допомогти цьому може запропонована алгоритмічна модель (див. 
рисунок). 

Необхідна також оптимізація технологічних процесів 7, та 
ремонтно-обслуговуючої бази 6. 

Важливим напрямом підвищення ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції є ресурсо-енергозбереження. Як 
приклад,  застосування мінімальної і нульової системи обробітку 
ґрунту. 

Система мінімального та нульового обробітку зменшує 
антропогенне навантаження на ґрунт, значно підвищує продуктивність 
машинно-тракторних агрегатів при виконанні технологічних 
операцій, зменшує витрати паливо-мастильних матеріалів, насіння, 
мінеральних добрив та пестицидів, скорочує тривалість виконання 
робіт. 

Наявність на поверхні ґрунту післязбиральних решток покращує 
агрофізичні властивості ґрунту, забезпечує високий ефект у боротьбі з 
водною ерозією, дефляцією та іншими факторами його деградації. 

Висока аерація забезпечує гальмування окислювальних 
процесів, внаслідок чого збережується родючість ґрунтів, що сприяє 
підвищенню урожайності сільськогосподарських культур. 

Але досягти реалізації переваг мінімізації обробітку ґрунту 
можна тільки при врахуванні певних застережень. 
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Так, незважаючи на переваги мінімального обробітку ґрунту, 
розповсюдження ця технологія знайшла далеко не рівномірно по 
країнах світу. Відомо, що технології мінімального та нульового 
обробітку ґрунту знаходять застосування, насамперед, там де є у 
господарюючого суб'єкта великі площі землеволодінь. Це аграрні 
латифундії Латинської Америки, великі ферми Сполучених Штатів 
Америки, Канади, Австралії. За даними зарубіжних джерел [17] 
нульовий обробіток ґрунту у світі застосовується на площі 95 млн. га. 

Причому, 95 % всієї площі, обробленої за нульовою 
технологією, припадає на шість країн: США, Бразилію, Канаду, 
Австралію і Парагвай. В той же час частка площ нульового обробітку 
усіх європейських країн не перевищує 3 % світових ґрунтів, на яких 
застосовано нульовий обробіток. Це пояснюється не в останню чергу 
тим, що європейські фермери мають у володінні невеликі площі 
сільськогосподарських угідь. 

Слід мати на увазі також те, що найбільша ефективність 
мінімального обробітку і прямої сівби досягається при виконанні їх в 
комплексі із застосуванням сучасних систем удобрення та захисту 
рослин. Особливістю цих систем є те, що вони ґрунтуються на 
використанні широкозахватних високопродуктивних технічних 
засобів з автоматичним регулюванням інтенсивності і точності 
роботи. 

Така техніка є більш наукоємною через оснащення 
енергетичних засобів системами автоматизації контролю і управління 
технологічними процесами з використанням супутникової системи 
глобального позиціонування (GPS) і бортових комп'ютерів і, як 
наслідок, є більш дорогою. 

Застосування технологій мінімального обробітку ґрунту і прямої 
сівби в зоні Лісостепу слід прогнозувати тільки під озимі зернові. 

Слід відмітити, що особливістю технологій мінімального та 
нульового обробітку ґрунту є збереження післязбиральних рослинних 
решток на поверхні ґрунту, що обумовлює ряд недоліків: 

– погіршується фітосанітарний стан посівів внаслідок того, що на  
рослинних рештках зберігаються джерела інфекції, відкладають яйця 
шкідники, створюються сприятливі умови для перезимівлі 
мишовидних гризунів та шкідників; 

– знижується польова схожість насіння і, як наслідок, необхідно 
підвищувати норму висіву до 15-25 %; 

– дослідження зарубіжних вчених показують, що температура 
ґрунту при нульовому обробітку на 3-5°С нижча, ніж при оранці [17], 
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що обумовлює запізнення дозрівання сільськогосподарських культур і 
зниження урожайності. Як компенсуючу міру рекомендують 
підвищувати дозу внесення фосфорних добрив при підживленні 
рослин; 

– частина ґрунтових гербіцидів затримується на післязбиральних 
рештках, тому ефективність їх знижується; 

– погіршується азотне живлення, внаслідок чого виникає 
необхідність підвищувати до 30 кг/га дозу азоту. 

Також слід мати на увазі, що при застосуванні технологій 
мінімального обробітку в орному шарі відбувається перерозподіл 
поживних речовин: збагачення верхньої його частки і збіднення 
нижньої. Внаслідок цього на ранніх етапах рослини краще 
забезпечуються елементами живлення і інтенсивніше розвиваються. 
Але на етапі дозрівання, коли коренева система досягає нижніх частин 
орного шару, рослини відчувають дефіцит елементів живлення, тому 
можливий недобір урожаю і зниження якості продукції. 

Провідні зарубіжні країни все ширше використовують так зване 
інформаційно-біотехнологічне сільськогосподарське виробництво, 
прицезійне (точне) землеробство, принципово нові інформаційно-
комунікаційні технології, наукоємні ресурсо- і енергозберігаючі 
технології нового покоління. 

В останні роки у світі формується так зване точне сільське 
господарство, яке базується на використанні інформаційних 
технологій, в тому числі навігаційних технологій для управління 
сільськогосподарською технікою. Точне сільське господарство має 
великі можливості. Це і космічний моніторинг хімічного складу 
ґрунтів, урожайності, ушкодження культурних рослин шкідниками та 
хворобами; і захист навколишнього середовища; і зниження ризиків; і 
збільшення виробництва та поліпшення якості продукції; і розвиток 
сільської місцевості тощо. 

Точне сільське господарство називають сільськогосподарською 
системою майбутнього (the agricultural system of the future), воно є 
інструментом сільськогосподарської глобалізації (the tool of agricultural 
globalization) [12]. 

Завдяки встановленим на супутниках високоточним приладам і 
дистанційним датчикам здійснюється космічне зондування Землі, 
ведеться безпосередній моніторинг виробничих умов на кожному 
полі, на кожній елементарній ділянці. Дані космічного зондування 
Землі, результати моніторингу передаються в адаптовану до 
конкретних умов систему підтримки прийняття рішень (СППР), яка 
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приймає рішення з управління технологічними процесами і робочими 
органами сільськогосподарських машин. Комплекс СППР 
використовує прилади супутникової навігації глобальної позиційної 
системи Global Positioning System (GРS), засоби геоінформаційної 
системи, дані дистанційного зондування Землі, бортові комп’ютери, 
робото-технічні пристрої сільськогосподарського призначення, 
програмне забезпечення. СППР фіксує на кожному полі температуру 
ґрунту, повітря, швидкість вітру, кількість опадів, наявність шкідників і 
хвороб рослин, стан посівів, урожайність сільськогосподарських 
культур тощо. На основі отриманих даних спеціалізоване програмне 
забезпечення СППР формує технологічну карту поля (treat-ment maps), 
яка визначає особливості обробки кожної ділянки поля, що дозволяє 
приймати адекватні рішення і оперативно коректувати ситуацію на 
полях [9]. 

Точне землеробство засновано на припущенні, що кожне поле є 
неоднорідним за рельєфом, характеристиками ґрунтового покрову, 
агрохімічному змісту, що вимагає диференційованого внесення на 
кожній ділянці варіабельних доз мінеральних добрив, або засобів 
захисту рослин. Воно передбачає виконання усіх технологічних 
операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур з 
урахуванням просторової і часової мінливості параметрів родючості 
ґрунту, стану рослин, природно-кліматичних умов тощо. 

На підставі одержаних зі супутника даних, залежно від 
біологічної потреби рослин, наявності шкідників, або стану 
забур’яненості вноситься диференційована, точно нормована доза 
мінеральних добрив, або засобів захисту рослин і лише на тих 
ділянках, де це необхідно. За таким же принципом здійснюється 
полив. Такі технології дозволяють оптимізувати живлення рослин, 
обробку, догляд за посівами та, тим самим, економити добрива, воду, 
гербіциди, пестициди тощо. 

Геоінформаційна технологія Variable Rate Technology (VRT) 
передбачає залежно від ситуації на окремій ділянці поля відміну зайвої 
технологічної операції, або навпаки – виконання необхідної, саме на 
цій ділянці, операції. Це забезпечує підвищення урожайності 
вирощуваної культури. 

Геоінформаційна технологія на базі глобальної позиційної 
системи Global Positioning System дозволяє проводити моніторинг 
урожайності по окремих ділянках поля. 

В режимі on-line стан рослин, їх потреби в поживних речовинах 
скануються спеціальними приладами в процесі руху машинного 
агрегату по полю і відповідно здійснюється точне забезпечення 
рослин ресурсами. Тобто, з’являється можливість управління 
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розвитком рослин шляхом задоволення їх фізіологічних потреб по 
фазах росту. Ці технології дозволяють оптимізувати кількість і якість 
енергії, яку вводять у рослину, і таким чином забезпечують 
регулювання якості продукції і величини врожаю. 

На фермах Сполучених Штатів Америки більше половини 
зернозбиральних комбайнів обладнанні навігаційними системами для 
моніторингу врожайності сільськогосподарських культур. На сьогодні 
більшість великих зарубіжних фірм з виробництва тракторів, 
комбайнів і сільськогосподарських машин пропонують техніку з 
встановленою навігаційною апаратурою. 

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, 
що протягом останніх десятиріч розвинені країни світу швидкими 
темпами нарощують виробництво сільськогосподарської продукції. 
Це стає можливим за рахунок біологізації продукції технологій, 
заощадження енергії та ресурсозбереження при виконанні 
технологічних операцій. Вагомим резервом є застосування 
ґрунтозахисних енерго- та працезберігаючих технологій обробітку 
ґрунту. Зниження інтенсивності обробітку ґрунту та перехід від 
традиційного багатоопераційного обробітку на мінімальний та на його 
крайню форму – нульовий обробіток є одним із прогресивних заходів, 
який забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці. Досвід 
фермерів Англії свідчить, що застосування нульового обробітку 
дозволяє на підготовці ґрунту і сівби підвищити продуктивність праці 
у 4 рази 17. Але слід мати на увазі, що система мінімального та 
нульового обробітку ґрунту значно складніша, ніж уявляється на 
перший погляд. Вона складна як з агрономічної так і з інженерної, і з 
економічної точок зору. 

Насамперед, не слід очікувати позитивного ефекту від 
впровадження цієї системи в дрібних та середніх за розмірами 
сільськогосподарських угідь господарствах. Це обумовлено надто 
високими цінами сучасних машин для мінімального обробітку і прямої 
сівби та неможливістю реалізації на невеликих площах потенційних 
можливостей високопродуктивної техніки і, як наслідок, великим 
ризиком неокупності інвестованих коштів. 

Застосуванню мінімального та нульового обробітку в 
агропідприємстві повинна перебувати велика кропітка підготовча 
робота. Насамперед, необхідно відпрацювати структуру посівних 
площ на перспективу, оптимізувати землекористування, вивести із 
господарського обороту деградовані та низькопродуктивні землі, 
забезпечити підвищення загальної культури землеробства. Безумовно, 
така робота може тривати декілька років. 
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Керівникам і спеціалістам господарств слід мати на увазі, що 
очікуваний ефект від впровадження технології мінімального та 
нульового обробітку буде досягнут тільки при суворому дотриманні 
вимог агротехніки, послідовному і своєчасному виконанні усіх 
технологічних операцій з урахуванням особливостей їх застосування в 
конкретних природно-кліматичних і господарських умовах. 
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Мазнєв Г.Є. Інноваційні агротехнології: тенденції та 
перспективи розвитку 

Метою дослідження є подальше узагальнення світових тенденцій  розвитку 
інноваційних агротехнології та адаптація їх до умов вітчизняного 
агровиробництва. 

Встановлено, що протягом останніх десятиріч розвинені країни світу 
швидкими темпами нарощують виробництва сільськогосподарської продукції. Це 
стає можливим за рахунок біологізації продукції технологій, заощадження енергії 
та ресурсозбереження при виконанні технологічних операцій. Вагомим резервом є 
застосування ґрунтозахисних енерго- та працезберігаючих технологій обробітку 
ґрунту. 

Керівникам і спеціалістам господарств слід мати на увазі, що очікуваний 
ефект буде досягнуто тільки при суворому дотриманні вимог агротехніки, 
послідовному і своєчасному виконанні усіх технологічних операцій з урахуванням 
особливостей їх застосування. 

Ключові слова: інноваційні технології, ресурсозбереження, 
ефективність, геоінформаційні технології. 
 

Мазнев Г.Е. Инновационные агротехнологии: тенденции и 
перспективы развития 

Целью исследования является дальнейшее обобщение мировых тенденций 
развития инновационных агротехнологий и адаптация их к условиям 
отечественного агропроизводства. 

Установлено, что в течение последних десятилетий развитые страны 
мира быстрыми темпами наращивают производство сельскохозяйственной 
продукции. Это становится возможным за счет биологизации продукции 
технологий, энергосбережения и ресурсосбережения при выполнении 
технологических операций. Весомым резервом является применение 
почвозащитных энерго- и трудосберегающих технологий обработки почвы. 

Руководителям и специалистам хозяйств следует иметь в виду, что 
ожидаемый эффект будет достигнут только при строгом соблюдении 
требований агротехники, последовательном и своевременном выполнении всех 
технологических операций с учетом особенностей их применения. 

Ключевые слова: инновационные технологии, ресурсосбережение, 
эффективность, геоинформационные технологии. 
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Maznev G.E. Innovative agricultural technologies, trends and 
prospects. 

The study is a further generalization of world trends in innovative agricultural 
technologies and adapt them to domestic conditions for agricultural production. 

It was established that during the past decades, developed countries rapidly 
increasing agricultural production. This is possible due biologization production 
technologies, energy saving and resource conservation in the performance of manufacturing 
operations. A significant reserve of soil is the use of energy and labor-saving technologies 
of cultivation. 

Managers and professionals farms should be borne in mind that the expected 
effect will be achieved only in strict compliance with the requirements of agricultural 
technology, consistent and timely implementation of all manufacturing operations with the 
peculiarities of their application. 

Key words: innovative technologies, resource efficiency, GIS technology. 
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РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 
 

НІЦЕНКО В.С., Д.Е.Н., ДОЦЕНТ, ОДЕСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА 

ДАНКЕВИЧ А.Є., Д.Е.Н., ДОЦЕНТ, ЖИТОМИРСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В процесі 

реалізації земельної реформи протягом 1990-2014 років відбулася 
трансформація відносин власності. У сільському господарстві створені 
нові відмінні за розміром і спеціалізацією господарські структури 
ринкового типу, які ведуть виробництво на орендованих у селян 
землях. У той же час питання формування ефективних з точки зору 
виробництва і залучення інвестицій форм господарювання та 
вирішення на цій основі важливих соціальних і економічних питань є 
важливим завданням економічної науки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-
методологічним проблемам зміни форм власності та створення 
ефективних організаційних структур сільськогосподарських 
підприємств присвячені роботи відомих вчених економістів 
П.Т. Саблука, В.П. Ситника, В.К. Терещенка, В.Я. Месель-Веселяк, 
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М.М. Федорова, Н.Я. Дем’яненко, Б.Й. Пасхавера та ін. Однак 
формування ринкової економіки вимагає подальшого, поглибленого 
вивчення нових підходів до системи організації виробництва. 

Так, Л. Заставнюк і В. Зігрій відзначають, що: «не дивлячись на 
здійснення ряду важливих організаційно-економічних і правових 
заходів, пов’язаних з переходом до приватної власності на землю, 
передачею її у власність селян, формуванням господарських структур 
ринкового типу і досягнення на цій основі певних позитивних 
зрушень, сільське господарство вже тривалий час знаходиться в 
критичному стані» [9, с. 35]. 

Такої ж думки дотримується і А. Федосєєва. У своєму 
дослідженні вона приходить до наступного висновку: «сучасний стан 
АПК України, так само як і економіки, є не тільки наслідком розвитку 
країни в минулі десятиліття, а й результатом допущених помилок в 
реформуванні аграрної сфери, результатом чого стало різке зниження 
економічного потенціалу держави та життєвого рівня населення» 
[10, с. 277-278]. 

Проводячи аналіз реформування вітчизняного аграрного 
сектора в організаційному та економічному напрямках, В. Месель-
Веселяк вважає, що зараз в Україні створені три форми 
господарювання – особисті селянські господарства, фермерські 
господарства, а також сільськогосподарські підприємства ринкового 
типу. За розмірами вони відповідають практиці багатьох 
високорозвинених країн світу, які забезпечують ефективне ведення 
сільського господарства і мають перевиробництво продукції: перша – 
японсько-китайської моделі, друга – європейської, третя – 
американської та колишньої моделі Радянського Союзу. Створені в 
Україні форми господарювання відповідають вимогам різного бізнесу: 
великого, середнього і дрібного [11, с. 11]. 

Великотоварні аграрні формування є більш ефективними 
формами господарювання в порівнянні з середніми і малими. Як 
зазначає А. Данкевич концентрація капіталу в сільськогосподарському 
виробництві в вигляді створення інтегрованих структур ... доводиться 
на періоди аграрних криз, при яких фермерські господарства 
відчували фінансових труднощів, а земля втрачала свою вартість, тому 
інвестувати в сільське господарства було економічно вигідно [12, с. 42]. 

Враховуючи і аналізуючи вплив внутрішніх факторів на 
ефективність сільськогосподарського виробництва І. Кириленко та 
А. Павлов роблять висновок, що на сьогоднішній день найбільш 
ефективними суб’єктами сільськогосподарського виробництва є 
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особисті селянські господарства та аграрні холдинги [13, с. 25]. 
Формулювання цілей статті. Теоретико-методологічне 

узагальнення основних положень господарської діяльності суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації відносин власності та 
розробка пропозицій направлених на підвищення ефективної 
сільськогосподарського виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Структурні зміни в 
формах власності на землю протягом 1990-2014 років в Україні 
призвели до передачі сільськогосподарських земель з державної в 
колективну і приватну власність. Станом на 1.01.2015 року частка 
державної власності скоротилася до 26,2 %. Колективна форма 
власності зведена до мінімуму (дивись рисунок). 

Переломним етапом у розвитку економіки сільського 
господарства став Указ Президента України від 3 грудня 1999 року 
«Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 
сектора економіки». Указом регулювався питання оренди земельних 
часток (паїв), спрощувався порядок реєстрації договорів оренди, що 
дало можливість значно прискорити темпи створення нових 
агроформувань, заснованих на базі приватної власності на землю. 
Відповідно до його положень, починаючи з 2000 року, 
сільськогосподарські підприємства відображають площі орендованих 
земель в обліку, а орендну плату – в собівартості сільськогосподарської 
продукції. 
 

 
Рис. Розподіл сільськогосподарських угідь 

в Україні за формами власності, 1990-2014 рр.* 
*Джерело: побудовано на підставі інформації Держкомстату України 
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В результаті проведення земельної реформи в сільському 
господарстві створені нові господарства ринкового типу, виробництво 
в яких ведеться на основі оренди земель. Протягом 2001-2014 рр. в 
агропромисловому комплексі кількість господарюючих суб’єктів 
збільшилася майже на 22 тис. підприємств, головним чином завдяки 
створенню 14 тис. нових фермерських господарств. За площею 
землекористування домінують господарські товариства, питома вага 
яких складає 49% і фермерські господарства, які за цей час зуміли 
розширити свої землеволодіння практично в 3 рази. До значних 
падінь слід віднести негативну динаміку по кооперативам, які за 
кількістю зменшилися майже в 3 рази, а за площею в 6 разів (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Динаміка землекористування сільськогосподарських 

підприємств (1.04.2001-01.01.2014 роки)* 
Кількість підприємств Площа земель, тис. га 

Форми 
агропідприємств на 

01.04. 
2001р. 

на 
01.01. 
2014р. 

«+,–» 
на 

01.04. 
2001р. 

на 
01.01. 
2014р. 

«+,–» 

Господарські 
товариства 6641 8806 2165 11222 9010 -2212 

Приватні (приватно-
орендні) підприємства 3277 5690 2413 4208 3198 -1010 

Акціонерні товариства 770 677 -93 1650 814 -836 
Кооперативи 2845 819 -2026 4999 805 -4193 
Фермерські 
господарства 1767 15499 13732 907 3000 2093 

Інші агроформування 905 6472 5567 1003 1667 664 
Всього 16205 37963 21758 23987 18493 -5495 

Джерело: розраховано авторами за даними Держгеокадастра України 
 

Починаючи з 2000 року орендні земельні відносини зайняли 
домінуючу позицію в сільськогосподарському виробництві, а орендна 
плата стала додатковим важелем соціальної підтримки на селі. Понад 
5,2 млн. селян реалізовують своє право на землю через орендні 
відносини. Орендодавці втратили довіру до підприємств, де отримали 
земельні частки паї і укладають договори оренди з іншими суб’єктами 
(агрохолдингами) і фермерськими господарствами, питома вага яких в 
загальній структурі договорів зросла на 41 % і 14 % відповідно 
(табл. 2). 
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Таблиця 2 
Укладання договорів оренди та орендна плата 

за землі в сільському господарстві* 
 

Україна Показник 2000 р. 2014 р. «+,–» 
Питома вага договорів оренди в розрізі суб’єктів, % 

З підприємствами, де отримана земля 85,2 34,0 -51,2 
З фермерськими господарствами 4,3 14,4 10,1 
З іншими підприємствами 10,5 51,7 41,2 

Питома вага договорів оренди за строками їх укладення, % 
На 1-3 роки 45,7 3,1 -42,6 
На 4-5 років 41,2 35,5 -5,7 
На 6-10 років 11,3 46,4 35,1 
Більше 10 років 1,8 15,0 13,2 

Питома вага за формами виплати орендної плати, % 
грошова 13,9 41,6 27,7 
натуральна (с.-г. продукцією) 77,4 55,7 -21,7 
послуги 8,7 2,6 -6,1 
Орендна плата за 1 га в рік, грн. 73,6 663,8 590,2 

*Джерело: розраховано авторами за даними Держгеокадастра України. 
 

Розмір, форма і строки виплати за оренду встановлюються за 
згодою сторін і відображаються в договорі. Обчислення розміру 
орендної плати здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо 
інше не передбачено договором оренди. Держава законодавчо 
регламентує нижню її межу, яка на землях приватної власності не 
повинна бути меншою 3 % від грошової оцінки земель. Орендна 
плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій 
(надання послуг орендодавцю) формах. Загальна сума виплат за 
договорами оренди в 2014 році досягла 11,3 млрд. грн., а середній 
розмір орендної плати за рік – 663 грн. або близько 40 дол. за 1 гектар. 

У структурі договорів оренди питома вага довгострокової 
оренди терміном понад 6 років виросла до 61 %. Короткострокова 
оренда терміном до трьох років практично звелася до мінімуму і 
становить лише 3 %. Наявність у потенційних орендодавців підсобних 
господарств зумовлює домінування натуральної (с.-г. продукцією) 
орендної плати, питома вага якої становить – 56 %. 

Найбільшими орендарями сільськогосподарських земель на 
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поточний момент є агрохолдинги. Вивчення експертних оцінок 
показує, що в Україні функціонує понад 100 великих холдингів, 
більшість з яких не виділені в окремий бізнес. Становлення 
агрохолдингів відбувається еволюційно, проте в досить короткі 
терміни, що призводить до посилення соціальної напруги в сільській 
місцевості. Технічне переоснащення виробництва супроводжується 
оптимізацією штатної чисельності працюючих. При цьому не завжди 
достатня увага приділяється соціальному фактору – адаптації 
працівників, які звільняються, індивідуальному підходу щодо 
можливого їх працевлаштування на інші посади. Для агрохолдингів 
пріоритетом є отримання економічного ефекту – прибутку, для 
суспільства ж – забезпечення моральних і матеріальних благ місцевої 
громади. 

Ефективність конкретно взятого підприємства і суспільне благо 
завжди знаходяться в протистоянні. За нинішніх умов потреби 
суспільства на реалізацію соціальних питань значно перевищують 
надходження від податкових платежів, які сплачують підприємства. 
Аналіз вказує на незадовільний стан соціального розвитку сільських 
територій, для якого в даний час характерна не тільки глибока 
демографічна криза, занепад соціальної інфраструктури та 
«вимирання» населених пунктів, а й відсутність мотивації до праці і 
високий рівень безробіття, яка супроводжується відтоком трудових 
ресурсів. 

За підрахунками експертів в 2014 році агрохолдинги на умовах 
оренди використовували 5,6 млн. га або близько 27 % в загальному 
землекористуванні сільськогосподарських підприємств [6]. Серед яких 
слід виділити першу трійку на яку припадає 1,5 млн. га, в т.ч.: 
«UkrLandFarming» – 653 тис. га землі, «Агропросперіс» – 430 тис. га, 
«Кернел» – 390 тис. га.  

Аналіз даних наведених в таблиці 3 підтверджує тезу, що 
найбільш ефективними є агрохолдинги з площею до 100 тис. га. У 
разі збільшення площі «економіка масштабу починає працювати в 
зворотну сторону, і ефективність компанії знижується» [6]. 

Мотивуючим фактором для агрохолдингів є можливість взяти 
землю в оренду у селян за 40 дол./га і переуступити через певний 
період часу її на внутрішньому ринку за 100-450 дол./га іншим 
компаніям або продати акції компанії за 1000-1500 дол./га на 
зовнішньому ринку [6-7]. 
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Таблиця 3 
Ефективність використання орендованих земель 

у 20 найуспішніших агрохолдинги України за 2014 р.* 
 

№ Назва компанії 
Площа 

орендованих 
земель, тис. га 

EBITDA в 
рослинництві 
дол./гектар 

земель 
1 Сварог Вест Груп  80 700 
2 Grain Alliance  50 560 
3 Агроспецсервіс  41 520 
4 Чиста криниця  50 500 
5 Індустріальна молочна компанія 137 420 
6 Вінницька агропромислова група 43 347 
7 Trigon Agri 49 336 
8 UkrLandFarming 653 311 
9 Агрейн  130 300 
10 Росток-Холдинг  60 297 
11 Agro Generation & Harmelia 120 244 
12 Укрпромінвест-Агро  122 237 
13 Агропросперис  430 231 
14 Миронівський хлібопродукт 380 231 
15 Нібулон  82 225 
16 KSG Agro 94 200 
17 АПК-Інвест  41 190 
18 Українські аграрні інвестиції 234 179 
19 Агро Інвест Україна  30 156 
20 Астарта  245 124 
 Всього по 20 агрохолдингах 3071 297 

Джерело: розраховано авторами за даними [7]. 
 

Останні кілька років умови функціонування для 
сільськогосподарських товаровиробників стають складніше, 
посилюється фіскальний тиск з боку державних контролюючих 
органів. 

У 2015 р. критерієм для перевірки сплати податків для 
контролюючих податкових органів став відсоток від обороту (1 % 
виручки від реалізації). Нами проведено теоретичне обґрунтування 
мінімальних сум сплати податків в перерахунку на 1 га за основними 
видами продукції рослинництва за 2015 р. Так на 1 га посівів пшениці 
додаткове навантаження складе 4,7 дол., кукурудзи – 6,5, ячменю – 4,5, 
соняшнику – 7,3, ріпаку – 7,2 і сої – 3,5 дол. У середньому на 1 га 
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витрати аграріїв зростуть на 5,7 дол. Застосування цього заходу 
обумовлено використання великою кількістю підприємств тіньових 
схем ухилення від оподаткування (в частині оплати праці, закупівлі 
сировини і реалізації продукції). 

Також необхідно відзначити, що згідно з поправок, прийнятих 
Законом України №71-VIII «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законів України щодо податкової 
реформи» від 28.12.2014 р. для аграріїв змінені наступні режими: 

1. Для експортерів (зернотрейдерів) сільськогосподарських 
культур, крім сільгоспвиробників і підприємств 1-го рівня 
торговельного ланцюга, скасовано відшкодування ПДВ. Таким чином, 
закупівельні ціни всередині країни на різні види продукції (зернові і 
технічні культури) будуть суттєво занижені (на розмір ПДВ). 

В Україні фактично діє заборона на відшкодування ПДВ при 
експорті зернових і технічних культур. Частково це пояснюється тим, 
що виробники зерна мають пільги зі сплати ПДВ. Тому в разі 
відшкодування ПДВ при експорті зерна може виникати субсидування з 
державного бюджету [17]. 

У свою чергу, повернення ПДВ виробнику, який самостійно 
виростив і експортував зерно, передбачає відшкодування тільки 
фактично сплаченого до державного бюджету ПДВ. Адже при 
вирощуванні зерна виробник платить ПДВ у повному обсязі без 
податкових пільг при придбанні насіння, добрив, паливно-мастильних 
матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів. Саме цей обсяг 
ПДВ сільгосптоваровиробник і заявлятиме до відшкодування, так само, 
як це здійснює експортер-виробник будь-якої іншої продукції. При 
цьому, виробник не матиме податкових пільг зі сплати ПДВ, адже 
ніяких коштів при прямому експорт не буде надходити на його 
спеціальний рахунок [17]. 

Також в Україні існує багато сільгосптоваровиробників, які не 
користуються спеціальним режимом та сплачують ПДВ на загальних 
підставах. Незважаючи на це, при продажі продукції напряму або 
через посередників за кордон, ПДВ їм все одно не відшкодовується. 
Таким чином, невідшкодування ПДВ при експорті зерна для всіх 
суб’єктів, незалежно від того користуються вони відповідними 
пільгами чи ні, є суттєвою податковою дискримінацією. [17]. 

Слід зазначити, що відсутність відшкодування ПДВ виробникам 
зерна та технічних культур при експорті є по своїй суті митом на 
експорт. Фактичне мито на експорт зерна порушує Угоду про 
Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Так, у статті 31 
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Угоди зазначено, що: «Сторони не повинні запроваджувати або 
зберігати в силі будь-які мита, податки або будь-які інші заходи 
еквівалентної дії, що накладаються на вивезення товарів або 
запроваджується у зв’язку з вивезенням товарів на іншу територію». 
Невідшкодування ПДВ при експорті зерна його виробникам очевидно 
є згаданим в Угоді «заходом еквівалентної дії при вивезенні товарів», 
тому є її прямим та серйозним порушенням. [17]. 

Варто також відзначити пролонгування зазначеної процедури до 
кінця 2017 р. 

В цілому аграрії в 2015 р, за нашими розрахунками, 
недоотримають близько 1,2 млрд. дол. у вигляді відшкодування ПДВ 
при експорті зернових і технічних культур, що приблизно дорівнює 
50 дол. на 1 га посівів або 30 дол. на 1 т реалізованої продукції. 

2. Скасування фіксованого сільськогосподарського податку 
(ФСП) і переведення всіх аграріїв з 1 січня 2015 року в четверту групу 
платників єдиного податку. Отже, з формальної точки зору, ФСП й 
став четвертою групою фіксованого єдиного податку. Відповідно, 
якщо в 2014 р. сільгоспвиробники, згідно ФСП, платили 0,46 дол./га, 
то починаючи з 01.01.2015 р. – 5,23 дол./га, тобто в 11,3 рази більше. 
Від даної трансакції держава планує збільшити надходження до 
бюджету в цілому на 126,4 млн. мол., у т.ч. за рахунок агрохолдингів – 
на 23,6 млн. дол. 

3. Підвищено земельний податок на сільгоспугіддя, але не 
більше 1% від нормативної грошової оцінки. За нашими підрахунками 
аграрії повинні будуть перерахувати в бюджет близько 387,5 млн. дол., 
що складе приблизно 9,53 дол./га. 

4. Базою оподаткування для платників єдиного податку 
четвертої групи є нормативна грошова оцінка одного гектара 
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 
насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом 
на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, 
встановленого розділом ХІІ Податкового кодексу. Кумулятивне 
значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 
1995 року станом на 1 січня 2015 складає 3,997. 

У зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земель 
зміниться і рівень орендних виплат в 2015 р. у зв’язку з девальвацією 
курсу гривні аграрії будуть виплачувати не 40 дол., як роком раніше, а 
28,6 дол. 

Для підприємств аграрного сектора, які обрали звичайну схему 
оподаткування, обов’язковим є сплата податку на прибуток. 
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Починаючи з 2011 р. ставка податку на прибуток була піднята з 17% 
до 18% в 2015 р. 

Негативний вплив на кінцеві результати господарювання, 
привнесла девальвація національної грошової одиниці – гривні (в 
чотири рази щодо долара). В основному, втрати від курсових різниць 
понесли вітчизняні сільгоспвиробники, орієнтовані на внутрішній 
(національний) ринок. У той же час екпортоорієнтовані компанії 
(агрохолдинги, трейдери) від коливань курсу національної валюти 
тільки виграли. 

У світі сільгоспвиробник отримує допомогу від держави в 
середньому 500 євро на га, а в Україні, крім зняття виплат різних 
дотацій аграріям, ще й податками обкладаються. У європейських 
країнах, наприклад, частка державної дотації в ціновій політиці 
продовольства становить близько 36 %, в Америці – 18 %, в Японії ж 
розмір субсидії досягає 60% [14]. 

Якщо ж підрахувати всі вищенаведені нововведення, то ми 
отримаємо не тенденцію розвитку, а навпаки, спаду. Тобто на 1 га 
сільгоспугідь від непродуманої державної політики аграрії, в т.ч. і 
агрохолдинги, зазнають втрат в розмірі 100 дол./га, а за деякими 
видами продукції і більше. 

Відповідно, в результаті введення таких заходів, зростуть 
витрати і чистий прибуток агрохолдингів знизитися, кількість 
оброблюваних земель зменшитися, що негативно відіб’ється на 
очікуваннях внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів [15]. 

Висновки. Результати комплексного дослідження свідчать, що 
для підвищення ефективності роботи агрохолдингів і розвитку 
сільських територій необхідно вдосконалити законодавчу базу щодо 
усунення непорозумінь між ними в частині сплати податків, а саме 
регламентувати їх сплату в межах територій, де агрохолдинги ведуть 
виробництво. Забезпечення сталого розвитку виробництва має 
досягатися завдяки гармонізації рівноваги між величиною ресурсного 
потенціалу і здатності землі до відтворення її родючості. Основними 
напрямками вдосконалення економічних взаємовідносин між 
структурними підрозділами агрохолдингів є поліпшення організації і 
системи управління персоналом, оптимізація структури виробництва і 
розробка оптимальних моделей співвідношення галузей. Потребують 
вдосконалення орендні земельні відносини в напрямку введення 
системи правового регулювання ринку права оренди землі та розвитку 
іпотечних операцій. 

Державна позиція в питанні ефективного використання земель 
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сільськогосподарського призначення повинна бути направлена на 
встановлення законодавчої норми штрафних санкцій за 
невикористання земель. Корисним при цьому є історичний досвід 
Стародавнього Вавилона, зокрема, дослідження законів Хаммурапі, 
згідно яких, в разі не обробітку поля протягом року – закон змушував 
орендаря сплатити власнику орендну плату на рівні 33-50% від 
врожаю і провести основний обробіток на цьому полі. 

Перспективою орендних земельних відносин повинно стати 
введення постійного землекористування, повноцінне функціонування 
єдиної системи моніторингу земельно-орендних відносин, адекватне 
економічному зростанню підвищення орендної плати, подовження 
термінів договорів оренди, розвитку суборенди, формування умов для 
раціонального використання земель та їх охорони. Доречним є 
впровадження моделі середньо- і довгострокової оренди з подальшим 
переукладенням угоди, спадкуванням права або викупом землі. За 
умови скасування мораторію та впровадження покупки-продажу 
земель доцільним є застосування шкали мотивів і обмежень щодо їх 
перепродажу. Впровадження запропонованих заходів в практику 
роботи сільськогосподарських підприємств дозволить залучити 
інвестиції в сільськогосподарське виробництво і розвивати його на 
інноваційній основі. 
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Ніценко В.С., Данкевич А.Є. Розвиток аграрного сектору 
економіки України в умовах трансформації форм власності 

Проаналізовано становлення організаційно-правових форм господарювання 
в аграрному секторі економіки в умовах трансформації відносин власності. 
Проведено оцінку землекористування сільськогосподарськими підприємствами. 
Досліджено ефективність господарської діяльності і запропоновано напрями 
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва підприємств різних 
організаційно-правових форм. Досліджено стан розвитку орендних земельних 
відносин в сільськогосподарських підприємствах України. Охарактеризовані 
питома вага договорів оренди в розрізі суб’єктів, питома вага договорів оренди за 
строками їх укладення, питома вага за формами виплати орендної плати. 
Розкрито сутність процесів концентрації орендованих земель в агрохолдинги. 

Проаналізовано діяльність холдингів в аграрному секторі економіки, 
досліджено їх організаційно-економічний механізм побудови. Проведено детальний 
аналіз особливостей економічної ефективності їх діяльності, форм налагодження 
виробничих процесів і господарсько-фінансових взаємозв’язків. Доведено, що сучасні 
інтегровані формування вийшли далеко за межі звичайних організацій, а їх вплив 
на розвиток національної економіки країни не є локальним, оскільки досить 
часто саме вони встановлюють «правила гри» на вітчизняній економічній арені. 
Відображено переваги і недоліки інтегрованих структур і науково обґрунтовані 
пропозиції щодо перспектив їх подальшого розвитку. 

Ключові слова: реформування, форми власності, орендні земельні 
відносини, грошова оцінка земель, інтеграційні процеси, агрохолдинги, 
конкурентоспроможність, ефективність, бюджетування, управління, ресурсний 
потенціал. 
 

Ниценко В.С., Данкевич А.Е. Развитие аграрного сектора 
экономики Украины в условиях трансформации форм 
собственности 

Проанализированы становление организационно-правовых форм 
хозяйствования в аграрном секторе экономики в условиях трансформации 
отношений собственности. Проведена оценка землепользования 
сельскохозяйственными предприятиями. Исследована эффективность 
хозяйственной деятельности и предложены направления повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства предприятий разных 
организационно-правовых форм. Исследовано состояние развития арендных 
земельных отношений в сельскохозяйственных предприятиях Украины. 
Охарактеризованы удельный вес договоров аренды в разрезе субъектов, удельный 
вес договоров аренды по срокам их заключения, удельный вес по формам выплаты 
арендной платы. Раскрыта сущность процессов концентрации арендованных 
земель в агрохолдинги. 
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Проанализирована деятельность холдингов в аграрном секторе 
экономики, исследованы их организационно-экономический механизм построения. 
Проведен детальный анализ особенностей экономической эффективности их 
деятельности, форм налаживания производственных процессов и хозяйственно-
финансовых взаимосвязей. Доказано, что современные интегрированные 
формирования вышли далеко за пределы обычных организаций, а их влияние на 
развитие национальной экономики страны не является локальным, поскольку 
довольно часто именно они устанавливают «правила игры» на отечественной 
экономической арене. Отражены преимущества и недостатки интегрированных 
структур и научно обоснованны предложения по перспективам их дальнейшего 
развития. 

Ключевые слова: реформирование, формы собственности, арендные 
земельные отношения, денежная оценка земель, интеграционные процессы, 
агрохолдинги, конкурентоспособность, эффективность, бюджетирование, 
управление, ресурсный потенциал. 
 

Nitsenko V.S., Dankevich A.Ye. The development of agrarian 
sector of economy of Ukraine in conditions of transformation of 
forms of ownership 

It analyzed the establishment of organizational and legal forms of management in 
the agricultural sector in the transformation of property relations. Spend the evaluation of 
land use by agricultural enterprises. Investigated the efficiency of economic activities and 
suggested ways to improve the efficiency of agricultural production enterprises of various 
organizational and legal forms. Investigated the condition of the lease of land relations in 
the agricultural enterprises of Ukraine. Characterized by the share of leases in the 
context of the subjects, the proportion of leases on terms of their conclusion, the weight on 
the forms of payment of rent. Disclosed the essence of the processes of concentration of land 
leased in agroholdings. 

It analyzes the activities of holdings in the agricultural sector, to investigate their 
organizational and economic mechanism construction. Performed a detailed analysis of the 
economic characteristics of their effectiveness, establish forms of production processes and 
economic-financial linkages. It is proved that modern integrated form went far beyond the 
usual institutions and their influence on the development of the national economy of the 
country is not a local, because quite often they establish «rules of the game» on the 
domestic economic scene. Reflected the advantages and disadvantages of integrated 
structures and scientifically sound suggestions about the prospects for their further 
development. 

Keywords: reform, ownership, lease land relations, integration processes, 
agricultural holdings, competitiveness, efficiency, budgeting, management, resource 
potential. 
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КОНСАЛТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 
ПОТЕНЦІАЛУ І БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
РОДІОНОВ О.В., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА, 

ОНІКІЄНКО О.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, РОДІОНОВ С.О., ЗДОБУВАЧ 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В останні 
десятиріччя спостерігається справжній бум на ринку консалтингових 
послуг в західних країнах. Останні досягнення інформаційних 
технологій змінили уявлення про межі підприємств, зажадали нові 
технології управління і ведення бізнесу, що сприяють розвитку 
потенціалу підприємств, їх безпеці і конкурентоспроможності. За 
останні роки об'ємів продажів консалтингових послуг в світі щорічно 
зростає не менше ніж на 10 % (і 60 % цього об'єму доводиться на 
консультування в області інформаційних технологій), що зумовлено 
ефективністю внеску консалтингу у забезпечення безпеки та 
зміцнення потенціалу підприємства. 

Україна значно поступається західним країнам, де останніми 
роками спостерігається  помітне пожвавлення на ринку 
консалтингових послуг. Україна переживає період становлення цього 
ринку, проте, попит на консалтингові послуги як і раніше залишається 
низьким. З метою розвитку потенціалу національних підприємств, їх 
конкурентоспроможності, доцільно звернутися до досвіду 
використання та можливості імплементації консалтингових 
технологій.  

Консалтинг виник в процесі промислової революції, з початком 
розвитку технологій на виробництві, а також пов'язаних з цим 
інституціональними і суспільними перетвореннями. Потреба в 
консультантах була обумовлена необхідністю оптимізації виробничих 
процесів, мінімізації витрат, підвищення іміджу і ринкового потенціалу 
підприємств. Консалтинг стає можливим, коли процес спілкування і 
структуризації управлінського досвіду досягає розвитої стадії. 
Консультування концентрувалося на питаннях продуктивності й 
ефективності роботи виробництв, раціональної організації праці і 
зниженні витрат виробництва. Таке консультування називали 
організацією виробництва, а консультантів – експертами з 



 75 

ефективності. З розвитком управлінських технологій консалтинг був 
розвинутий за декількома напрямами комплексно забезпечуючи 
безпеку підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні 
консалтинг затребуваний у всіх сферах діяльності. Це обумовлюється 
низкою причин, таких як відсутність часу, на рішення проблем 
персоналом підприємства, недостатність досвіду в рішенні деяких 
проблем, відсутність відповідних технологій або кадрів і ін. Найбільш 
активно консалтинг в Україні розвивається з дев'яностих років 
минулого сторіччя, поступово освоюючи всі сфери діяльності 
підприємства, у тому числі і маркетингову. Однак у сучасних роботах і 
дослідженнях літературних джерел галузеві аспекти маркетингового 
консалтингу недостатньо досліджені, особливо в сферах, що 
стосуються підвищення безпеки і ринкового потенціалу підприємств. 
Автори в основному, описують історію розвитку консалтингу, його 
загальні принципи функціонування, сучасні тенденції [1-5]. У зв'язку з 
цим виникає необхідність у дослідженні стану і тенденцій розвитку 
консалтингової діяльності в маркетингу для підвищення ринкового 
потенціалу підприємств з метою розробки нових технологій у даній 
сфері. 

Формулювання цілей статті. характеристика консалтингових 
технологій з метою їх використання для підвищення ринкового 
потенціалу підприємств та забезпечення їх розвитку і безпеки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основна задача 
консалтингу полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і 
використання науково-технічних і організаційно-економічних 
інновацій з урахуванням наочної області і проблем клієнта. 

Консалтинг – це професійна допомога, що надається 
зовнішніми консультантами, в рішенні проблеми. Основна мета 
консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні 
ефективності діяльності підприємства, розвитку його потенціалу, 
конкурентоспроможності, безпеці. 

Класифікація консалтингових послуг залежно від  напряму 
діяльності: 

Загальне управління (оцінка стану організації в цілому; 
стратегічне планування; прогнозування; вдосконалення організаційної 
структури; корпоративне управління). 

Адміністративне управління (оптимізація управління; аналіз 
документообігу; організація і методи управління). 

Фінансове управління (вдосконалення системи обліку, оцінка 
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капітальних витрат, зниження собівартості, збільшення прибутку, 
оподаткування). 

Управління кадрами (формування корпоративної культури, 
пошук і відбір кадрів, система мотивації персоналу, оцінка робіт, 
навчання менеджменту, тренінг). 

Маркетингове управління (стратегія маркетингу, дослідження 
ринку, ціноутворення, управління системою збуту, рекламна політика). 

Виробниче управління  (автоматизація, промисловий 
інжиніринг, управління виробництвом, управління запасами, контроль 
якості, вдосконалення продукції, підвищення продуктивності). 

Інформаційні технології (САПР і АСУ, проектування і розробка 
інформаційних систем, вибір, установка і обслуговування  систем). 

Спеціалізовані послуги (Повчальне консультування, консалтинг 
по управлінню в енергетиці, інженерний консалтинг, екологічний 
консалтинг, інформаційний консалтинг, юридичний консалтинг, 
консалтинг по управлінню МТС, консалтинг у сфері державного 
управління, консалтинг у телекомунікаціях. 

На світовому ринку 31 % замовлень на консалтингові послуги  в 
області виробничого управління (питання управління операціями і 
процесами, управління якістю). Друге місце – 17 % – займають 
консультації з питань корпоративної стратегії, і 17 % займають 
консультації з питань інформаційних технологій. Ці напрями 
найбільш актуальні в забезпеченні безпеки підприємства і його 
потенціалу. 

На відміну від прийнятої на Заході планомірної співпраці з 
консалтинговими фірмами, управлінське консультування в Україні 
використовується епізодично. Як правило, до допомоги зовнішніх 
консультантів керівництво компанії звертається тільки в критичній 
ситуації. В решті випадків керівники компаній розраховують на  власні 
сили. 

Консалтинг в програмуванні зароджувався як інструмент аналізу 
і проектування програмного забезпечення і технологій (ПЗТ), сфера їх 
використання в консалтингу зараз виходить далеко за рамки названої 
наочної області. Інформаційні технології успішно застосовуються для 
моделювання практично всіх наочних областей, проте стійке 
положення в консалтингу вони займають в наступних областях: 
бізнес-аналіз; системний аналіз і проектування. 

Технології консалтингу – результат природного еволюційного 
розвитку всієї галузі засобів, званих інструментальними або 
технологічними.  Однією з ключових ознак є підтримка методологій 
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структурного системного аналізу і проектування. 
Використовування на підприємстві  інформаційних технологій є 

важливою умовою для забезпечення її ефективної роботи і розвитку 
потенціалу. Практично неможливо знайти підприємство, яке не 
використовує ПЗТ в управлінні. Система інформаційного 
забезпечення всіх процесів, існуючих на підприємстві,   необхідна для 
збереження, обробки, передачі інформації про результати виконання 
цих процесів і своєчасного ухвалення управлінських рішень. 

Наявність і ефективність використовування в компанії 
інформаційної системи напряму впливає на ефективність бізнесу, його 
керованість і прозорість. Багато компаній прагнуть вдосконалення 
системи управління саме за допомогою упровадження сучасних 
інформаційних систем. 

Висока динамічність розвитку інформаційних систем, 
вдосконалення і оновлення різних програмних додатків, поява нових 
апаратних засобів вимагає високопрофесійного підходу до вибору 
програмних засобів і їх вбудовування в існуючу в організації систему 
інформаційного   забезпечення. Багато підприємств стикаються з 
необхідністю не просто вибрати оптимальну інформаційну систему, 
яка відповідатиме потребам їх бізнесу зараз, але і збудувати ПЗТ-
стратегію на довгостроковий період. Високі вимоги до компетенції 
ПЗТ фахівців призводять до того, що використання послуг 
професійних консультантів стає найефективнішим для вирішення 
подібних задач. 

Консалтинг в області інформаційних технологій є 
наймолодшою областю. Багато підприємств вважають, що до ПЗТ 
консалтингу відносяться безпосередні роботи з упровадження певної 
інформаційної системи. При цьому із виду упускається те, що будь-яка 
автоматизація системи управління неможлива без   попереднього 
проведення цілої низки робіт, що безпосередньо впливають на 
вимоги до інформаційної системи. І саме ці роботи відносяться до 
ПЗТ консалтингу. 

Важливим напрямом для розвитку потенціалу підприємства й 
його безпеки є маркетинг. Маркетинг спрямований на інтереси ринку і 
виходить із пріоритету споживчих бажань і переваг. Найкоротший 
шлях до одержання прибутку полягає в тому, щоб по можливості 
точно визначити, у чому ж складаються потреби споживача, а потім з 
вигодою для виробника задовольнити їх. В існуючих умовах жорсткої 
конкуренції підприємству здобути прибуток можна лише за рахунок 
максимального задоволення попиту споживачів. Грамотне 
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використання маркетингового інструментарію дозволяє виробнику 
товарів і послуг зрозуміти, хто є його потенційним споживачем, який 
товар або послуга в даний час їм затребувані, а також передбачити або 
власно створити його потреби в майбутньому і визначити оптимальне 
просування товарів споживачу.  

Одна з задач консалтингових підприємств у сфері маркетингу, 
це визначення переваг споживачів сьогодні і завтра, а також 
трансформування попиту споживачів у доход і прибуток виробника. 

Консультанти з маркетингу надають широкий спектр послуг – 
від аудиту маркетингу до оцінки концепції товару, що виходе на 
ринок.  

У своїй роботі консультанти роблять серйозний акцент на 
проведенні різного роду досліджень, у ході яких здійснюється збір і 
аналіз маркетингової інформації. При проведенні маркетингових 
досліджень фахівцями широко застосовуються кількісні і якісні методи 
збору, обробки й аналізу інформації, а також кабінетні дослідження.  

Консалтинг у маркетингу сприяє вибору підприємством-
клієнтом як найбільш правильної, оптимальної маркетингової 
стратегії, так і безпосередньо інструментів маркетингу для підвищення 
ринкового потенціалу підприємств. Це дозволяє підприємству-клієнту 
концентрувати маркетингові зусилля і раціонально направляти їх на 
задоволення потреб або конкретного цільового сегмента, або 
найбільш привабливої купівельної ніші. 

Сфери практичного маркетингового консалтингу: аудит 
маркетингу, маркетингове планування, дослідження, маркетинг 
нерухомості, маркетинг  ідей. 

Для ефективного результату аудиту маркетингу, запрошують 
досвідчених сторонніх зовнішніх консультантів, незалежних експертів, 
що мають відповідну методику проведення подібної роботи. Іноді 
сторонні консультанти не заміщають собою маркетингову службу 
підприємства, а, плідно співробітничаючи з нею, ефективно її 
доповнюють. 

Результатом проведеного аудиту маркетингу є докладний і 
всебічний опис маркетингової інформаційної системи підприємства, а 
також набір ефективних рекомендацій з усунення виявлених 
внутрішніх невідповідностей.  

Своєчасне проведення аудиту маркетингу сприяє одержанню 
додаткових конкурентних переваг на ринку і, відповідно, прибутку.  

Маркетингове планування містить розробку конкретного плану 
маркетингових зусиль підприємства на обраному цільовому ринку. 
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Цей план охоплює використання всіх складових комплексу 
маркетингу (продукт, ціна, розподіл, стимулювання), відповідно до 
прийнятого підприємством стратегічними рішеннями. 

Сторонні консультанти допомагають керівництву підприємства-
клієнта в рішенні задач з розробки стрункої маркетингової стратегії, з 
питань вибору оптимальної організаційної структури, що відповідає 
цієї стратегії, а також допомагають виділити необхідну структурну 
ланку, що відповідає за проведення робіт з маркетингу і створити 
структурні інструменти для координації й обміну інформації в рамках 
усього підприємства.  

Цій роботі звичайно передує аудит маркетингу, аналіз галузі і 
ринку, діагностика професійного рівня і кваліфікації персоналу 
маркетингових структур клієнтської компанії тощо. Рішення 
консультантів, як правило, мають вірогідний характер, а план 
маркетингу є гнучким. Тому він містить не один варіант, а, як мінімум, 
три: мінімальний (песимістичний), оптимальний (найбільш 
ймовірний) і максимальний (оптимістичний). На етапі попередньої 
підготовки кількість планів може бути і більше. 

Для правильної оцінки стану ринку, конкурентного середовища, 
тенденцій розвитку ринку і інших аспектів діяльності необхідна 
відповідна інформаційна платформа. Вона формується на базі 
комплексних маркетингових досліджень. Саме на її основі надалі 
можуть бути побудовані прогнози і різні моделі просування 
підприємства на нові географічні і товарні ринки.  

Консультанти проводять повний цикл маркетингових 
досліджень, що починається з підготовки програми дослідження і 
закінчується розробкою аналітичного звіту і презентацією. При 
розробці і проведенні досліджень консалтингові підприємства 
орієнтуються на рішення індивідуальних задач. Характер більшості з 
них складається в наступному: дослідження ринків товарів; оцінка 
ємності і перспективи ринку; дослідження купівельного поводження; 
створення "портрета" потенційних споживачів тощо.  

У якості вихідних даних для проведення маркетингових 
досліджень, консультанти використають власні бази даних, даної 
державної і відомчої статистики, а також дані, отримані 
в ході проведених т.зв. "польових" досліджень (опитування 
населення й організацій, експертні опитування, глибинні інтерв'ю, 
фокус-групи і т.п.). 

Дослідження ринку нерухомості – це один із ключових 
напрямків діяльності консультантів. У рамках надання даних послуг 
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проводиться комплексне вивчення ринку нерухомості і визначення 
ймовірного сценарію його розвитку в розрізі офісної, торгової, жилої і 
промислової нерухомості. 

Дослідження консультантів містять у собі розгляд і аналіз 
широкого кола питань, пов'язаних з характерними показниками 
ринку, ціноутворенням, собівартістю, ціною, обсягами і структурою 
попиту та пропозиції, тенденціями, прогнозами, а так само 
інституціональною структурою даного ринку, впливом на його 
динаміку зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Ринок нерухомості вкрай неоднорідний, кожен сегмент на те 
саме вплив "реагує" по-різному. Аналізуючи ринок у цілому, можна 
одержати лише загальну ситуацію, однак при цьому зростає 
імовірність того, що важливі деталі і частки для окремого сегмента 
тенденції в загальній картині просто нівелюються, а це може 
викликати серйозні помилки при подальшому плануванні. Для того 
щоб детально розібратися у всім цьому хитросплетенні учасників 
ринку, визначити ступінь їхнього взаємного впливу, а так само 
з'ясувати реакції на впливи на ринок ззовні необхідно удатися не 
просто до аналізу ринку "узагалі", а до аналізу окремого чи сегмента 
групи сегментів.  

Запити споживачів, що змінюються, технологічні зміни і 
конкурентна боротьба змушують підприємства вирішувати задачі, 
пов'язані з інноваційним підходом до організації власного бізнесу, що, 
у свою чергу, робить розробку нових продуктів життєво необхідною 
умовою для підвищення конкурентоспроможності.  

Однозначно й обґрунтовано відповісти на запитання якими 
повинні бути за формою і змістом нові продукти, товари, послуги для 
того, щоб принести своєму власнику прибуток, а не збиток, можливо 
лише після в результаті дослідження, метою якого є вивчення того, 
наскільки пропонована ідея або концепція нового продукту (послуги) 
затребувана на сьогоднішній день на споживчому ринку. Основним 
результатом проведеного дослідження, звичайно, є можливість 
підприємства-клієнта прийняти єдино вірне, але зважене й 
обґрунтоване рішення про доцільність висновку нового товару або 
послуги на ринок. 

Висновок. Розвиток консалтингових технологій за 
функціональними напрямами роботи підприємств сприяє їх стійкому 
розвитку. З метою забезпечення стійкого та поступового розвитку 
підприємств для забезпечення потенціалу й безпеки їх 
функціонування доцільно використати консалтингові послуги. Як 
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свідчить світовий досвід, їх ефективність досить висока в розвитку 
підприємств. Розглянуті найбільш актуальні сфери консалтингу 
сприяють поступовому розвитку. Проте найбільший ефект має 
комплексне використання консалтингових технологій, зокрема в 
виробничій та інноваційній сферах.  
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Родіонов О.В., Онікієнко О.В., Родіонов С.О. Консалтинг 
как инструмент развития потенциала и безопасности 
предприятия. 

В статті розглянуті питання використання консалтингових технологій 
в певних сферах для розвитку потенціалу й безпеки підприємств. Наведені основні 
консалтингові базиси. Розглянуто його стан на вітчизняних підприємствах та 
напрями здійснення. Надано увагу консалтингу в сфері програмного забезпечення 
та маркетингу. Визначено корисність його використання за напрямами. 

Ключові слова: підприємство, консалтинг, технології, потенціал, 
безпека, маркетинг. 
 
 

Родионов А.В., Оникиенко Е.В., Родионов С.А. Консалтинг 
как инструмент развития потенциала и безопасности 
предприятия 

В статье рассмотрены вопросы использования консалтинговых 
технологий в определенных сферах для развития потенциала и безопасности 
предприятий. Приведены основные консалтинговые базисы. Рассмотрено его 
состояние на отечественных предприятиях и направления осуществления. 
Уделено внимание консалтингу в сфере программного обеспечения и маркетинга. 
Определена полезность его использования за направлениями. 

Ключевые слова: предприятие, консалтинг, технологии, потенциал, 
безопасность, маркетинг. 
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Rodionov V.A., Onikienko V.A., Rodionov S.A. Consulting as 
instrument of development of potential and safety of enterprise 

In the article the questions of the use of consulting technologies in certain spheres 
for development of potential and safety of enterprises are considered. Basic consulting bases 
are resulted. Its state on national enterprises and directions of realization is considered. 
Attention to consulting in the field of software and marketing is spared. The utility of its 
use after directions is certain. 

Keywords: Enterprise, consulting, technologies, potential, safety, marketing. 
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ОПЛАТА ПРАЦІ В СТРУКТУРІ 
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ 

 
АРТЕМЕНКО О.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. В забезпеченні 

економічної безпеки населення велику роль відіграє рівень оплати 
праці. За останні роки все частіше заробітна плата виконує роль  
різних соціальних надбавок, доплат, втрачаючи свій класичний 
економічний зміст та поступово втрачає характерні економічні функції 
найбільш важливого механізму регулювання вартості робочої сили та 
мотивації до праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В нашій країні 
продовжується активний процес диференціації соціальної структури 
населення . Виходячи з реального соціального стану суспільства, 
необґрунтовано завищена диференціація в оплаті праці (розрив в 
оплаті праці тільки по офіційній статистиці складає 1:21). Виділилися 
категорії бідних та малозабезпечених (яких основна маса), середньо та 
високозабезпечених, багатих та дуже багатих людей. Категорія бідних 
складає більшість населення. Для бідних та малозабезпечених верств 
населення  заробітна плата була і ще на роки залишиться основним 
джерелом доходів, звідки заробітна плата буде найбільш потужним 
стимулом  підвищення результативності праці  в усіх галузях 
виробництва. Так в США дохід від трудової діяльності населення 
складає 65 % від загальних доходів. 
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В умовах ринкової економіки, основною складовою якої є ринок 
праці, серед  основний компонентів  якого є вартість робочої сили. З 
вартістю робочої сили органічно пов’язана її ціна та економічна 
природа заробітної плати. Вартість робочої сили визначається 
вартістю засобів для життя, які забезпечуватимуть просте відтворення 
працівника. Обсяги та структура фізіологічної необхідності людини 
залежать  не тільки від інтенсивності праці, розумових та фізичних 
витрат працівника але і від історичних умов формування робочої сили 
та від рівня соціально – економічного розвитку країни (відомо, що 
обсяги споживання людей розвинутих країн вищі ніж в країнах , які 
розвиваються). Звідки випливає, вартість робочої сили включає в себе  
визначений рівень життєвих благ, які працюючий зможе придбати за 
отриману винагороду від своєї праці. 

Вітчизняні Завіновська Г.Т., Шило Ж.С. та зарубіжні 
Волгін Н.А., Дудніков С.В., та ін., вчені багато розробили методичних 
та практичний рекомендацій що до поглибленого аналізу стану 
оплати праці  та вдосконалення існуючої системи  оплати праці. 

Формулювання цілей статті. Метою даної публікації є 
науково-методичне обґрунтування заробітної плати, тарифних умов, 
розроблення нормативів трудових затрат, дослідження і вивчення 
зарубіжного і вітчизняного досвіду з проблеми організації заробітної 
плати 

Виклад основного матеріалу дослідження. Регулювання 
соціально-економічних і трудових відносин на підприємствах 
агропромислового виробництва  незалежно від форм власності та 
господарювання здійснюється  відповідно до Закону України «Про 
колективні договори і угоди», «Про підприємства в Україні», «Про 
оплату праці», «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» КЗпП 
України, інших актів чинного законодавства на основі Генеральної 
угоди, галузевих, регіональних та колективних договорів. 

Обов’язковість дотримання галузевих норм і гарантій оплати 
праці законодавчо встановлено в ст. 15, 17 Закону України «Про 
оплату праці» ст. 97 КЗпП України [2]. 

Конкретною формою грошового виразу вартості й  ціни 
робочої сили є заробітна плата. На обсяг та динаміку заробітної плати 
впливають такі ж фактори, як і на вартість робочої сили. Стан ринку 
праці впливає на відхилення росту обсягу заробітної плати від вартості 
робочої сили. Суттєво впливають на рівень існуючої заробітної плати 
ріст цін на товари та послуги, їх дефіцит, а також інфляція , яка знижує 
купівельну спроможність грошей. Для вирівнення вартості робочої 
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сили та заробітної плати, яка під час інфляції зменшує купівельну 
спроможність працівників,  застосовують індексацію доходів 
населення.  

Щоб уявити більш повно небезпеку і можливі наслідки 
існуючих проблем оплати праці, варто перейти від практики до теорії 
цього питання, щоб зрозуміти цю проблему спочатку необхідно 
розібратись, з сутністю і змістом заробітної плати а потім взяти свіжий 
погляд на вищезазначені проблеми. Глибоке теоретичне 
обґрунтування має велике практичне значення адже воно дозволяє 
прийняти конкретні практичні рішення. Наприклад, якщо прийняти 
теоретичні положення (які все ще домінують в підручниках) те що по 
суті зарплата плата є частиною національного доходу що поділяється 
серед працівників в залежності від кількості та якості витраченої праці, 
то  принципово, немає великої біди від тих проблем, які відбуваються 
в оплаті праці. Невірно, але, як мовиться, не смертельно. Не вчасно 
людина отримує частину національного доходу – не біда, почекає 
місяць, або декілька. 

Але можна дотримуватись іншої точки зору  - зарплата складає 
основну частину засобів проживання працівника. І ця точка зору 
загострює питання до максимуму. Що означає в цьому контексті 
невчасна виплата заробітної плати працівника? Це неприпустимо, 
тому що не буде ніяких засобів навіть для простого відтворення 
робочої сили. Іншими словами, погляд на одну і ту ж практичну 
проблему під різним кутом різко змінюється залежно від його 
теоретико - методологічного уявлення. 

Незважаючи на великий історичний досвід, заробітної плати як  
економічної категорії (не менше ніж у "прибутку", "ціни", 
"собівартості", тощо), все ще немає єдиних та аналогічний підходів до 
визначення її суті та змісту. В економічнії літературі за останні роки, в 
статтях, звітах, виступах і презентаціях сучасних вчених, політиків, 
практиків частіше виокремлюється чотири можливих варіанти  для 
визначення сутності заробітної плати: 

— заробітна плата — це вартість праці; 
— заробітна плата — це вартість робочої сили; 
— заробітна плата — це ціна праці; 
— заробітна плата — це ціна робочої сили. 

Щоб розібратись з цією багатоваріантністю та найбільш суттєво 
визначитись, необхідно вирішити два принципіальних завдання. 

Перше: заробітна плата — це вартість чи ціна (праці чи робочої 
сили, це поки ще не дуже важливо). 



 86 

Друге: заробітна плата, найголовніше, пов’язана з працею чи 
робочою силою(їх вартістю чи ціною в даному випадку уже не має 
значення). Інтегруючи  визначення  двох цих завдань, вчені-
економісти вийшли на науково обґрунтоване визначення сутності 
заробітної плати. 

Жоден виконавець (власник) товарів чи послуг не буде 
реалізовувати їх за вартістю,  що дорівнюватиме витратам, 
пов’язаними з виробництвом цієї продукції.  Він обов’язково в ціну, 
окрім вартості закладає прибуток, який йому необхідний для 
продовження і розвитку процесу виробництва, технічного та 
технологічного переоснащення, також власного збагачення та ін.  

Якщо заробітна плата робітника буде визначатися тільки 
вартістю робочої сили (праці), тобто фізичними, інтелектуальними та 
іншими витратами, які він вкладав в процесі трудової діяльності, то її 
величини буде достатньо тільки для компенсації цих витрат та 
простого відновлення здатності до праці. 

Не буде засобів для розвитку робочої сили (підвищення 
освітнього, інформаційного та культурного рівня, кваліфікації та ін.) 
Крім того, заробітної плати не вистачить на утримання 
непрацездатних членів сім`ї – дітей, батьків-пенсіонерів та ін. Таким 
чином, теоретично правильніше говорити про заробітну плату, як про 
ціну праці чи робочої сили. 

Із чотирьох  розглянутих варіантів визначення заробітної платні 
після проведеного аналізу залишились дві можливі дефініції: 

— заробітна плата – це ціна праці  
— заробітна плата – це ціна робочої сили. 

Для вибору кінцевого варіанту суті заробітної плати бажано б 
використовувати відтворювальний підхід до робочої сили, який, як і 
для інших товарів, включає чотири відомих фази: Процес 
виробництва (формування) робочої сили (здатності до праці), тобто, 
підготовки робітника, починається з школи, продовжується в ВУЗ, 
коледжах, при підготовці на робочому місці, в інститутах підвищення 
кваліфікації, та стажуваннях. 
 

Таблиця 
Фази відтворення робочої сили (PC) 

 

I II Ш IV 
Фаза формування 

PC 
Фаза розподілу 

PC 
Фаза обміну 

РС 
Фаза 

використання РС 
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Процес розподілу та обміну робочої сили, як правило, проходе 
на ринку праці при участі трьох суб’єктів інституту соціального 
партнерства - роботодавців, найманих працівників і держави, а також 
безпосередньо на підприємстві (це найм, ротація робітників, 
звільнення, обмін робочої сили на її ціну та ін.). Споживання 
(використання) робочої сили здійснюється безпосередньо  на 
робочому місці, в процесі праці, яке супроводжується виробництвом 
конкретної суспільно-корисної продукції, послуг, напівфабрикатів та 
ін. Відповідно, процес праці має місце тільки на четвертій фазі 
відтворення робочої сили – фазі її використання. 

З проведеного аналізу логічно витікає два теоретичні висновки, 
безпосередньо з виходом на практику. Якщо ми говоримо, що 
заробітна плата   це ціна праці, то роботодавець має включати її в 
структуру тільки витрати, пов'язані з четвертою фазою відтворення  
(використання робочої сили) витрати що відбулися лише в ході 
трудової діяльності. Якщо ми говоримо, що заробітна плата ціна 
робочої сили, то вона включатиме втрати по всіх чотирьох фазах – 
формування, розподілу, обмину та використання робочої сили. Це 
випадок, коли від теоретичних висновків залежить практика 
формування заробітної плати і її реальні розміри.  

Вибрати одне із двох визначень заробітної плати - ціна праці 
або робочої сили неможливо і некоректно для іншої неконкретної 
ситуації. Визначати вибір будуть різносторонні фактори та умови: 
форма власності підприємства (приватна, державна, кооператив та ін.), 
на якому працює людина; характер освіти і спосіб її фінансування (за 
рахунок держави, підприємств, працівника, спонсора); профіль 
організації (служби) зайнятості при наймі даного працівника 
(приватна, державна, та ін.). 

Тільки вони разом остаточно можуть визначити суть заробітної 
плати – це ціна праці або ціна робочої сили, а значить і її фактичні 
розміри. 

Підводячи підсумок аналізу сутності та змісту заробітної плати, 
можна дати таке визначення: заробітна плата як ціна праці чи робочої 
сили становить основу частину фонду життєво необхідних засобів 
співробітників, яка розподіляється  відповідно до кількості та якості 
витраченої праці. 

Заробітна плата багатофункціональна. Всі притаманні їй  
функції являють діалектичну єдність і лише в сукупності дозволять 
вірно зрозуміти сутність та зміст заробітної плати, її протиріччя та 
проблеми, що виникають в процесі удосконалення організації оплати 
праці. Це необхідно підкреслити тому, що не рідко співставлення 
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даних функцій, переоцінка одних та недооцінка інших призводять до 
порушення їх єдності і, як наслідок, до односторонніх, а часто і 
невірних теоретичних і практичних висновків, стосовно організації 
заробітної плати. 

В цьому співвідношенні важливі висновки про кожну функцію 
як частки одного цілого – заробітної плати, яка передбачає  не тільки 
існування других частин, а і  вміщує в собі їх елементи. Наприклад, такі 
функції, як обліково-виробнича, відтворювальна, стимулююча, 
одночасно відіграють і соціальну роль. В свою чергу, в 
відтворювальній функції реалізуються стимулююча та обліково-
виробнича функція заробітної плати. Разом с тем, при загальній 
єдності одна із функцій (чи декілька) в визначеному ступені 
протилежна іншій, а то і виключає іншу , знижує результат її дії. 

Найбільш значне протиріччя функції в тому, що одні з них 
ведуть до диференціації заробітків, інші, навпаки, – до їх 
вирівнювання. Чим сильніше вирівнювання, тем слабше 
диференціація, тим слабше стимулююча дія заробітної плати. Це 
загалом нормальне явище, що відображує внутрішню єдність і 
боротьбу протилежностей, не свідчить про неточність виділених 
функцій. 

При регулюванні заробітної плати необхідно уміло 
використовувати об’єктивну єдність і протилежність її функцій, вчасно 
підсилювати одні або послаблювати інші, щоб організація заробітної 
плати відповідала її об’єктивному змісту і особливостям розвитку 
суспільства. 

На сучасному етапі розвитку суспільства найбільш 
пріоритетними функціями оплати праці, які необхідно підсилювати та 
активізувати являються відтворювальна та  стимулююча функції 
заробітної плати. 

Відтворювальна функція полягає в можливості заробітної плати 
компенсувати витрати праці, які мали місто в трудовій діяльності 
людини. Якщо вона недостатня по своєму рівні навіть для простого 
відтворення робочої сили, то в даному випадку заробітна плата не 
виконує свою відтворювальну функцію. Тобто, ступінь реалізації 
відтворювальної функції можна оцінити по відношенню отриманої 
робітником заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму. 

Інший сенс та інший зміст має стимулююча функція заробітної 
плати. Якщо для реалізації відтворювальної функції оплати праці  
головною (і майже єдиною) умовою є її розмір, то стимулююча 
функція визначається зовсім іншими механізмами і залежностями. 
Вираз типу: «Більше плати – більше буде мотивацій для працівника» – 
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не зовсім точним і обґрунтованим. Причина слабої стимулюючої 
функції оплати праці в іншому. Розглянемо це питання більш 
предметно і досконало. 

Поняття «стимулююча (мотиваційна) функція» та «стимулююча 
роль» заробітної плати досконало не обґрунтовані в економічній 
літературі. Часто стимулюючу функцію та стимулюючу роль 
ототожнюють. 

Відтак «стимулююча функція» та «стимулююча роль» – поняття 
однопорядкові, але їх не можна повністю ототожнювати. 
Стимулююча функція заробітної плати – її властивість направлять 
інтереси працівників на досягнення потрібних результатів праці 
(більшої її кількості, кращої якості та ін.) за рахунок забезпечення 
взаємозв’язку величини винагороди та трудового вкладу. Стимулююча 
роль заробітної плати проявляється в забезпеченні взаємозв’язку 
розмірів оплати праці з конкретними результатами трудової діяльності 
працівників. 

Таким чином, стимулюючу роль можна уявити як своєрідний 
«двигун» стимулюючої  функції. Працює «двигун» – значить 
реалізується стимулююча функція; «пробуксовує» – відсутній тісний 
зв’язок розміру  оплати праці з його результатами, відповідно, і 
заробітна плата не забезпечує відповідної зацікавленості працівників в 
досягненні високих кінцевих результатів. Ступінь реалізації 
стимулюючої функції пропорційна рівню стимулюючої ролі 
заробітної плати. Якраз в цьому міститься принципова відмінність та 
органічний  взаємозв’язок цих понять. Даний підхід до визначення 
сутності «стимулюючої (мотиваційної) функції та «стимулюючої ролі» 
заробітної плати можна розповсюдити і на інші види доходів 
працівника. 

Крім того, якщо стимулюючу функцію неможливо виміряти 
кількісно, вона може тільки існувати або бути відсутньою, то 
стимулююча роль заробітної плати вимірювана. Рівень стимулюючої 
ролі може збільшуватися або знижуватися в залежності, від 
забезпечення зв’язку розмірів оплати праці та трудового вкладу 
працівників, їх результатів. Відповідно; його рівень можна оцінювати, 
аналізувати та порівнювати через ефективність. По росту 
ефективності заробітної плати можна судити про підвищення її 
стимулюючої ролі. 

До цього часу досліджувалась переважно ефективність 
уречевлених факторів виробництва (капітальних вкладень, основних 
фондів, техніки, матеріальних ресурсів та ін...) и недостатньо 
вивчалась ефективність заробітної плати. 
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Необхідність дослідження ефективності заробітної плати 
обумовлена розвитком та розширенням підприємництва та ринкових 
відносин. Формулу ефективності оплати праці можна показати як 
відношення створеної продукції (результату, ефекту) до виплаченої на 
її виробництво заробітної плати, тобто як зарплатовіддачу. Такий 
спосіб визначення ефективності дозволяє розкрити ступінь 
раціональності витрачання фонду оплати праці при створенні 
суспільного продукту та оцінити її стимулюючу роль. Підвищення 
ефективності полягає в тому, щоб ріст заробітної плати 
супроводжувався випереджувальним ростом виробничих показників.  

Звичайно, така методика аналізу ефективності заробітної плати 
є не абсолютно точною – вона не дозволяє повною мірою виявити 
власний ефект оплати праці.  

В наш час через низьку стимулюючу функцію оплати праці в 
розглянутому аспекті більше 50 % працівників реального сектору 
економіки, соціальної сфери та державної служби далеко не в повній 
мірі реалізують свій фізичний та інтелектуальний потенціал в процесі 
трудової діяльності, що виявляється одним із суттєвих резервів 
економічного росту та підвищення  рівня проживання населення 
України.  

Реальна заробітна плата працівників, з урахуванням індексу 
споживчих цін у січні – листопаді 2015 р., порівняно з відповідним 
періодом 2014 р., скоротилася на 23,7 %. Сума заборгованості із 
виплати заробітної плати, що мала місце на окремих підприємствах, 
установах та в організаціях Харківської області (без урахування 
найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних 
осіб – підприємців), станом на 1 грудня 2015 р. дорівнювала 180,9 млн. 
грн. і упродовж листопада зросла на 1,7 %, або на 2,9 тис. грн., 
порівняно з початком п.р. – у 1,6 рази (або на 65,6 млн. грн.) 

Висновки: В умовах економічної кризи та необхідності 
вдосконалювати виробництво, головним завданням постає посилення 
стимулюючої функції заробітної плати. 

Найближчим часом, навіть з урахуванням росту дивідендів 
працівників від акцій, доходів, від вільного приватного 
підприємництва та нових перспективних форм господарювання, 
частка заробітної плати переважає в загальному обсязі доходів 
працівників. 

Стимулююча роль заробітної плати може підвищуватися тільки 
на основі більш глибокого пізнання її стимулюючої функції. 

Оскільки дійсно заробітна плата пропорційно пов’язана з 
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безпосередньо затраченою працею, її стимулюючий вплив на 
розвиток суспільного виробництва є визначальним. Правильне 
використання цієї функції перетворює заробітну плату в один із 
важливіших важелів підвищення результативності виробництва та  
економічного росту. 
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Артеменко О.О. Оплата праці в структурі соціально-
трудової сфери 

В статті розглянуті стан та основні напрямки вдосконалення ринку 
робочої сили в умовах ринкової економіки. Основною складовою ринку робочої сили 
є ринок праці, серед  основних компонентів  якого є вартість робочої сили. З 
вартістю робочої сили органічно пов’язана її ціна та економічна природа 
заробітної плати. Вартість робочої сили визначається вартістю засобів для 
життя, які забезпечуватимуть просте відтворення працівника. 

Необхідність дослідження ефективності заробітної плати обумовлена 
розвитком та розширенням підприємництва та ринкових відносин. Формулу 
ефективності оплати праці можна показати як відношення створеної продукції 
(результату, ефекту) до виплаченої на її виробництво заробітної плати, тобто 
як зарплатовіддачу. 

Ключові слова: вартість життя, заробітна плата, заборгованість, 
оплата праці, продуктивність праці, робоча сила, функції заробітної плати. 
 

Артеменко А.А. Оплата труда в структуре социально-
трудовой сферы. 

В статье рассмотрены состояние и основные направления 
совершенствования рынка рабочей силы в условиях рыночной экономики. 
Основной составляющей рынка рабочей силы рынок труда, среди основных 
компонентов которого является стоимость рабочей силы. Со стоимостью 
рабочей силы органично связана ее цена и экономическая природа заработной 
платы. Стоимость рабочей силы определяется стоимостью средств жизни, 
которые будут обеспечивать простое воспроизводство работника. 

Необходимость исследования эффективности заработной платы 
обусловлена развитием и расширением предпринимательства и рыночных 
отношений. Формулу эффективности оплаты труда можно представить как 
отношение созданной продукции (результата, эффекта) к выплаченной на его 
производство заработной плате, то есть как зарплатоотдачу. 

Ключевые слова: стоимость жизни, заработная плата, 
задолженность, оплата труда, производительность труда, рабочая сила, функции 
заработной платы. 
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Artemenko A. Wages in the structure of social and labor sphere 
In the article the condition and main directions of improvement of the labour 

market in the conditions of market economy. The main component of the labour market 
the labour market among the main component of which is labor costs. With the cost of 
labor is organically bound, its price and economic nature of wages. The cost of labor is 
determined by the value of means of life that will ensure simple reproduction of the 
worker. 

The need for research on the effectiveness of wages caused by the development and 
expansion of business and market relations. The formula of the efficiency wage can be 
represented as the ratio of established products (outcome, impact) to be paid on the 
production of wages, that is, as zarplata returns. 

Keywords: cost of living, wages, debt, wages, productivity, labor, function of 
wages. 
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА 
 

ГІРЖЕВА О.М., К.Е.Н., 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Молочне 
скотарство є провідною галуззю сільського господарства, адже воно 
забезпечує населення цінними харчовими продуктами, надає сировину 
для легкої промисловості, а також цінні органічні добрива для 
рослинництва. Зважаючи на те, що зараз молочне скотарство 
переживає затяжну кризу, то подальший розвиток молочного 
скотарства пов’язаний із вирішенням цілої низки проблем різного 
рівня. Перш за все це стосується організації селекційно-племінної 
роботи та відтворення стада, інтенсивного кормовиробництва та 
повноцінної годівлі, освоєння промислових технологій, впровадження 
прогресивних форм організації та матеріального стимулювання праці 
та ін. Подальше підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності виробництва молока можливе лише на 
основі послідовної інтенсифікації галузі.  
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Україна має всі можливості для того, щоб виправити стан, який 
склався, та відновити своє місце у світовому розподілі праці по 
виробництву молока. Для цього розвиток галузі молочного скотарства 
необхідно переорієнтувати на крупно товарне виробництво з 
використанням інтенсивних факторів росту. Тому дослідження всіх 
цих процесів і явищ є актуальною проблемою дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам 
інтенсифікації як чинника підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності виробництва молока присвячені 
дослідження багатьох авторів, серед яких слід відзначити Анічина Л. 
М.,  В.І. Бойка, В.Н. Зимовця, М.Г. Коржинського, О.А. Козака, О.А. 
Лозу, П.Т.Саблука та ін. Дослідники розглядають коло питань, які є 
складовою частиною проблеми інтенсифікації молочного скотарства і 
підвищення ефективності виробництва молока. Підкреслюється 
необхідність переорієнтувати розвиток галузі на інтенсивні фактори 
росту. 

Проблемні питання інтенсифікації молочного скотарства 
зумовили необхідність здійснення подальшого наукового пошуку, 
базуючись на науковій платформі та керуючись передовим досвідом.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 
статті є вивчення місця та ролі інтенсифікації молочного скотарства в 
підвищенні ефективності виробництва молока.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтенсифікація 
сільського господарства охоплює всі найважливіші сторони діяльності 
підприємств. Як об'єктивний і закономірний процес вона 
здійснюється в певних умовах і залежить від рівня розвитку 
продуктивних сил, матеріально-технічної бази, науки, техніки і 
технології виробництва, а також природних умов. 

Під факторами інтенсифікації, на наш погляд, слід розуміти 
умови, при яких відбувається процес виробництва. Шляхи 
інтенсифікації охоплюють весь комплекс заходів, спрямованих на 
підвищення рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва 
на основі використання існуючих факторів. 

Основним фактором розвитку інтенсифікації, в багатьох працях 
вважається науково-технічний прогрес, оскільки на його основі 
відбувається перетворення процесу виробництва з простого процесу 
праці в науковий процес, що ставить собі на службу сили природи і 
змушує їх діяти на службі людських потреб.  

Передумовою для інтенсифікації виробництва, на думку 
Саблука П.Т. та В.І. Бойка, є збільшення капітальних вкладень та 
інших ресурсів у сільське господарство. Вони вважають, що 
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інтенсифікація виробництва означає таке розширене відтворення в 
галузі, при якому приріст продукції забезпечується за рахунок 
постійного якісного поліпшення технології на основі досягнень науки 
і техніки, а матеріальною основою цього процесу є збільшення 
капітальних вкладень, зростання основних і оборотних виробничих ¬ 
них фондів та інших ресурсів [8]. 

Поряд з факторами, що втілюють в собі додаткові вкладення, 
деякі економісти вважають за необхідне, до факторів інтенсифікації 
відносити інші соціально-економічні умови розвитку народного 
господарства: розвиток галузей промисловості, що виготовляють для 
сільського господарства засоби виробництва, рівень розвитку 
сільськогосподарського виробництва, оснащеність сільського 
господарства засобами виробництва, рівень кваліфікації кадрів та ін.  

І.А. Мінаков фактори інтенсифікації сільського господарства 
пропонує об'єднувати в три групи: 

1) фактори, що визначають ріст і стійкість врожайності 
сільськогосподарських культур, продуктивності тварин на основі 
використання їх біологічного потенціалу. До цієї групи в землеробстві 
відносяться - застосування добрив, вдосконалення агротехнічних 
прийомів насінництва, використання нових високоврожайних сортів 
рослин, зрошення та ін; у тваринництві - зміцнення кормової бази, 
племінна і ветеринарна робота, поліпшення умов утримання 
тварин та ін; 

2) фактори, що забезпечують зниження витрат праці на обробку 
сільськогосподарських культур та утримання худоби. До них 
відносяться - комплексна механізація та електрифікація 
сільськогосподарського виробництва, вдосконалення організації та 
оплати праці; 

3) чинники, що створюють сприятливі умови для ефективного 
використання виробничих ресурсів (земельних, матеріальних і 
трудових), прискорення впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу. До цієї групи відносять поглиблення спеціалізації, 
концентрація і кооперація сільськогосподарського виробництва, 
вдосконалення форм власності і господарювання, економічного 
механізму функціонування сільських товаровиробників, поліпшення 
умов праці та відпочинку працівників [7]. 

Оскільки головним засобом виробництва в сільському 
господарстві, а отже, і об'єктом інтенсифікації є земля, виробництво 
тут протікає під впливом економічних і природно-біологічних 
процесів, не збігаються робочий період і період виробництва, існує 
сезонність виробництва, виробництво ведеться на великих територіях, 
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на нього впливають різноманітні природні фактори, призводять до 
необхідності використання дифференційованого підходу до 
вирішення питань інтенсифікації виробництва. 

Залежно від походження та ролі у процесі інтенсифікації всі 
фактори, що зумовлюють даний процес, об’єднуються в окремі групи. 
Серед них важливе місце посідають природні ресурси, використання 
яких залишається поки що на низькому рівні й досягає в середньому, 
як зазначає М.С.Вітков, не більше 5-10%. Решта 90-95% наявних 
природних ресурсів практично безповоротно втрачається для 
людини. Адже саме у процесі виробництва проявляється органічний 
зв’язок проблеми раціонального використання природних ресурсів із 
проблемою охорони навколишнього природного середовища від 
забруднення. За цих умов необхідне впровадження безвідходних 
технологій з рециркуляцією природних ресурсів, тобто з 
регенеруванням їх багаторазового використання[4]. 

До найважливіших, найактивніших факторів інтенсифікації 
аграрного виробництва, як відомо, належать технічні засоби, 
застосування яких, як правило, знаходиться у тісному взаємозв’язку з 
використанням природних факторів.  

Техногенні фактори інтенсифікації аграрного виробництва 
мають два різновекторні завдання – одне полягає у зменшенні затрат 
праці на одиницю продукції, а друге – у досягненні оптимальних умов 
зовнішнього середовища для забезпечення необхідних вимог 
вирощування сільськогосподарських тварин. Сприятливі природно-
кліматичні умови створюють реальні можливості підвищити 
ефективність застосування технологічних факторів, оптимізувати 
навколишнє природне середовище. І навпаки, при екстремальних 
нерегульованих факторах для виробництва продукції скотарства 
(недостатньому селекційному забезпеченню, відсутності необхідного 
забезпечення поживними речовинами в кормових раціонах, 
недостатність вигулу тварин) техногенні чинники дають можливість 
лише частково оптимізувати довкілля.  

Основним обмежувальним засобом широкого використання 
техногенних факторів інтенсифікації виробництва продукції 
скотарства є недостатність енергоресурсів і матеріально-технічної бази 
для їх застосування. Тому важливого значення набуває комплексне 
використання техногенних та природних факторів.  

В окрему важливу групу об’єднуються соціальні фактори 
інтенсифікації аграрного виробництва, що суттєво впливають на 
виробничі процеси. Це зумовлюється тим, що використання 
техногенних факторів безпосередньо пов’язане з трудовою діяльністю 
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людей, з рівнем володіння їх технічними засобами, зі ступенем 
раціональної організації праці, з економічною заінтересованістю 
працівників сільського господарства в результатах виробничої 
діяльності.  

Отже, при застосуванні кращих за якістю й ефективніших 
соціальних факторів діяльності досягається економія робочого часу, 
підвищення продуктивності праці. У цьому, як зазначав Л.М.Анічин, 
полягає найбільш глибока соціально-економічна сутність 
інтенсифікації. Соціальні фактори мають діяльний характер, а їхнє 
включення в раціональну інтенсифікацію проявляється через вплив на 
продуктивність праці й ефективність виробництва [1]. 

Природні, техногенні та соціальні фактори інтенсифікації діють 
комплексно, у взаємозв’язку, що вимагає обґрунтованого підходу до 
розкриття сутності їх взаємодії при розробленні й реалізації державних 
програм розвитку агропромислового виробництва.  

Для розвитку інтенсифікаційних процесів важливою складовою 
повинен стати інформаційний фактор, який поки що недостатньо 
досліджений і має дискусійний характер. Сутність його, на наш погляд, 
полягає в тому, що на основі наукової та статистико-економічної 
інформації створюються можливості вибору найефективніших 
варіантів забезпечення виробничих процесів за умов значної економії 
матеріально-технічних ресурсів.  

Таким чином, викладене вище слугує підставою для певних 
висновків:  

- інтенсифікація аграрного виробництва має багатофакторний 
характер свого розвитку й тому вимагає комплексного, системного 
підходу до його дослідження;  

- важливим напрямом інтенсифікації аграрного виробництва є 
застосування прогресивних технологій з метою підвищення рівня 
використання природних ресурсів із рециркуляцією, тобто з 
регенеруванням їх багаторазового використання;  

- раціональне розміщення сільського господарства, тобто розподіл 
виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції по 
території країни. Доцільність розміщення сільського господарства 
зумовлюється природними й економічними факторами, які певною 
мірою сприяють виробництву ти чи інших видів продукції. Оскільки 
для розвитку галузі скотарства необхідним є як наявність пасовищ, так і 
ринки збуту продукції, тому розміщується скотарство переважно близь 
населених пунктів; 

- техногенні фактори, які відіграють визначальну роль в 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, слід 
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спрямовувати на виконання двох різновекторних завдань – скорочення 
затрат праці й забезпечення оптимальних умов зовнішнього 
середовища для виробництва м’яса та молока;  

- при цьому важливо забезпечити комплексний підхід до 
використання техногенних і природних факторів;  

- необхідно значно підвищити роль соціальних факторів в 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, створити умови 
для економічної заінтересованості працівників у розвитку аграрного 
сектору економіки. 

Факторами підвищення рівня економічної ефективності 
інтенсифікації виробництва в аграрних підприємствах є наступні: 

- формування оптимального рівня забезпеченості технологічного 
процесу виробничими ресурсами; 

- формування оптимальних співвідношень між окремими 
складовими ресурсного потенціалу підприємства (між основними і 
оборотними фондами, силовими і робочими машинами, поголів'ям 
тварин і кормовою базою та ін.); 

- паритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію; 
- впровадження у виробництво досягнень науково-технічного 

прогресу; 
- використання добрив, засобів захисту рослин і тварин; 
- рівень технології і організації виробництва; 
- інвестиційний клімат; 
- державна аграрна політика [4]. 

Основними стратегічними напрямами інтенсифікації 
виробництва молочної продукції  в аграрних підприємствах у 
сучасних умовах, як зазначає Г.П.Котенджи, можуть бути: залучення 
інвестиційних ресурсів, розвиток спеціалізації і концентрації 
виробництва до оптимальних розмірів; нові підходи до розвитку 
підприємницької діяльності; розвиток виробництва на інноваційній 
основі шляхом застосування нових порід тварин, техніко-технологічна 
переоснащеність виробництва; диверсифікація виробництва і 
розвиток на цій основі внутрішньогосподарських виробничих 
відносин й обслуговуючої та збутової кооперації, ефективний 
менеджмент; прогресивні форми організації і оплати праці [6]. 

Послідовна інтенсифікація процесу виробництва продукції 
молочного скотарства на основі вдосконалення і раціонального 
використання всіх його чинників зазвичай забезпечує високі його 
результати. При цьому темпи зростання виробництва продукції 
можуть перевищувати темпи додаткових витрат. Інтенсифікація 
всебічно впливає на розвиток сільського господарства, створює нові 
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можливості підвищення економічної ефективності виробництва.  
Наші власні дослідження показали, що підвищення економічної 

ефективності виробництва молока в умовах інтенсифікації залежить 
від дії чотирьох окремих груп чинників (рис. 1). 

В сучасних умовах висока ефективність інтенсифікації 
досягається, якщо вона здійснюється комплексно, шляхом побудови 
ефективного механізму. Досягнення високих показників 
продуктивності молочної худоби можливо завдяки широкому 
розповсюдженню районованих порід, удосконалення селекційно-
племінної роботи, більш повного використання генетичного 
потенціалу стада, організації інтенсивного кормовиробництва та 
повноцінної годівлі тварин, впровадження ресурсозберігаючих 
технологій та прогресивних форм організації і матеріального 
стимулювання праці. 

 

Чинники зовнішнього 
економічного 
середовища 

Чинники  ефективного 
використання виробничих 

ресурсів і прискорення 
впровадження інновацій. 

 
Чинники забезпечення 

зниження витрат з 
утримання худоби. 

 
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ 

МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА 

 
Чинники  забезпечення 

зростання продуктивності 
тварин на основі використання 

їх біологічного потенціалу 

 
 

Рис. 1. Класифікація чинників та їх вплив на інтенсифікацію 
молочного скотарства 

 
Важливим напрямом інтенсифікації молочного скотарства є 

збереження і подальший розвиток крупних спеціалізованих молочних 
господарств. Дана галузь володіє меншою в порівнянні з іншими 



 101 

галузями гнучкістю, що в умовах нестабільних цін на ресурси та готову 
продукцію робить виробництво молока ризикованим заняттям для 
фермерів, особливо при скороченні державної підтримки у формі 
субсидій та дотацій. Саме тому молочне скотарство не набуло 
широкого розвитку у фермерських господарствах. До того ж воно є 
однією з найбільш трудомістких, капітало- та фондомістких галузей. 

Функціонування економічного механізму базується на 
принципах, основними з яких є: принципи адекватності, 
комплексності, адаптації, компетенції та забезпечення інформацією, 
акумуляції, цільового використання коштів та ін. На нашу думку, до 
них доцільно додати принцип законності – чітка відповідність 
функціонування механізму існуючій нормативно-правовій базі; 
принцип плановості – механізм має бути націлений на досягнення не 
лише поточних, а й довгострокових завдань; принцип безперервності, 
що полягає у створенні таких умов розвитку аграрного сектору, за яких 
досягається безперервність функціонування суб’єктів галузі. 

Отже, формування економічного механізму в молочному 
скотарстві має враховувати не лише особливості галузі, а і його єдність 
і залежність від механізмів молокопродуктового підкомплексу та 
сільського господарства в цілому. Фактори внутрішньоекономічного 
середовища економічного механізму молочного скотарства об’єднані у 
дві групи, що формують: 1) рівень забезпечення та вдосконалення 
використання виробничих ресурсів; 2) організацію виробництва і 
планування діяльності галузі. 
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Girzheva O. Directions of formation of economic mechanism 
of intensification of dairy cattle breeding 

The basic aspects of intensification as the main condition and factor of milk-
production efficiency and competitiveness growing are considered in the article. The 
recreation and development of large-scale specialized on milk-producing enterprises based 
on the industrial technologies are the main way of these problems solving 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ 
ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЇ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА БІОМАСІ 
 

ДУДНЄВА Ю.Е., КАНД. ЕКОН. НАУК, ДОЦЕНТ, 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Забезпечення 

енергетичної незалежності України є найбільш актуальним завданням 
сьогодення. Для вирішення цього завдання наша країна має усі 
необхідні ресурси та можливості. Одним з напрямів є широке 
використання відновлювальних джерел для виробництва теплової та 
електричної енергії.   

На сьогодні частка відновлювальних джерел енергії в загальному 
постачанні первинної енергії в світі становить близько 13%, в тому 
числі біомаси - 10%. Біоенергетика в Євросоюзі вже становить 60% від 
обсягу споживання енергії, що виробляється за рахунок 
відновлювальних джерел.  

Основним видом біомаси, що використовується для 
виробництва енергії, є тверда біомаса. Її частка в загальному обсязі 
споживання незмінно становить близько 70% [1]. Тверда біомаса 
забезпечує 16% загального обсягу генерації теплової енергії, що 
відповідає третьому місцю після природного газу (43%) та вугілля 
(28,5%). 74,6% біомаси, яка споживається для енергогенерації, 
використовується для виробництва тепла. 

Україна має значний потенціал виробництва біомаси:  відходи 
агрокультур (лушпиння соняшнику, солома та ін.) складають 25-30 
млн. тн. на рік; відходи деревини (лісосічні залишки, відходи 
переробки деревини та ін.) - 3,5-4,5 млн. тн. на рік [1]. Щорічно обсяг 
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виробництва теплової енергії з біопалива в Україні збільшується 
приблизно на 25 %. 

На протязі останніх двох років в Україні реалізовано значна 
кількість проектів теплогенерації із використанням біомаси у якості 
палива. У 2014 році сумарна потужність таких проектів склала 452 
МВт, у 2015 – 752 МВт. Реалізація цих проектів має позитивні 
економічні, соціальні і екологічні результати внаслідок підвищення 
енергетичної ефективності діяльності суб’єктів господарювання, 
створення додаткових робочих місць, збільшення податкових 
надходжень у місцеві бюджети, зменшення викидів парникових газів і 
забруднення повітря. 

При впровадженні таких проектів доводиться приймати 
управлінські рішення в умовах невизначеності, яка стосується як 
зовнішніх так і внутрішніх факторів. Це, в свою чергу, призводить до 
невизначеності у досягненні поставлених цілей. Вплив невизначеності 
на цілі являє собою ризик, який має бути врахований в процесі 
прийняття управлінських рішень. Ризик-менеджмент сьогодні є 
невід’ємною частиною ефективного управління будь-яким проектом, 
його найважливішою складовою. Компанії, які займаються розробкою 
та впровадженням проектів теплогенерації на біомасі, часто 
недооцінюються значущість комплексного, системного підходу до 
управління ризиками проекту, що призводить до значних 
матеріальних та фінансових втрат, збільшення строків окупності 
тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія 
сучасного ризик-менеджменту знайшла своє відображення у наукових 
працях таких вчених, як В.Д.Шапиро, М.В.Хохлова,, С.О.Москвіна, 
В.В.Витлинского [2], В.М.Гранатурова [3], Н.Є.Стрельбіцької, 
О.М.Донець [4], А.О.Старостіної, Г.В.Чернової, О.І.Ястремського та 
інших фахівців. 

Метою даної статті є розробка алгоритму управління ризиками 
проектів теплогенерації та теплопостачання із використанням біомаси. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Алгоритм 
управління ризиками проектів теплогенерації та теплопостачання із 
використанням біомаси враховує рекомендації Настанови з управління 
проектами PMBOK [5] та міжнародних стандартів управління 
ризиками, зокрема COSO ERM [6] та FERMA [7]. 

Настанова PMBOK (A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge - Настанова з управління проектами) являє собою 
сукупність професійних знань з управління проектами, визнаних в 
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якості стандарту. У цьому стандарті описані стадії життєвого циклу 
проекту і організації, особливості організаційних структур управління, 
що можуть вплинути проект і управління ним; визначені групи 
процесів управління проектом, а саме процеси ініціації, планування, 
реалізації, моніторингу, завершення; визначені та описані дев’ять 
областей знань управління проектами; перераховані процеси 
управління проектами і визначені входи, інструменти, методи і виходи 
для кожної області. Стандарт визначає наступні області знань - 
управління інтеграцією, змістом, часом, вартістю, якістю проекту, 
управління людськими ресурсами, комунікаціями, управління 
ризиками, управління контрактами і поставками. 

Глава 11 Розділ 3 Настанови  PMBOK, яка має назву 
«Управління ризиками проекту» описує процеси, пов'язані з 
визначенням, аналізом і контролем проектних ризиків.  

Відповідно до Настанови PMBOK, ризик - це невизначена подія 
або умова, яка, в разі настання, впливає хоча б на одну ціль проекту: 
зміст, терміни, вартість, якість. Ризик може бути викликаний однією 
або декількома причинами і в разі виникнення може вплинути на один 
або кілька аспектів проекту. Причиною виникнення ризиків є 
невизначеність, яка присутня у всіх проектах [5]. Документ констатує, 
що для кожного проекту необхідно розробляти окремий послідовний 
підхід до ризику, а інформація про ризик і управління ним повинна 
бути відкритою і достовірною.  

Відповідно до підходів PMBOK можемо визначити, що:  
- цілями управління ризиками проекту теплогенерації та 

теплопостачання з використанням біомаси є підвищення ймовірності 
виникнення і впливу сприятливих подій і зниження ймовірності 
виникнення і впливу несприятливих для проекту подій в ході його 
реалізації; 

- процеси управління ризиками проекту теплогенерації  та 
теплопостачання включають в себе планування управління ризиками 
та їх ідентифікацію, якісний та кількісний аналіз; планування 
реагування на ризики та моніторинг і управління ризиками. 

На рис. 1 наведена загальна схема управління ризиками проекту 
теплогенерації та теплопостачання із використанням біомаси. 

Для управління ризиками проектів теплогенерації на біомасі 
доцільно використовувати наступний алгоритм дій: 

1. Здійснити планування управління ризиками, що 
безпосередньо впливає на результативність інших процесів, які 
входять у наведену схему управління ризиками. 
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Рис. 1 Загальна схема управління ризиками проекту 
теплогенерації та теплопостачання на біомасі згідно з 

рекомендаціями Настанови PMBOK 
 
Для успішної реалізації процесу планування управління 

ризиками проекту теплогенерації мають бути здійснені наступні 
кроки: 

- проведення робочої наради для розробки відповідного плану 
управління ризиками; 

1. Планування управління ризиками 
процес визначення порядку виконання дій по управлінню 
ризиками в рамках проекту  
 

2. Ідентифікація ризиків 
процес ідентифікації ризиків, які можуть вплинути на проект, і 
документування їх характеристик 

3. Якісний аналіз ризиків 
процес розташування ризиків за ступенем їх пріоритетності для 
подальшого аналізу або управління ними шляхом оцінки і 
підсумовування ймовірностей їх виникнення і впливу на проект 

4. Кількісний аналіз ризиків 
процес чисельного аналізу впливу певних ризиків на загальні цілі 
проекту теплогенерації  та теплопостачання на біомасі 

5. Планування реагування на відомі ризики 
процес розробки варіантів і дій, що сприяють розширенню 
сприятливих можливостей і зниження загроз для досягнення 
цілей проекту теплогенерації та теплопостачання на біомасі 
 

6. Моніторинг і управління ризиками 
процес реалізації планів реагування на ризики, спостереження за 
виявленими ризиками, контролю залишкових ризиків, 
ідентифікації нових ризиків і оцінки  ефективності цих планів 
протягом проекту 
 

Управління ризиками проекту 
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- залучення до участі у нараді членів команди проекту, 
представників контрагентів-контрагентів (постачальників, 
субпідрядників тощо), можлива участі незалежних консультантів з 
питань ризик-менеджменту та експертів з технічних та технологічних 
питань, які мають досвід реалізації аналогічних або схожих проектів; 

- розподіл повноважень та обов’язків щодо реалізації плану 
управління ризиками між членами команди проекту; 

- призначення відповідальної особи для організації управління 
ризиками проекту; 

- залучення учасників наради для ідентифікації ризиків проекту. 
2. Стадія ідентифікації має за мету виявлення тих ризиків, які 

можуть вплинути на досягнення цілей проекту теплогенерації на 
біомасі та їх документування у вигляді Реєстру ризиків проекту.  У 
якості інструментарію доцільно використовувати аналітичні методи 
(аналіз документації, аналіз припущень, SWOT-аналіз), методи збору 
інформації, експертні методи.  

Ідентифікація ризиків - це ітеративний процес, оскільки в 
рамках життєвого циклу проекту можуть виявлятися нові ризики або 
з'являтися інформація про них. Частота ітерацій і склад учасників 
кожного циклу різняться та визначаються в залежності від ситуації. 
Ідентифіковані ризики описуються у Реєстрі з достатньої  
деталізацією. Логічним є виділення «події» (джерела ризику), яка 
здійснить вплив, що буде мати «наслідки»; або при «умові» (джерело 
ризику) відбудеться подія, що матиме «наслідки».  

На додаток до списку певних ризиків для більшої наочності 
можуть зазначатися першопричини цих ризиків – це фундаментальні 
умови або події, які здатні викликати появу одного або декількох 
певних ризиків. Вони повинні реєструватися і використовуватися для 
полегшення ідентифікації ризиків в майбутньому в рамках даного та 
інших проектів у галузі теплогенерації із використанням біопалива. 

Проектні ризики в проектах тепло генерації та теплопостачання 
із використанням у якості палива біомаси можемо поділити на основні 
п’ять груп – технічні (пов’язані із характеристиками обладнання, 
теплових мереж та систем роздавання тепла), ресурсні (обумовлені 
доступною кількістю біомаси, її якістю та складом), логістичні 
(інфраструктурні та організаційні), фінансово-економічні (джерелами 
яких є ціни на природний газ та біомасу, тарифи на теплопостачання, 
попит на послуги альтернативного теплопостачання, розмір 
кредитних ставок) та екологічні (пов’язані із впровадженням більш 
жорстких екологічних норм щодо викидів у повітря та перевищенням 
гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин).  
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3. Якісний аналіз ризиків, що включає в себе розподіл 
пріоритетів для ідентифікованих ризиків, результати яких будуть 
використані в кількісному аналізі ризиків.  

При якісному аналізі ризиків визначаються пріоритети 
ідентифікованих ризиків на підставі ймовірності або можливості їх 
настання, їх вплив на досягнення цілей проекту в разі настання, а 
також з урахуванням ряду інших факторів, а саме обмежень за 
вартістю, строками, змістом і якістю.  

На етапі якісного аналізу ризиків доцільно використовувати 
рекомендації по ризик-менеджменту, які висвітлені у міжнародних 
стандартах, зокрема COSO ERM (Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework), FERMA (Risk management standard), ІSО 
31000:2009 («Risk  management – Principles  and  guidelines  on  
implementation»). 

Результатом якісного аналізу ризиків проекту теплогенерації на 
біомасі є оновлений Реєстр ризиків, який включає відносне 
ранжування ризиків проекту, групування ризиків за категоріями (для 
того, що виявити сферу або стадію проектного циклу, де ризики 
мають найбільшу концентрацію), ризики, які потребують термінового 
реагування (високі пріоритети), детального аналізу і реагування 
(середні пріоритети), подальшого спостереження (низькі пріоритети).  

4. У процесі кількісного аналізу ризиків оцінюється вплив цих 
ризиків у разі їх настання. Даний аналіз являє собою кількісний підхід 
до прийняття рішень в умовах невизначеності. В ході цього процесу 
використовують такі методи, як моделювання Монте-Карло, аналіз 
дерева рішень; підходи теорії нечітких множин [8]. Результатом 
процесу кількісного аналізу є подальше оновлення наступних 
елементів Реєстру ризиків проекту: імовірність досягнення мети 
проекту по строках та вартості, перелік кількісно визначених ризиків із 
розставленими пріоритетами, тенденції (тренди) зміни кількісних 
показників ризиків. 

5. Планування реагування на виявлені ризики є процес розробки 
варіантів і дій по розширенню можливостей і зниження загроз для 
цілей проекту. Цей процес здійснюється за результатами інформації, 
отриманої на етапах 3 та 4 алгоритму управління ризиками. 
Інструментами процесу реагування на відомі ризики є розробка 
стратегії реагування на небезпеки (уникнення ризику, передавання 
ризику, зниження або прийняття ризику), стратегії реагування на 
можливості (використання, розподіл, прийняття, збільшення), стратегії 
реагування на можливі втрати [5]. Результатом є оновлений Реєстр 
ризиків проекту, контракти, пов’язані з ризиками, та оновлений план 
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управління проектом. 
6. Моніторинг і управління ризиками проектів теплогенерації на 

біомасі може включати в себе вибір альтернативних стратегій, 
виконання плану реагування на ризики або резервного плану, 
виконання коригувальних впливів і зміну плану управління проектом. 
Для цього використовують перегляд ризиків, їх аудит, аналіз відхилень 
і трендів, технічне вимірювання виконання, аналіз резервів. В 
результаті розробляються рекомендації з корегувальних дій або 
переходу до резервного плану. 

Висновки. Комплексна система управління ризиками проекту 
потребує системності і послідовності, лише в цьому випадку вона 
дасть потрібний ефект. Модель управління ризиками в проектах 
теплогенерації на біомасі грунтується на застосуванні методики РМВК 
управління проекту, стандартах ризик-менеджменту, зокрема COSO 
ERM, FERMA, ІSО 31000:2009 з використанням методів системного 
аналізу на стадії ідентифікації ризиків; методів експертних оцінок при 
якісному аналізі ризиків; методів прийняття рішень в умовах 
невизначеності тощо.  
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Дуднєва Ю.Е. Модель управління ризиками проектів 
теплогенерації та теплопостачання на біомасі 

Розглянуті основні елементи процесу управління ризиками в проектах 
теплогенерації та теплопостачання із використанням біомаси у якості палива. 
Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до управління ризиками в 
проекті. Виділено основні ризики таких проектів, а саме: технічні, ресурсні, 
логістичні, фінансово-економічні та екологічні. Наведено модель управління 
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ризиками проектів теплогенерації та теплопостачання на біомасі, що 
ґрунтується ні підходах методики РМВК та міжнародних стандартів ризик-
менеджменту. Обґрунтовано необхідність формування та поетапного оновлення 
реєстру ризиків проекту із використанням аналітичних методів та методів 
прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Ключові слова: біомаса, теплогенерація, теплопостачання, проект, 
ризик, управління ризиками, модель. 
 

Дуднева Ю.Э. Модель управления рисками проектов 
теплогенерации и теплоснабжения на биомассе 

Рассмотрены основные элементы процесса управления рисками в проектах 
теплогенерации и теплоснабжения с использованием биомассы в качестве 
топлива. Обоснована необходимость комплексного подхода к управлению рисками 
в проекте. Выделены основные риски таких проектов, а именно: технические, 
ресурсные, логистические, финансово-экономические и экологические. Представлена 
модель управления рисками проектов теплогенерации и теплоснабжения на 
биомассе, основанная на подходах методики РМВК и международных 
стандартах риск-менеджмента. Обоснована необходимость формирования и 
поэтапного обновления реестра рисков проекта с использованием аналитических 
методов и методов принятия решений в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: биомасса, теплогенерация, теплоснабжение, проект, 
риск, управление рисками, модель. 
 

Dudnieva Y.E. The risk management model of heat generation 
and heat supply projects wich using biomass  

This article describes the main elements of the risk management process in the 
heat generation and heat supply projects wich  using biomass as fuel. The article was 
justified by the need for an integrated approach to risk management in the project. Were 
identified the main risks of such projects, namely: technical, service, logistics, financial, 
economic and environmental. The article were presented the risk management model of 
heat generation and heat supply projects wich using biomass, wich based on the 
approaches of techniques RMВK and international standards of risk management. In the 
article were  justified by the need to the necessity of forming and phased renovation project 
risk register with using analytical methods and decision-making methods under 
uncertainty. 

Keywords: biomass, heat generation, heat supply, project, risk, risk-
management, model. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

 
ЗАЇКА С.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ГРІДІН О.В., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Інноваційні 

процеси, які формуються у вигляді інноваційних програм і проектів, 
відносяться до категорії об’єктів найбільш високого ризику для 
інвестицій. В основному, фінансування інноваційної сфери в Україні 
відбувається з власних коштів підприємств, з бюджетних джерел і 
спеціальних фондів. Витрати на НДДКР є, звичайно, однією з 
необхідних складових для успішного стратегічного розвитку бізнесу, 
але більшість підприємств у всьому світі досить обережно ставиться до 
принципово нових розробок, вважаючи за краще йти шляхом 
незначних удосконалень вже існуючих видів продукції чи технологій і 
лише великі корпорації в змозі здійснювати значні вкладення в 
інновації. Все це відноситься і до вітчизняних підприємств, але з 
корективом на функціонування в умовах соціально-політичної та 
фінансової нестабільності. В умовах мінливого зовнішнього 
середовища, одним з важливих засобів реалізації поставлених цілей є 
управління якістю інноваційних проектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під якістю в 
загальному вигляді розуміють сукупність властивостей, які 
зумовлюють придатність продукції задовольняти певні потреби 
споживачів відповідно до її призначення. Якість як економічна 
категорія, на думку американців Д. Юран та А. Годфрі, має два 
трактування: «характеристика продукції, що відповідає потребам 
клієнтів і тим самим забезпечує їх задоволення» та «відсутність 
недоліків», адже недоліки – це помилки, які вимагають 
доопрацювання. Їх наявність призводить до скарг клієнтів, або тяжких 
наслідків для споживача [3]. 

Інститут проектного менеджменту характеризує якість як 
«ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє 
вимоги» [1], а управління якістю проекту як дії, спрямовані на 
забезпечення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі 
його розробки, обґрунтування та реалізації. 
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Розгляду питань щодо управління якістю інноваційних проектів 
присвячено праці багатьох як закордонних, так і вітчизняних вчених-
економістів, серед них: Аронов І.З. [4], Безродна С. М. [5], 
Кане М. М. [6], Лойко Д. П. [7], Решке Х. [8], Шаповал М. І. [10] та 
багато інших. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
опрацювання системи управління якістю інноваційних проектів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний 
менеджмент якості проекту базується на таких основних принципах: 

– якість – це не самостійна функція управління, а невід’ємний 
елемент проекту в цілому; 

– якість – це те, чого очікує споживач; 
– відповідальність за якість проекту має бути адресною; 
– підвищувати якість можна тільки зусиллями всіх працівників; 
– контролювати завжди ефективніше процес, ніж результат 

(продукт) 
– політика в області якості і програма забезпечення якості повинні 

бути частиною загального плану проекту [9]. 
Управління якістю в інноваційних проектах виконує такі задачі: 

– покращення контролю та порядку в підприємстві, оскільки 
управління якістю стосується кожного етапу проекту;  

– отримання більшої інформації для прийняття правильних 
управлінських рішень; 

– покращення взаємодії між підрозділами; 
– стабільність та прогнозованість результатів роботи; 
– зменшення помилок в роботі працівників; 
– підвищення ефективності процесу виробництва товарів або 

послуг; 
– підвищення задоволення споживача; 
– зменшення витрат на виправлення браку; 
– правильне розподілення обов’язків та відповідальності в проекті. 

Управління якістю проекту включає всі роботи, пов’язані з 
загальною функцією управління, які визначають політику в сфері 
забезпечення якості, завдання та відповідальність і реалізують їх 
такими засобами, як планування якості, контроль та вдосконалення в 
рамках системи забезпечення якості. 

Планування якості – це визначення того, які стандарти якості 
потрібно застосувати до даного проекту і як домогтися 
відповідності їм. 

Забезпечення якості – це оцінка загального виконання проекту 
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на регулярній основі для підтвердження того, що проект задовольняє 
стандарти якості. 

Контроль якості – це відстеження певних результатів проекту 
для встановлення того, чи відповідають вони стандартам якості, і для 
визначення шляхів усунення причин незадовільного виконання. 

Планування якості включає визначення того, які стандарти 
якості потрібно застосовувати до даного проекту і як забезпечити 
дотримання цих стандартів. Команда проекту повинна чітко 
усвідомлювати один з фундаментальних принципів сучасного 
менеджменту якості – якість планується, а не перевіряється. Тому 
планування якості передбачає формування вимог до якості проекту і 
його продукту і визначення шляхів їх забезпечення. 

Для планування якості проекту потрібно мати: 
– політику в області якості; 
– опис змісту проекту; 
– опис продукту у вигляді конкретних специфікацій, отриманих від 

споживачів; 
– стандарти, норми і вимоги до якості; 
– результати інших процесів планування. 

Політика в області якості – це загальні цілі та напрямки 
діяльності підприємства з акцентом на якість, формально виражені 
менеджментом вищого рівня. 

Політика в області якості повинна відображати рівень якості, 
який мусить бути досягнутий в здійсненні проекту, та шляхи його 
досягнення. Вона розкриває такі основні питання: 

– рівень якості продукції/послуг проекту; 
– відповідальність за продукцію; 
– відносини з клієнтами/споживачами; 
– відносини з постачальниками; 
– відносини з персоналом (командою проекту). 

Політику якості потрібно сформулювати коротко і чітко, вона 
повинна бути зрозумілою кожному і доведена до відома всіх учасників 
проекту. Команда менеджерів проекту відповідає за те, щоб всі 
учасники і зацікавлені сторони були ознайомлені з нею. 

Політика в області якості виконавчого підприємства часто може 
пристосовуватися для використання у проекті, але якщо в 
підприємстві, яке виконує проект, відсутня офіційна політика в області 
якості або до проекту залучено багато виконавчих підприємств, то 
команді управління проектом потрібно розробити політику в області 
якості для даного проекту. 

Опис змісту проекту – один з основних документів при 
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плануванні якості, оскільки в ньому фіксуються основні цілі учасників 
проекту, зацікавлених сторін і споживачів та результати проекту для 
них. Опис продукту – це задокументовані характеристики продукції 
(послуги) у вигляді специфікацій, технічних завдань, які повинен 
забезпечити проект, щоб вважатися виконаним. Опис продукту є 
менш детальним на ранніх фазах і більш детальним – на пізніх у міру 
поступового уточнення характеристик продукту. 

Відповідно до визначення ISO 9000: 
– стандарт – це «документ загального та багаторазового 

використання, затверджений відповідним підприємством, в якому 
зведені правила та характеристики для продукції, процесів або послуг і 
який не є обов’язковим для дотримання»; 

– норма – «документ, який лежить в основі необхідних 
властивостей продукції, процесу або послуги, включаючи 
адміністративні процедури, причому 
цей документ є обов’язковим для дотримання» [2]. 

Команда управління проектом повинна визначити, які стандарти 
і норми стосуються даного проекту і можуть впливати на його 
виконання, а також розробити необхідні заходи для того, щоб 
забезпечити відповідність цим нормативним документам. 

На планування якості можуть впливати і результати інших 
процесів планування проекту. Зокрема, при плануванні ресурсів, що 
залучаються для здійснення проекту, і їх закупівель визначаються 
вимоги до підрядника, які повинні бути відображені в загальному плані 
управління якістю. 

Для планування якості використовують такі методи і засоби: 
– аналіз доходів і витрат; 
– порівняння зі зразком; 
– графіки потоків; 
– експеримент. 

Процес планування якості передбачає розгляд співвідношення 
доходів і витрат. Прибуток від дотримання вимог якості полягає в 
тому, що в майбутньому знадобиться менше переробок, а це означає 
більш високу продуктивність, менші витрати, більш повне 
задоволення вимог споживачів і всіх зацікавлених сторін. В основному 
витрати, або вартість дотримання вимог якості, – це витрати на роботи 
з управління якістю при виконанні проекту. Аксіомою для менеджера 
проекту має бути те, що завдяки правильному управлінню якістю 
прибутки перевищать витрати. 

Порівняння зі зразком – це встановлення бажаного рівня 
показників якості продукції проекту, виходячи з порівняння з 
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відповідними параметрами аналогічних проектів. 
Графік потоків – це будь-яка діаграма, що відображає зв’язок між 

різними елементами системи. В управлінні якістю найчастіше 
використовують такі графіки: 

– причинно-наслідкові діаграми, або діаграми Ісікава, які 
показують, як різні причини і субпричини пов’язані з виникненням 
реальних і потенційних проблем або наслідків; 

– графіки потоків у вигляді блок-схем, що відбивають взаємодії між 
різними елементами систем і процесів. 

Постановка експериментів – аналітичний метод, який допомагає 
визначити, які чинники найбільшою мірою впливають на загальний 
результат проекту. Цей метод найчастіше використовують для 
планування якості продукції проекту [4]. 

Результатом планування якості проекту є план управління 
якістю, який включає заходи з реалізації політики у сфері якості із 
зазначенням термінів виконання, відповідальних за виконання, 
критеріїв оцінки та бюджету. У цьому плані відбивається стратегія 
якості здійснення проекту, яка визначається на початковій стадії його 
виконання. 

План повинен передбачати організаційну структуру, в рамках 
якої він буде реалізовуватися, а також чіткий розподіл відповідальності 
та рівень повноважень окремих осіб, груп і підприємств, що беруть 
участь в реалізації проекту, за рішенням проблеми якості. 

За термінологією ISO 9000, в плані повинна бути описана 
система якості проекту, тобто «Організаційна структура, відповідальні, 
процедури, процеси і ресурси, необхідні для здійснення управління 
якістю» [2]. 

В рамках управління окремо взятого проекту, як правило, 
спеціальної системи управління якістю не створюється, але при цьому 
основні підприємства-учасники повинні мати системи управління 
якістю та задокументовану угоду, де визначається, як будуть 
взаємодіяти їх системи управління якістю між собою. Система 
управління якістю базується на політиці в області якості. 

Система управління якістю складається з переліку керівних 
документів, заходів та визначення порядку їх здійснення, які 
включають: 

– настанову з якості, де описується система якості в цілому; 
– методичні інструкції з елементів системи якості; 
– робочі інструкції, які описують окремі комплексні технологічні 

процеси (технологічні карти); 
– контрольні інструкції, які описують окремі процедури 
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проведення контрольних та випробувальних заходів (вхідний 
контроль проектної документації, матеріалів, деталей, обладнання, 
контроль якості виробничих процесів і т.п.); 

– нормативну документацію [7]. 
Операційні визначення описують у специфічних термінах «що 

є що», а також спосіб вимірювання якості в процесі контролю.  
Контрольний перелік – це структурований перелік питань, 

зазвичай специфічний для певної роботи і певних проектів, який 
використовується для перевірки виконання необхідних дій, кроків. 

Забезпечення якості – це система послідовних запланованих і 
реалізованих робіт для підтвердження того, що проект задовольняє 
відповідні стандарти. Цей процес триває протягом всього часу 
здійснення проектних робіт. Роботи із забезпечення якості зазвичай 
виконуються службою якості. 

Для забезпечення якості проекту потрібно мати: 
– план управління якістю; 
– результати контролю показників якості; 
– операційні визначення. 

Результати контролю показників якості подаються у вигляді 
записів з тестування та перевірки показників у форматі, прийнятному 
для порівняння й аналізу даного проекту. 

Результатом процесу забезпечення якості проекту є визначення 
заходів щодо поліпшення якості, які передбачають дії щодо 
підвищення ефективності виконання проекту для надання додаткових 
переваг зацікавленим сторонам проекту (замовникам, підрядчикам, 
споживачам і т.п.). В основному реалізація заходів щодо поліпшення 
якості вимагає підготовки запитів на дозвіл проведення змін в проекті і 
різних коригувальних дій, що потребують від команди проекту 
управління цими змінами і їх контролю. 

Контроль якості включає відстеження конкретних результатів у 
проекті для встановлення того, чи відповідають вони стандартам і 
вимогам щодо якості, а також для визначення шляхів усунення причин 
незадовільного виконання робіт. Контроль повинен здійснюватися 
протягом всього часу виконання проекту. Результати виконання 
проекту включають результати як за продукцією проекту, так і за 
менеджментом проекту. 

Контроль якості виконується службою якості. Команда 
управління проекту повинна мати практичні знання в області 
статистичного контролю якості для полегшення оцінки результатів 
контролю якості. 
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Для контролю якості проекту потрібно мати: 
– план управління якістю; 
– операційні визначення; 
– контрольні переліки; 
– результати реалізації проекту, що включають як результати 

виконання процесів за проектом, так і результати за продукцією. 
Для контролю якості проекту використовують такі методи та 

засоби: інспекція (перевірка); графіки контролю (контрольні карти); 
діаграми Парето; статистичні методи; графіки потоків; аналіз 
тенденцій. 

Інспекція включає такі дії, як вимірювання, перевірка, 
тестування, що виконуються для визначення того, чи відповідають 
отримані результати встановленим вимогам. Інспекція може 
здійснюватися на будь-якому рівні: на рівні окремих робіт, комплексу 
робіт або проекту в цілому; інспекції може піддаватися кінцева і 
проміжна продукція проекту. 

Графіки контролю, або контрольні карти – це графічне 
зображення результатів процесу в часі. Їх можна використовувати для 
відстеження вихідних змінних будь-якого типу та моніторингу 
вартісних і планових відхилень, змін обсягу і частоти змін змісту 
проекту, помилок у проектній документації або в інших процесах 
проекту, щоб визначити, чи знаходиться під контролем управління 
проектом. 

Діаграма Парето – це діаграма, що ілюструє появу різних 
причин невідповідності, впорядкованих за частотою виникнення якої-
небудь причини.  

Статистичні методи (статистичні вибірки, аналіз динамічних 
рядів, кореляційно-регресійний аналіз і т.д.) передбачають створення 
статистичних вибірок і моделей для проведення перевірки, щоб 
значно скоротити витрати і час на контроль якості. Тому потрібно, 
щоб команда управління проекту була знайома з різними технологіями 
статистичного моделювання. 

Графіки потоків використовують при контролюванні якості як 
допоміжний засіб в аналізі проблем, що виникають. 

Аналіз тенденцій передбачає використання математичних 
методів для прогнозування майбутніх результатів. Аналіз тенденцій 
часто використовують для відстеження технічних, вартісних і 
планових показників виконання проекту [9]. 

Результатом контролю якості повинні бути рішення щодо: 
– приймання робіт, продукції; 
– ідентифікації браку і розробки та реалізації заходів для управління 
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продукцією, що не відповідає встановленим вимогам, нормам і 
стандартам; 

– переробки продукції; 
– введення змін в процеси; 
– заходи для поліпшення якості. 

Переробка – це дії, які застосовують для приведення дефектного 
або такого, що не відповідає стандартам, елементу у відповідність до 
встановлених вимог. Переробки, особливо непередбачені, часто 
викликають перевитрати, тому команда проекту повинна докласти всіх 
можливих зусиль, щоб мінімізувати процеси переробки. 

Зміни процесу включають негайні запобіжні дії як результат 
контролю якості. У деяких випадках потрібно, щоб процес змін 
здійснювався відповідно до процедур загального контролю за змінами 
проекту. 

Для ефективного управління якістю проекту треба мати 
відповідне організаційне забезпечення. Для цього потрібно, щоб 
організаційна структура проекту та виконавчої організації відповідала 
наступним вимогам: 

– наявність серед вищого керівництва особи, відповідальної за 
систему якості; 

– наявність постійного структурного підрозділу, відповідального за 
виконання функцій з управління якістю та вдосконалення системи 
управління якістю; 

– наявність працівників, відповідальних за якість окремого проекту. 
 
Висновки. Управління якістю інноваційного проекту – більше 

ніж просто контроль за продукцією, що виробляється. До його складу 
входить діяльність, направлена на планування, забезпечення, 
контроль, аналіз та покращення якості робіт, що виконуються в 
процесі реалізації проекту. Здійснення будь-якого інноваційного 
проекту включає в себе декілька паралельних та послідовних процесів, 
декілька етапів робіт. При цьому результати одного процесу являються 
вхідними ресурсами для інших процесів, отже неякісний результат 
одного етапу робіт викликає ланцюгову реакцію та ставить під загрозу 
досягнення кінцевих цілей проекту. 

Управління якістю проекту вимагає системного підходу, 
реалізація якого в сучасній практиці здійснюється у вигляді створення 
стандартизованих систем менеджменту якості. Тому лише створення 
ефективної системи управління якістю інноваційних проектів 
сприятиме зменшення ризику їх впровадження. 
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Заїка С.О., Грідін О.В. Система управління якістю 
інноваційного проекту 

В статті досліджено систему управління якістю інноваційних проектів. 
Встановлено, що управління якістю інноваційного проекту – більше ніж просто 
контроль за продукцією, що виробляється. Управління якістю проекту включає 
всі роботи, пов’язані з загальною функцією управління, які визначають політику в 
сфері забезпечення якості, завдання та відповідальність і реалізують їх такими 
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засобами, як планування якості, контроль та вдосконалення в рамках системи 
забезпечення якості. 

Управління якістю проекту вимагає системного підходу, реалізація якого в 
сучасній практиці здійснюється у вигляді створення стандартизованих систем 
менеджменту якості. Отже, лише створення ефективної системи управління 
якістю інноваційних проектів сприятиме зменшення ризику їх впровадження. 

Ключові слова: інноваційний проект, управління якістю, стандарт, 
продукція. 
 

Заика С.А., Гридин А.В. Система управления качеством 
инновационного проекта 

В статье исследована система управления качеством инновационных 
проектов. Установлено, что управление качеством инновационного проекта – 
больше, чем просто контроль производимой продукции. Управление качеством 
проекта включает все работы, связанные с общей функцией управления, которые 
определяют политику в области обеспечения качества, задачи и ответственность 
и реализуют их такими средствами, как планирование качества, контроль и 
совершенствование в рамках системы обеспечения качества. 

Управление качеством проекта требует системного подхода, реализация 
которого в современной практике осуществляется в виде создания 
стандартизированных систем менеджмента качества. Следовательно, только 
создание эффективной системы управления качеством инновационных проектов 
будет способствовать уменьшению риска их внедрения. 

Ключевые слова: инновационный проект, управление качеством, 
стандарт, продукция. 
 

Zaika S.О., Gridin O.V. The quality of management system of 
innovation project 

In the article the quality management system innovation projects was investigated. 
It was established that quality management innovation project – more than just control of 
the products manufactured. Quality management project involves all work associated with 
the overall management function that determine policy in the field of quality assurance, 
objectives and responsibilities and implement them by such means as quality planning, 
control and improvement within the quality assurance system. 

Quality Management project requires a systematic approach, implementation of 
which in modern practice takes the form of the establishment of standardized quality 
management systems. Thus, only the establishment of an effective quality management 
system innovation will help reduce the risk of their introduction. 

Keywords: innovative design, quality management standard products. 
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УДК 65.014 
 

РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ  
 

КРАЛЯ В.Г., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні 
організації функціонують в умовах нестабільного зовнішнього 
середовища, загострення конкуренції, посилення непередбачуваності 
кон'юнктурних змін ринку. Динамічність підприємницької діяльності 
вимагає від організації гнучкості, рухливості, здатності розвиватися в 
умовах, що постійно змінюються, що обумовлює необхідність 
побудови відповідної структури управління. Тобто  перехід до 
гнучких, органічних типів організаційної структури, що дають змогу  
компаніям швидко адаптуватися до зовнішнього середовища. 
Паралельно зі зміною організаційних структур управління відбувається 
і зміна методологічних підходів до їх проектування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій Вивченню 
проблеми підходів до проектування організаційних структур 
управління підприємства присвячено роботи багатьох учених. У 
першу чергу слід вказати роботи Б.З. Мільнера, З.П.Румянцевой, 
Л.А.Базільович, Л.Г. Дідковської, О.Є.Кузьміна, Л.І. Скібіцької, 
Е.Лужко, Н.Г.Чумаченко. У роботах цих вчених розглянуто багато 
методичних та методологічних питань пов’язаних з проектуванням 
побудови організаційних структур управління підприємством. 

Формулювання цілей статті В Україні методи побудови 
структур управління відзначаються надмірним використанням 
формальних норм, відсутністю еволюційного саморозвитку структури 
в процесі функціонування організації, що зумовлює механічне 
перенесення колишніх форм організації в нові ринкові умови. Метою 
написання статті є дослідження основних підходів до проектування 
організаційних структур управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вдосконалення 
методології проектування організаційних структур управління 
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відповідно до  умов, що змінюються, є одним з найважливіших 
завдань сучасного менеджменту і теорії організації. 

Проектування   (від латів. projectus - кинутий вперед) - процес 
створення проекту, прототипу, праобразу передбачуваного або 
можливого об'єкту, стану. Дж. Гэлбрейт визначив проектування 
організації як постійний пошук найбільш ефективного поєднання 
організаційних змінних[4] . Чинники, які  впливають на цей процес, 
по численних дослідженнях, є ситуаційними. До їх числу відносять 
розмір фірми, мету, стратегію, організаційну культуру і багато інших. 
Питанню, які саме чинники найбільшою мірою впливають на 
формування структури організації, присвячено багато досліджень. 

Уперше питання про формування структури управління 
підприємством було поставлене представниками школи наукового 
управління і, згодом, чіткіше, - адміністративної школи ( АФайоль, Г. 
Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер). Шість з чотирнадцяти знаменитих 
принципів управління А. Файоля пов'язані з побудовою структури 
організації (централізація, розподіл повноважень, ієрархія та ін.). У 
роботах того часу створений функціональний підхід до проектування 
організації. Представники цього напряму розробили критерії 
раціональної структури підприємств, виділили вимоги по підбору, 
оцінки і розподілу кадрів по підрозділах, визначили оптимальне 
співвідношення людського і технічного елементів в організації. 

Починаючи з кінця 1920-х рр. принципи функціональної 
організації  доповнювалися соціально-психологічними елементами, 
дослідження яких розпочав Э. Мэйо, а згодом продовжили М. Фоллет, 
М. Вебер, Д. МакГрегор  і інші. В цілому поєднання описаних 
функціональних і  соціально-психологічних принципів дозволяло 
забезпечити ефективне управління промисловими підприємствами 
того часу. 

З 50-х рр. XX століття отримали розвиток кількісні дослідження 
в теорії організації, що було пов'язано з розвитком математики, 
кібернетики, статистики, а надалі - і комп'ютерних мереж.  Спочатку 
вплив кількісного підходу в теорії організації був значно меншим. 
Основні напрями в розвитку цього підходу - побудова математичних 
моделей часто завдань управління (управління запасами, розподіл 
ресурсів та ін.), що зустрічаються, і дослідження операцій (що надалі 
оформилося в теорію ухвалення рішень). Проте і сьогодні багато 
авторів сходяться на думці, що можливості моделювання 
організаційних моделей досить обмежені, оскільки ці моделі багато в 
чому спираються на соціологію і психологію. 
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Однією з найважливіших концепцій того часу стала теорія  
інформації Н. Вінера  і  К.Шенона, що роздивлялася організацію як 
інформаційну систему. Підрозділи фірми є суб'єктами, які приймають, 
обробляють і передають інформацію. Проектування структури цієї 
системи припускає оптимізацію інформаційних зв'язків. 

Системні концепції . Системний підхід (1970-і рр.) міцно увійшов 
до наукового вжитку і став визначальним для розвитку науки XX  
століття. Відповідно до нього були сформульовані основні принципи 
проектування структур управління, які сьогодні являються 
загальновизнаними: первинність функції по відношенню до 
структури; принцип ієрархії; побудова структури управління як 
структури прямих і зворотних інформаційних зв'язків; відповідність 
завдань і підрозділів в структурі управління; автономія підрозділів. 

У рамках концепції управління по цілях, уперше введеною П. 
Друкером в 1954 р. в книзі   "The Practice of Management" організація 
розглядається як цілеспрямована система. Організаційне проектування 
здійснюється на основі побудови дерева цілей. Однорідні цілі 
групуються і передаються в сферу відповідальності одного підрозділу. 
Таким чином, на відміну від ранніх концепцій, що пропонують 
функціональну структуру як єдиний " оптимальний" тип 
організаційної структури управління, ця концепція пропонує методику 
проектування  різних типів  організаційних  структур управління на 
основі декомпозиції цілей організації. 

Значний внесок у розвиток теорії організаційного проектування 
вніс Герберт Саймон, в працях якого організація розглядається як 
система тривалих взаємодій між співробітниками. Структура  в деякому 
роді є  продуктом цих взаємодій. Проектування організації 
пропонується здійснювати з обліком  неформальних наслідків 
внутрішньогрупових стосунків.  Також на структуру впливає комплекс 
внутрішніх і зовнішніх змінних: попит, конкуренти, цілі діяльності,  
система планування  і  контролю, інтереси керівництва  і  персоналу 
підприємства. Нині розуміння системної структури організації і 
переваги системного підходу до її побудови є ключовим напрямом в 
розвитку сучасних уявлень про суть організаційного проектування. 
Так, Б.З.Мильнер підкреслює, що метою організаційного 
проектування є розробка таких організаційних елементів і стосунків в 
створюваній системі, при реалізації яких виникле організаційне ціле 
мало б властивості високої надійності, стійкості і економічності [7]. 

Ситуаційна теорія .У 60-70-і рр. XX століття отримав розвиток 
ситуаційний підхід в теорії організації. Початок формування цього 
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підходу зв'язують з дослідженнями Джоан Вудворт, яка досліджувала 
залежність між технологією і організаційним проектуванням і виявила, 
що зі збільшенням технологічної складності структура ускладнюється, 
зростає число рівнів управління.  

Засновниками ситуаційного підходу також часто називають 
американських дослідників П.Лоуренса і Дж.Лорша, які проводили 
дослідження, метою яких було проаналізувати взаємозв'язок між 
невизначеністю середовища, в якому діє організація і її внутрішньою 
структурою. Учені дійшли висновку, що від характеристик 
зовнішнього оточення (ринкових, виробничих, інформаційних, 
наукових та ін.) залежать такі компоненти внутрішнього устрою 
організації як цілі, структура, технології і персонал. Аналізуючи 
підприємства, дослідники сконцентрували увагу на трьох основних 
підсистемах організації - виробництво, маркетинг і дослідження. Їх 
дослідження підтвердили, що стабільному оточенню відповідають 
жорсткіші і формальніші організаційні структури, ніж мінливому. 

У роботах Дж. Томпсона  і  Дж. Гилбрейта обґрунтовувалася 
необхідність зміни структури організації в залежності від конкретного 
стану основних  ситуаційних  змінних, як зовнішніх, так і  внутрішніх. 

Сучасні автори практично одностайні в тому, що організаційне 
проектування повинне виконуватися на основі аналізу зміни не лише (і 
не стільки) внутрішніх, але в першу чергу зовнішніх чинників. Саме 
зовнішнє середовище дає  можливості для розвитку компанії і тим 
самим визначає напрям її розвитку. Практично загальновизнано, що 
структура організації носить ситуаційний характер і модифікується 
при зміні ситуації. 

Стратегія і структура А. Чандлер показав, що стратегія, вибрана 
організацією, визначала її довготривалі цілі, спосіб дій в конкретних 
ситуаціях і розподіл ресурсів. Він сформулював принцип, згідно з 
яким проектування організації повинне відповідати стратегії, вибраній 
фірмою. Добре відоме твердження  А. Чандлера про те, що "стратегія 
визначає структуру"[5]. Тобто від того, яка наша стратегія, залежить те, 
яка структура найбільшою мірою сприятиме її реалізації. 

Іншої думки дотримується гуру сучасного менеджменту И. 
Адизес. Адизес стверджує, що структуру первинна по відношенню до 
стратегії. На його думку, структура визначає поведінку людей, а 
поведінку визначає стратегію, тому щоб реалізувати якісь зміни в 
поведінці, вимагається спочатку змінити структуру [1]. 

  Проте  це протиріччя не так важливо, якщо згадати про те, що 
сучасні організації надзвичайно динамічні і постійно знаходяться в 
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розвитку. Фактично, процес змін структури відбувається безперервно, 
як і процес уточнення стратегії. Ця точка зору не є новою, ще 
Дж.Гилбрейт  який  визначив елементи сучасного організаційного 
проектування, детально описав  вплив стратегії на структуру організації 
і вплив структури на стратегію організації [4]. 

Еволюційна концепція .Наступна віха в розвитку підходів до 
організаційного проектування - формування еволюційної концепції 
управління. Прийнято вважати, що початок еволюційної  концепції 
був закладений А. Чандлером, коли у 1962 р. побачила світ його книга 
"Стратегія  і  структура". Подальший розвиток  теорії  продовжили  И. 
Ансофф, Р. Нельсон. Розвиток організацій схоже з розвитком 
біологічного виду : організації еволюціонують, сильніші виживають, 
слабші гинуть. Можливості суспільства залежать від розвитку нових 
форм організацій. Якщо організаційних форм багато, то серед них 
з'являються лідери, які найбільшою мірою пристосувалися до умов, 
що склалися. Таким чином, що визначають вплив на тип 
організаційного побудови компанії робить не просто набір 
ситуаційних чинників, а логіка еволюційного розвитку. 

У рамках  еволюційної  концепції була проведена типізація 
структур управління фірмами і побудована модель їх еволюції, 
пов'язаної з ускладненням умов господарської діяльності. 

Еволюція структур. Розглянемо, як розвивалися організаційні 
структури управління упродовж XX століття, і те, як, на думку сучасних 
учених, виглядає структура організації майбутнього. 

Традиційно першими з описаних в наукових роботах структур 
були функціональні структури управління. Жорстка ієрархічна 
структура, розподілені функції, чітко певна відповідальність - на 
протязі майже півстоліття ці принципи  вважалися єдино 
правильними. У міру розвитку економіки  структури ускладнювалися. 
Коли корпорації стали виходити на нові ринки, революційним стало 
поява дивізіонів, що автоматично означало меншу централізацію. 

З ускладненням бізнес-середовища і зростанням невизначеності 
знадобився перехід до принципово нових видів структур, які могли б 
швидко мінятися, реагуючи на зміни ринку. На зміну традиційним  
прийшли органічні адаптивні форми організації, не 
забюрократизовані і характеризуються здатністю до саморозвитку, 
адаптації. Тому починаючи з 1980-х рр. посилюється тенденція до 
створення тимчасових органів управління, а також централізації 
найважливіших функцій на вищому рівні управління організаціями, 
що проявилося у формуванні органічних адаптивних типів 
організаційних структур і передусім таких, як проектна і матрична. 
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Мережева організація Наступним кроком була поява і теоретичне 
обґрунтування мережевих структур. Під мережевим підприємством, як 
правило, розуміється сукупність взаємодіючих фірм, що об'єднують 
різні ресурси і види діяльності для надання різноманітних продуктів 
(товарів або послуг) певному сегменту ринку[3 с. 25] . Структура 
мережевої організації, як правило, є плоскою. Це відповідає також 
думці П. Друкера про те, що структура організації повинна містити 
мінімально можливу кількість рівнів управління[3 с. 35] . Для мережевої 
організації характерна наявність спільної мети організацій, що входять 
в неї.  При цьому склад учасників мережі може мінятися. Головна 
особливість мережевих об'єднань - відсутність встановлених 
регламентів, правил і процедур. Управління здійснюється через 
контракти, визначальні взаємодія учасників мережі. Таким чином, 
корпорація трансформується в павутину множинних мереж і 
інституціонального оточення. Така організація є  адаптивною, 
оскільки складається з окремої цегли, яка можна вводити, видаляти і 
перегруповувати залежно від конкретних проблем, які потрібно 
вирішити, і проектів які потрібно реалізувати. За рахунок миттєво 
створюваних партнерств і альянсів компанія може вже непросто 
відреагувати на зміни ринку, а передбачити або навіть створити нові 
потреби, викидаючи на ринок сотні модифікацій нових продуктів. 
Тому на високодинамічних ринках структура спочатку має бути 
мережевою,  що складається з легко замінюваних модулів. 

Виділяють різновиди мережевих організацій : внутрішні, 
стабільні і динамічні мережі. Внутрішні мережі є результатом 
внутрішнього підприємництва, коли взаємодія між підрозділами 
здійснюється на основі ринкових механізмів. Стабільні мережі 
утворюються в традиційних галузях за рахунок передачі частини робіт  
субпідрядникам. Динамічні мережі що основуються на принципі 
гнучкості, коли зміни стають практично постійними, а мережа при 
необхідності миттєво перебудовується  у відповідь на зміни ринку. 
Така структура робить організацію більше адаптивною і стійкою в 
епоху, коли великі корпорації переживають кризу.  

Віртуальна організація 
Подальший розвиток організаційних структур управління 

пов'язаний в першу чергу з розвитком інформаційних технологій. 
Розподілені в просторі учасники мережевої організації дістають 
можливість взаємодіяти і координувати свою діяльність за допомогою 
інтернет-технологій. Таким чином, мережеві структури при 
використанні інформаційних і комунікаційних технологій створили 
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основу для формування віртуальних організацій. Такий тип організації 
дозволяє здолати головну проблему організаційних структур - 
інерційність. 

Таким чином, еволюція організаційних структур управління 
поступово розвивається від ієрархічних бюрократичних структур до 
матричних і проектних, а в останні десятиліття - до децентралізованих 
мереж . 

Ще одна цікава концепція сучасності - теорія "внутрішніх 
ринків", яка також суперечить традиційній ієрархічній структурі. 
Основний принцип таких організацій - широка автономія підрозділів. 
Підрозділи розглядаються як автономні "внутрішні підприємства", які 
купують і продають товари і послуги, беру участь у внутріфірмових і 
міжфірмових зв'язках. Підрозділам дається свобода при проведенні 
ділових операцій як усередині організації, так і за її межами. Допоміжні 
функціональні підрозділи є комерційними центрами, що продають 
свої послуги як іншим підрозділам фірми, так і зовнішнім замовникам. 
По суті концепція внутрішніх ринків також зводить структуру 
організації до мережевого принципу, оскільки припускає і внутрішню 
конкуренцію, і принцип змінюваності підрозділів. 

Таким чином, розглядаючи тенденції розвитку сучасних 
організаційних структур управління, можна відмітити, що сучасна 
організація - це: 

- організація, орієнтована на ринок. Це органічні,  що 
адаптуються, або матричні організації, в яких усі підрозділи 
групуються навколо ринку або ринків. Це організації "рухомі ринком". 

- організація, більше орієнтована на зростання і на наявні 
можливості і досягнення, чим на  ресурси.  

- партисипативна організація - організація, що максимально 
використовує участь працівників в управлінні. 

- органічна структура матричного, проектного, мережевого типу, з 
переважанням неформальних горизонтальних зв'язків. Часто структура 
організації є змішаною або зовсім відсутня, ієрархічне побудова 
постійно міняється, вертикальні і горизонтальні зв'язки  носять 
переважно неформальний характер. 

Яким же чином формується сучасна органічна структура 
управління? Чи є її створення результатом ефективних дій 
менеджменту або природним процесом? Можливі обидва варіанти. У 
першому випадку процес організаційного проектування практично не 
буде відрізнятися від традиційного алгоритму і міститиме стандартні 
етапи:  формулювання цілей і завдань, визначення складу і місця 
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підрозділів, їх ресурсне забезпечення (включаючи чисельність 
працюючих), розробку регламентуючих процедур, документів, 
положень, що закріплюють і регулюють форми, методи, процеси, які 
здійснюються в організаційній системі управління. Так, П. Друкер 
підкреслює, що незалежно від того, якою буде структура, вона має 
бути прозорою і зрозумілою виконавцям  [3 с. 25]. Вживаними 
методами можуть бути: метод аналогій, експертно-аналітичний, метод 
структуризації цілей, організаційного моделювання. Складність і 
гнучкість сучасних структур вимагає детального аналізу і визначення 
системи цілей, продуманого виділення організаційних підрозділів і 
форм їх координації, розробки відповідних організаційних документів. 
Основною проблемою є пошук балансу між формалізацією і 
свободою процедур організаційних процесів. 

Можливий і зворотний варіант: формування структури від низу 
до верху, коли організаційна система формується еволюційним 
шляхом. В цьому випадку структура нарощується з простих елементів 
до тих пір, поки не виділиться підсистема, що управляє, яка візьме на 
себе функції координації. Надалі ця підсистема може притягати нові 
елементи і створювати нові ієрархічні рівні. Кожна з підсистем  
організації отримує свою частину спільної мети, а підсистема, що 
управляє, здійснює коригування цілей в процесі їх реалізації за 
рахунок механізму зворотного зв'язку. При цьому кожна з підсистем 
має і реалізує  свої власні цілі. Узгодженість загальної і індивідуальних 
цілей визначає ефективність такої організаційної системи. Одним з 
пояснень формування такої структури є концепція транзакційних 
витрат (створювана структура повинна забезпечувати їх мінімізацію). 

Висновки. Проблеми побудови ефективних організаційних 
структур знаходяться в центрі уваги учених вже давно. Аналіз теорії і 
практики побудови організаційних структур показав, що формування 
управлінських підрозділів перебуває під істотним впливом 
зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Це є головною 
причиною неможливості застосування деякої єдиної моделі 
управлінської структури для усіх організацій. На протязі XX століття 
погляди на природу і побудову організацій еволюціонували, і в 
результаті  були сформульовані основні підходи до організаційного 
проектування: системний, цільовий, ситуаційний і еволюційний. 
Сучасні компанії функціонують в умовах динамічного зовнішнього 
середовища і вимушені миттєво відповідати змінам ринку. При цьому 
недостатньо просто пристосовуватися до змін,  стратегічно ефективні 
організації грають на випередження, тобто самі стають агентами змін і 
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формують нові ринки, обігруючи  більш пасивних конкурентів. Це 
обумовлює перехід до гнучких, органічних типів організаційної 
структури, зокрема, до мережевих, віртуальних організацій, структур 
змішаного типу. Паралельно зі зміною організаційних структур 
відбувається і зміна методологічних підходів до їх формування. 
Формалізовані жорсткі технології побудови організаційних структур 
минулого століття поступово поступаються місцем уявленням про " 
природне" формування структур. Створення на підприємстві 
ефективної організаційної структури,яка враховуватиме всі 
особливості підприємства та напрямки його стратегічного курсу, 
активно вплине на його стійкість в конкурентному середовищі та 
суттєво підвищить рівень його функціонування. 
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Краля В.Г. Розвиток підходів до проектування 
організаційних структур управління підприємств та їх об’єднань  

В статті досліджується еволюція підходів до проектування організаційних 
структур управління підприємств та їх об’єднань. Показано що динамічність 
підприємницької діяльності вимагає від організації гнучкості, рухливості, 
здатності розвиватися в умовах, що постійно міняються, що обумовлює 
необхідність побудови відповідної структури управління. Тобто  перехід до 
гнучких, органічних типів організаційної структури, що дозволяють компаніям 
швидко адаптуватися до зовнішнього мінливого середовища. Паралельно зі зміною 
організаційних структур управління відбувається і зміна методологічних підходів 
до їх проектування. Формалізовані жорсткі технології побудови організаційних 
структур минулого століття поступово поступаються місцем уявленням про " 
природне" формування структур 

Ключові слова: організаційна структура управління, проектування, 
організація 
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Краля В.Г. Развитие подходов к проэктированию 
организационных структур управления предприятий и их 
объединений  

В статье исследуется эволюция подходов к проектированию 
организационных структур управления предприятий и их объединений. Показано 
что динамическая предпринимательской деятельности требует от организации 
гибкости, подвижности, способности развиваться в условиях, которые постоянно 
меняются, что обусловливает необходимость построения соответствующей 
структуры управления. То есть  переход к гибким, органическим типам 
организационной структуры, которые позволяют компаниям быстро 
адаптироваться к внешней переменчивой среде. Параллельно с изменением 
организационных структур управления происходит и изменение 
методологических подходов к их проектированию. Формализированные жесткие 
технологии построения организационных структур прошлого века постепенно 
уступают местом представлениям о " естественном" формировании структур 

Ключевые слова: организационная структура управления, 
проектирования, организация 

 
Kralya V.G. Development of approaches to designing 

organizational governance structures enterprises and their 
associations 

In the article the evolution of going is investigated near planning of organizational 
structures of management of enterprises and their associations. It is shown that dynamic 
to entrepreneurial activity requires from organization of flexibility, mobility, ability to 
develop in terms that change constantly, that stipulates the necessity of construction of 
corresponding structure of management. Id est  passing to the flexible, organic types of 
organizational structure, that allow to the companies quickly to adapt oneself to the 
changeable environment. In parallel with the change of organizational structures of 
management there is a change of the methodological going near their planning. The 
formalized hard technologies of construction of organizational structures of the last century 
gradually yield a mestome to the ideas about " the natural" forming of structures 

Key слова: organization structure of management, planning, organization 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ПІДГОТОВЦІ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ  

 
МАЛІЙ О.Г., К.Е.Н, ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтеграція 

України до європейського освітнього простору вимагає сьогодні від 
фахівців з обліку, аналізу, аудиту та фінансів, перш за все, 
фундаментальних знань з філософіїї обліково-економічних наук; 
якісної роботи в умовах постійної зміни законодавчої документації, 
ризику та невизначеності; здатності творчо використовувати здобуті 
знання на практиці для своєчасного прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів приділяється постійна 
увага як науковців, так і спеціалістів-практиків. Значний вклад у 
вирішення проблем внесли відомі вітчизняні вчені Т.Боголіб [1], 
В.Коваленко [4], Г.Цвєткова [7], Л.Федулова [8] та багато інших 
дослідників. Поряд з тим, питання знаннєвого ресурсу як основи для 
інновацій зростає. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
закономірностей та тенденцій підготовки висококваліфікованих 
кадрів, формування стратегічного мислення в процесі вирішення ряду 
проблем суб’єктивного та об’єктивного характеру . 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вимоги, які 
пред’являються на ринку праці в динамічно мінливому сучасному світі, 
постійно зростають. Реалії сьогоднішнього дня показують, що перед 
майбутніми спеціалістами гостро постає необхідність освоєння 
суміжних професій. Так, спеціаліст, який отримав кваліфікацію 
економіста, часто працює менеджером, бухгалтер – економістом, 
фінансовим аналітиком, банківським службовцем, працівником 
страхової компанії, податковим інспектором, керівником вищої або 
середньої ланки. Сьогодні необхідний такий спеціаліст, який здатний 
підніматись як по службовій сходинці, так і рухатись по паралелі від 
однієї галузі до іншої [2]. 
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Націлити на необхідність оволодіння комплексом 
професійних знань, вмінь, навичок, навчити орієнтуватись в усіх 
сторонах фінансової діяльності з урахуванням специфіки перехідного 
періоду української економіки завдання професорсько-викладацького 
складу ННІ бізнесу і менеджменту.  

Нині на крупних підприємствах створюються посади 
фінансового директора, внутрішнього аудитора, бухгалтера-ревізора, 
аналітика, прогнозиста. 

Основні завдання, які ставляться роботодавцем перед 
фінансовим директором – це розробка і впровадження системи 
планування і бюджетування, впровадження управлінського обліку на 
підприємстві та ін. 

Кваліфікований фінансист повинен володіти сучасними 
методами аналітичних досліджень, майстерністю об’єктивного та 
всебічного аналізу результатів господарської діяльності. Необхідно 
добре знати, як управляти фінансами, глибоко розуміти такі поняття як 
ділова активність, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, 
ступінь ризику тощо, а також методику їх аналізу. 

Для забезпечення сталого функціонування підприємства, 
створення його належного іміджу необхідний якісний, комплексний 
аналіз усіх показників господарсько-фінансової діяльності, який 
відповідає вимогам сучасного розвитку ринкової економіки. Результати 
такого аналізу дадуть можливість виробити рекомендації щодо 
прийняття правильних управлінських рішень [3]. 

Розв’язанню завдань підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів сприяє викладання фінансових дисциплін. Перш за все це 
теоретична підготовка, яка охоплює як аудиторну так і самостійну 
підготовку студентів з дисциплін фінанси підприємств, фінансовий 
аналіз, фінансовий менеджмент, податкова система, інвестування, 
страхування. По-друге – це практична підготовка, яка передбачає 
проведення виробничої практики, виконання курсових робіт, 
розрахункових завдань, ситуаційних задач з залученням матеріалів 
досліджуваних господарств, даних аналогічних підприємств галузі, 
статистичних щорічників, підручників, монографій та інших 
літературних джерел. 

Під час вивчення фінансових дисциплін студенти оволодівають 
базовими знаннями із теорії фінансів, закономірностями їх 
функціонування на макро- та макрорівнях, навичками фінансового 
аналізу, складання фінансової звітності, обчислення податкових 
платежів, порядку отримання та повернення кредитів, прогнозування 
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основних фінансових показників, складання фінансових планів, 
виявлення фінансової кризи та попередження банкрутства, управління 
фінансовою роботою підприємства. 

При вивченні дисциплін  «Фінансовий аналіз» та «Фінанси 
підприємств» теоретичні положення курсу доповнюються рішенням 
практичних ситуаційних завдань, в їх числі ділові ігри на матеріалах 
конкретних підприємств. 

Відмінність цьогорічної гри від попередніх полягала в тому, що 
було залучено студентів різного рівня підготовки, які розв’язували 
ситуаційні завдання різного ступеня складності.  

Ділова гра «Фінансисти підприємства проти банкірів» пройшла 
серед студентів спеціальностей «Облік і аудит» та «Економіка 
підприємства» III, V, VI курсів ННІ БМ під керівництвом доцента 
кафедри, кандидата економічних наук Малій О.Г. та асистента 
кафедри Даниленко В.В. 

Метою гри було закріплення теоретичних знань, отримання 
практичних навичок щодо аналізу та оцінки фінансової діяльності 
підприємства. 

Розподіл обов’язків між учасниками гри був таким:  
- фінансові аналітики підприємств (студенти III курсу) аналізували 

вигідність купівлі додаткових грошей на ринку позикових капіталів, 
тобто оцінювали  пропозиції комерційних банків щодо умов  
кредитування, аналізували «сильні» та «слабкі» сторони діяльності 
свого підприємства, готували пакет документів для отримання кредиту; 

-  директори підприємств (студенти-спеціалісти V курсу), які 
оцінювали перспективи розвитку підприємств, шляхом розрахунку 
очікуваного грошового потоку, надавали банку пакет документів, 
обгрунтовували необхідну суму кредиту; 

- фахівці кредитних відділів комерційних банків (студенти-магістри VI 
курсу) аналізували кредитоспроможність підприємств, визначали клас 
надійності позичальників,складали висновки про можливість надання 
кредитів; 

- адміністратори (викладачі) проводили розподіл ролей між 
учасниками гри, консультували учасників гри, узагальнювали 
результати гри. 

Інформаційним забезпеченням була фінансова, статистична 
звітність підприємств, додаткові дані. 

Колективне вирішення ситуаційних завдань полягало в 
обговоренні, обґрунтуванні методики дослідження, оцінці одержаних 
результатів та спільному формулюванні висновків та пропозицій. 
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Викладачі сумісно зі студентами узагальнили результати по 
кожному ситуаційному завданню та по діловій грі в цілому, зробили 
висновки щодо кредитоспроможності підприємств,вигідності 
пропозицій від комерційних банків та можливості надання кредитів 
підприємствам. За результатами гри були визначені переможці  

Висновки. Розвиток професійно важливих якостей найбільш 
інтенсивно відбувається на старших курсах у ході вивчення 
професійних дисциплін та дисциплін спеціалізації. Комплекс знань, 
які студенти отримують при засвоєнні фінансових дисциплін дають 
всі підстави молодим спеціалістам обирати серед ряду професій - 
найкращу, а допомогти їм в цьому – задача викладача – лектора. Він 
має націлити кожного студента на можливі альтернативні напрямки 
роботи, відповідно до його здібностей та психологічних особливостей 
– спеціаліст з обліку, аудитор, податківець, спеціаліст кредитного 
відділу банку, фінансовий аналітик або аспірант-науковець. 

Окрім навчання, на наш погляд, необхідно звертати увагу на 
необхідність формування у студентів активної позиції на ринку праці. 
Реалізувати це дають змогу аудиторні заняття присвячені ефективній 
поведінці на ринку праці, направлені на розвиток комунікативних 
навичок, підготовки професійного резюме, просування своїх 
здібностей та навичок на ринку праці. 
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Малій О.Г. Роль фінансового аналізу в підготовці 
висококваліфікованих фахівців. 

Інтеграція України до європейського освітнього простору вимагає сьогодні 
від фахівців з обліку, аналізу, аудиту та фінансів, перш за все, фундаментальних 
знань з  обліково-економічних наук, здатності творчо використовувати здобуті 
знання на практиці для своєчасного прийняття ефективних управлінських 
рішень. 

Метою статті є дослідження закономірностей та тенденцій підготовки 
висококваліфікованих кадрів, формування стратегічного мислення в процесі 
вирішення ряду проблем суб’єктивного та об’єктивного характеру . 

Розв’язанню завдань підготовки висококваліфікованих фахівців сприяє 
викладання фінансового аналізу. Студенти оволодівають базовими знаннями та 
навичками складання фінансової звітності, обчислення податкових платежів, 
порядку отримання та повернення кредитів, прогнозування основних фінансових 
показників, складання фінансових планів, виявлення фінансової кризи та 
попередження банкрутства, управління фінансовою роботою підприємства. 

Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансові дисципліни, фінансовий 
аналітик, висококваліфіковані кадри, знання, навички  
 

Малий Е.Г. Роль финансового анализа в подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 

Интеграция Украины в европейское образовательное пространство 
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требует сегодня от специалистов по учету, анализу, аудиту и финансам, прежде 
всего, фундаментальных знаний по учетно-экономических наук, способности 
творчески использовать полученные знания на практике для своевременного 
принятия эффективных управленческих решений. 

Целью статьи является исследование закономерностей и тенденций 
подготовки высококвалифицированных кадров, формирование стратегического 
мышления в процессе решения ряда проблем субъективного и объективного 
характера. 

Решению задач подготовки высококвалифицированных специалистов 
способствует преподавания финансового анализа. Студенты овладевают 
базовыми знаниями и навыками составления финансовой отчетности, исчисления 
налоговых платежей, порядка получения и возврата кредитов, прогнозирования 
основных финансовых показателей, составление финансовых планов, выявление 
финансового кризиса и предупреждения банкротства, управление финансовой 
работой предприятия. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовые дисциплины, 
финансовый аналитик, высококвалифицированные кадры, знания, навыки..  
 

Maliy E.G. The role of financial analysis in preparation of 
highly qualified specialists. 

Integration of Ukraine into the European educational space required today by 
specialists in accounting, analysis, audit and finance, primarily basic knowledge of 
Accounting and Economics, ability to creatively use the acquired knowledge in practice for 
the timely adoption of effective management decisions. 

The article is the study of patterns and trends in training of qualified personnel, 
the formation of strategic thinking in the process of solving a number of problems of 
subjective and objective. 

Problem solving training highly qualified specialists contributes to the teaching of 
financial analysis. Students will acquire basic knowledge and skills of the financial 
statements, calculating tax payments, order receipt and repayment, forecasting key 
financial indicators, financial plans, identifying the financial crisis and prevent 
bankruptcy, financial management of the enterprise. 

Keywords: financial analysis, financial discipline, financial analyst, highly 
skilled, knowledge and skills.  
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ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГА ЦІННОСТІ ПРОДУКТУ В 
ТУРИСТСЬКІЙ ГАЛУЗІ 

 
МАМОТЕНКО Д.Ю. К.Е.Н, ДОЦЕНТ, ЛОЗОВА О.А., К.Е.Н, ДОЦЕНТ, 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Правильно 
сформована система управління туристичним підприємством дозволяє 
максимально повністю використовувати всі наявні ресурси, своєчасно 
реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, 
розробляти і запроваджувати відповідні стратегії функціонування, 
приймати правильні управлінські рішення та оптимізувати витрати. 
Саме тому в сучасній економічній системі туристської галузі виникає 
необхідність здійснення вірної оцінки цінності продукту, яка б сприяла 
досягненню конкурентоспроможності фірми на ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність цінності та 
методи досягнення конкурентних переваг на ринку шляхом 
формування ланцюга цінності продукту розкрито у низці праць 
вітчизняних та зарубіжних дослідників: М. Портер, А. Томпсон, 
М. Невес, Л. Майлс, М.  Бойко, Н. Маслєннікова та інші. 

Метою статті є дослідження формування ланцюга цінності 
туристичного продукту як інструменту зниження витрат та досягнення 
конкурентних переваг фірми на ринку.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Концепція 
ланцюга вартості (Value Chain), яку популяризував Майкл Е. Портер в 
середині вісімдесятих років ХХ ст. [1], з точки зору методологічного 
вирішення ґрунтується на двох відомих методах аналізу проблем 
управління бізнесом. Перший – це метод раціоналізації технічних і 
організаційних систем за Л. Д. Майлсом (value analysis) [2]. 
Другий – відомий підхід McKinsey and Company до вирішення бізнес-
проблем [3]. 

Ланцюгом вартості вважається послідовність взаємозв'язаних 
процесів та дій підприємства, спрямована на створення продукту або 
послуги, що уможливлює створення  доданої вартості через 
підвищення рівня задоволення клієнтів і створення конкурентних 
переваг компанії [4].  
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Аналіз ланцюга вартості як інструмент дозволяє збільшити 
прибутковість ланцюга вартості й використовується як для 
формалізації моделей, стратегій, так і для розв’язання операційних 
проблем на підприємстві [5]. При цьому важливо забезпечити 
системний підхід у процесі прийняття рішення щодо реструктуризації 
ланцюга вартості, зважаючи на факт порушення статус-кво у 
відносинах у ланцюгу вартості. 

Ланцюг цінності детально розглянутий в науковій літературі та 
широко застосовується на практиці, проте, сучасні послідовники теорії 
М. Портера, говорять про необхідність більш широкого погляду на 
фірму, який включає мережу, в межах якої вона працює. Такий підхід 
запропонували М. Невес, Л. Кастро та М. Консолі, що припускають 
взаємозв'язок фірми із зовнішнім середовищем, використовуючи 
потенціал мережі [6]. 

Згідно з вітчизняною традицією, всю сукупність витрат 
прийнято ділити на дві групи: перша – операційні витрати, друга – 
трансакційні витрати, які включають в себе витрати, пов'язані з 
пошуком покупця (включаючи рекламу), узгодження з ним цін і 
обсягів продажів і т. д. Перелік показників, що впливають на 
операційні витрати по ланках ланцюжка цінності докладно розглянуто 
Масленниковою Н.П. [7]. 

Виходячи з того, що індустрія туризму включає в себе значну 
кількість самостійних сегментів економіки, ланцюг створення 
туристичного продукту показана на рисунку. 

У структурі витрат туристичної галузі більшу частину займають 
транспортні витрати – близько 50%. 

Частка доданої вартості туристичного продукту розподілена 
наступним чином: транспорт – 5-10%; проживання – 20-30%; 
створення турів – 15-25%; дистрибуція – 30-40%.  

Значна частина собівартості туристичних послуг і низька маржа 
робить транспорт і відповідну інфраструктуру областю уваги держави. 

Основна увага туристичних підприємств повинна приділятися 
створенню та дистрибуції турів, що є головним чинником підвищення 
конкурентоспроможності та можливості економії витрат. Тобто у 
центрі уваги повинен бути споживач та якість продукту й 
обслуговування, що пропонується. 
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Споживачі прагнуть максимізувати цінність, виходячи з 
прийнятності витрат на пошук потрібного туристичного продукту, 
рівня знань про туристичний продукт, можливостей пересування і 
рівня доходів. Вони формують певне уявлення про прогнозовану 
цінність і діють на його основі. Після цього вони порівнюють 
реальну, одержану ними цінність з очікуваною, і результат цього 
порівняння впливає на ступінь їх задоволення і поведінки під час 
покупки продукту [8]. 
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Рис. Ланцюг створення туристичного продукту 
 

Очевидно, що покупці здійснюють вибір, виходячи з 
найрізноманітніших передумов і обмежень, проте концепція 
споживчої цінності застосовна в багатьох ситуаціях і добре узагальнює 
багато спостережень. Концепція припускає, що продавець спочатку 
повинен оцінити сукупні споживчу цінність і споживчі витрати, 
пов'язані з власною маркетинговою пропозицією і пропозиціями 
конкурентів. Потім потрібно визначити, як ця пропозиція 
здійснюється в термінах концепції споживчої цінності, що надається. 
Якщо турагент дізнається, що конкуренти надають велику цінність, то 
у нього є два виходи з ситуації, що склалася. Він може спробувати 
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максимізувати сукупну споживчу цінність, підсиливши або 
підвищивши вигоду покупця як щодо самого продукту, так і послуг, 
обслуговуючого персоналу або образу туристичного продукту. Або 
він може знизити сукупні споживчі витрати, зменшивши ціну на 
туристичний продукт, спростивши процес трансферу до місця 
надання туристичного продукту або прийнявши на себе частину 
ризику покупця, запропонувавши йому гарантійні зобов'язання. 

Слід зазначити, що досягнення конкурентоспроможності 
передбачає також і використання нецінових методів конкуренції. Як 
показує практика багатьох вітчизняних і зарубіжних компаній, 
досягнення конкурентоспроможності можливе при передачі окремих 
функцій своїм постачальникам, підрядникам. Спеціалізація останніх на 
певних функціях дозволяє їх виконувати не тільки з меншими 
витратами і на більш високому якісному рівні. І той і інший аспект 
сприяє досягненню конкурентних переваг. На наш погляд, така 
політика для вітчизняних компаній є досить перспективною.  

Висновки. Таким чином, для досягнення високого рівня 
конкурентоспроможності на ринку необхідно не тільки управляти 
витратами, отримуючи прибуток на основі зниження собівартості 
продукції, але також ефективно будувати ланцюжок цінностей 
компанії. А це, в свою чергу передбачає необхідність узгодження 
інтересів з контрагентами виконання функцій маркетингу та збуту, 
основних функцій та ін. Отже, для ефективного функціонування 
компанії потрібна взаємодія ланцюжків цінностей всіх контрагентів 
при створенні вартості. Оперативність, ефективність і якість стають 
визначальними показниками для кожної ланки ланцюжка цінності. 
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Мамотенко Д.Ю., Лозова О.А., Формування ланцюга 
цінності продукту в туристській галузі. 

Метою статті є дослідження формування ланцюга цінності 
туристичного продукту як інструменту зниження витрат та досягнення 
конкурентних переваг фірми на ринку. Сформовано ланцюг створення 
туристичного продукту в сучасних умовах. Доведено, що основна увага 
туристичних підприємств повинна приділятися створенню та дистрибуції турів, 
що є головним чинником підвищення конкурентоспроможності та можливості 
економії витрат. В практичному змісті для ефективного функціонування 
компанії потрібна взаємодія ланцюжків цінностей всіх контрагентів при 
створенні вартості. 

Ключові слова: ланцюг цінності продукту, туристична галузь, 
витрати, конкурентні переваги. 
 

Мамотенко Д.Ю., Лозовая Е.А., Формирование цепочки 
ценности продукта в туристической отрасли. 

Целью статьи является исследование формирования цепочки ценности 
туристского продукта как инструмента снижения затрат и достижения 
конкурентных преимуществ фирмы на рынке. Сформирована цепочка создания 
туристического продукта в современных условиях. Доказано, что основное 
внимание туристических предприятий должно уделяться созданию и дистрибуции 
туров, что является главным фактором повышения конкурентоспособности и 
возможности экономии затрат. В практическом смысле для эффективного 
функционирования компании необходимо взаимодействие цепочек ценностей всех 
контрагентов при создании стоимости. 

Ключевые слова: цепь ценности продукта, туристическая отрасль, 
издержки, конкурентные преимущества. 
 

Mamotenko D., Lozova O., The formation of the value chain of 
the product in the tourism industry. 

The purpose of this paper is to study the formation of value chain tourism product 
as a tool for reducing costs and achieving competitive advantages of firms in the market. 
Formed chain of creation of tourist product in modern conditions. It is proved that the 
focus of tourism enterprises should be given to the creation and distribution of tours, which 
is a major factor in increasing the competitiveness and possible cost savings. In practical 
terms, for the effective functioning of the company requires the interaction of value chains, 
all partners in creating value. 

Keywords: value chain of the product, the tourism industry, costs, competitive 
advantage. 
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА: 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
НАУМЕНКО І.В., К.Е.Н., АСИСТЕНТ, 

МАНДИЧ О.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сільське 
господарство, як системоутворююча галузь, відіграє особливу роль у 
розвитку будь-якого суспільства, оскільки забезпечує життєдіяльність 
людини. Цю галузь національної економіки можна розглядати як 
самостійну, зайняту виробництвом продукції й формуванням підвалин 
продовольчої безпеки держави. Водночас сільське господарство 
здатне забезпечити високий поступальний рівень соціально-
економічного розвитку українського соціуму [5]. Саме тому, виходячи з 
сучасного стану, глобальних тенденцій і викликів, ця галузь потребує 
модернізації існуючого комплексу продуктивних сил і виробничих 
відносин – удосконалення, поліпшення, оновлення, приведення їх у 
відповідність до нових вимог і норм у напрямі інноваційності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи 
фінансову підтримку українських виробників національним урядом у 
динаміці, спостерігаємо, що проектне фінансування наприкінці 2014 
року було призупинене, що у порівнянні з іншими країнами світу є 
виключенням, адже фінансування, наприклад, загалом по всім країнам 
ОЕСР наприкінці 2014 року становило близько 178 862 млн. євро, по 
країнам Європейського Союзу (28) – 80 003 млн. євро, досить стрімко 
зростає ступінь фінансової підтримки Китаю – 218 970 млн. євро 
наприкінці 2014 року, що в 28,7 разів більше ніж у 2000 році. Така 
ситуація з низьким рівнем фінансової підтримки зі сторони уряду для 
українських сільськогосподарських виробників пояснює низькі темпи 
оновлення матеріально-технічного забезпечення сільського 
господарства. 

Коефіцієнт захисту українських сільськогосподарських 
виробників є найнижчим у порівнянні з іншими країнами світу, більше 
того – у динаміці коефіцієнт захисту для України знижується, зокрема 
у 2014 році, в порівнянні, з 2000 роком коефіцієнт захисту знизився на 
10 % і становив 0,865, натомість, коефіцієнт захисту виробників по 
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країнам ОЕСР становив 1,095, Китаю – 1,041, ЄС-28 – 1,041, 
коефіцієнт Японії найвищий – 1,817, Норвегії – 1,777, США – 1,025. 
Як наслідок, коефіцієнт 0,865, притаманний Україні, показує, що ціни 
на продукцію сільськогосподарських виробників на 13,5 % нижче від 
середньосвітових цін на аналогічну продукцію. 

Як показник результативності сільськогосподарського 
виробництва, обсяг виробництва культур рослинництва в Україні 
становить 3,7 тонн на 1 га, що у 0,9 тонн вище ніж у середньому по 
країнам ОЕСР та 0,5 ніж у середньому по світу, проте на 2,1 нижче ніж 
у середньому по країнам ЄС (28). Загалом, показник виробництва 
продукції рослинництва, який вищий аніж в Україні, характерний для 
таких країн як: Російська Федерація – 4,2 т/га, Нова Зеландія – 4,6 т/га, 
Китай – 5,3 т/га, Чилі – 5,3 т/га.  

Метою статті є проведення аналізу матеріально-технічної бази 
агрокомплексу України та розгляд ряд показників ефективності 
використання сільськогосподарських потужностей у призмі 
міжнародних зіставлень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із 
показників вимірювання рівня продуктивності сільського господарства 
є додана вартість на одного працівника [4]. Для України показник 
становить 5 495,3 дол. США, що в 2,8 рази більше ніж в 2000 році, та 
на 3046,9 дол. США показник України в 2012 році вище середнього по 
світу, що свідчить про відносно високий рівень продуктивності 
сільськогосподарського виробництва національної економіки. Проте, 
у порівняні з європейськими країнами, значення України у десятки 
разів менше, зокрема: із Бельгією у 12,5 разів, Болгарією – 3,4 рази, 
Чехією – 1,4 рази, Німеччиною – 7,2 рази, Данією – 7,6 рази, 
Фінляндією – в 13 разів, Францією – 15,4 рази, Нідерландами - 12,9 
рази, Словенією – 29,7 разів та Швецією – в 7,7 разів. 

Не дивлячись на той факт, що площа ріллі на 1 особу в Україні 
є, порівняно, високою, наявність сільськогосподарської техніки на 100 
кв. км. ріллі є незначною – лише 102,7 тракторів на 100 кв. км, що в 2  
рази менше ніж в Румунії, в 8 разів аніж в Іспанії, 9 разів аніж в 
Ісландії, в 12,3 рази менше показника Польщі.  

Показник наявності сільськогосподарської техніки, зокрема 
тракторів, менший аніж в Україні лише у Білорусії – 15,5 % від 
показника України та Російській Федерації – на 73,6 % менше аніж в 
Україні. Такий низький показник наявності сільськогосподарської 
техніки може свідчити лише про високий рівень навантаження ріллі на 
1 трактор. 
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Рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств країн-
членів ЄС виключно власною сільськогосподарською технікою є 
порівняно нерівномірним, найвищим для Чехії, Німеччини, Франції, 
Люксембургу, Австрії, Словенії, Фінляндії та Швеції, розрахованої 
відповідно до наявної кількості сільськогосподарських підприємств.  В 
середньому, по країнах ЄС, спостерігаємо, що найбільш характерними 
є чотири-колісні трактори, гусеничні трактори, прокладки, 
різцетримачі, аніж зерно-збиральні комбайни чи інші повністю 
механізовані комбайни. 

Рівень навантаження ріллі на 1 трактор в Україні є найвищим і 
становить близько 97,4 гектар на 1 трактор, що у порівняння, 
наприклад, з Польщею, у 12,3 рази вище, або зі Словенією, де  рівень 
навантаження становить лише 1,7 га на 1 трактор. 

Також слід відзначити, що, наприклад, навантаження 
зернозбиральних площ зернових на 1 комбайн в Україні становить 
1016,4 га на 1 комбайн, що також є найвищим значенням серед 
європейських країн: Польща – 18,3 га, Словенія – 78,4 га, Данія – 192,9. 

Таким чином, порівняльна характеристика стану матеріально-
технічного забезпечення сільського господарства України з країнами 
світу показав, що для національної економіки характерним є високий 
рівень навантаження на сільськогосподарську техніку, низький рівень 
фінансової підтримки зі сторони уряду, відсутній захисний механізм 
для національного виробника, значна площа орної землі та, відносно, 
прийнятна дохідність зернових, що можна пояснити високим рівнем 
родючості ґрунтів у порівнянні з іншими країнами, що дає змогу при 
відсутності можливості використання сучасних методів використання 
матеріально-технічних фондів отримувати прибутки 
сільськогосподарським виробником, а також здійснювати подальший 
розвиток свого виробництв.  

Далі, вважаємо за доцільне, здійснювити більш поглиблений 
аналіз матеріально-технічного забезпечення саме українських 
сільськогосподарських підприємств.  

Висновки. Отже, формування матеріально-технічної бази 
вітчизняного сільського господарства відповідно до сучасних світових 
стандартів, підвищення рівня фондозабезпеченості галузі, розширене 
відтворення основного капіталу потребують значних інвестицій, які 
можна забезпечити шляхом: 

– пільгового довгострокового державного кредитування за 
низькими відсотками придбання сільськогосподарської техніки та 
обладнання, будівництва тваринницьких комплексів, формування 
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основного стада худоби та багаторічних насаджень; 
– безвідсоткового державного кредитування екологічно чистого 

аграрного виробництва та впровадження новітніх ресурсозберігаючих 
інноваційних технологій; 

– стимулювання створення агропромислових об’єднань, 
спільних підприємств при об’єднанні земельного капіталу вітчизняних 
агроформувань та основного капіталу іноземних компаній, розвитку 
цивілізованого ринку лізингу. 

Зміна форм власності, реструктуризація підприємств, 
формування ринкових структур також позитивно впливатиме на 
обґрунтування інвестиційної стратегії технічного оновлення 
сільськогосподарських та агротехсервісних підприємств.  

Сільськогосподарські підприємства, машинно-технологічні 
станції, агротехнічні підприємства та підприємства 
сільськогосподарського машинобудування утворюють єдину систему 
аграрного виробництва від взаємоузгодженості дій яких забезпечується 
адаптивність системи «людина – машина – рослина – ґрунт – 
довкілля».  
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Науменко І.В., Мандич О.В.  Розвиток вітчизняного 
виробництва: матеріально-технічний аспект 

В статті розглянуто сучасний стан матеріально-технічного забезпечення 
вітчизняних аграрних підприємств. Зокрема, проаналізовано фінансову 
підтримку українських виробників національним урядом у динаміці, яка, в свою 
чергу, пояснює низькі темпи оновлення матеріально-технічного забезпечення 
сільського господарства. Приділено увагу розрахованому коефіцієнту захисту 
українських виробників, який є найнижчим у порівнянні з іншими країнами світу. 
Також в статті проведено порівняльну характеристику та аналіз економічної 
складової матеріально-технічного розвитку України з провідними країнами. 

Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, економічний 
розвиток, виробнича діяльність, аграрне підприємство, ефективність. 
 

Науменко И.В., Мандич А.В. Развитие отечественного 
производства: материально-техническое аспект 

В статье рассмотрено современное состояние материально-технического 
обеспечения отечественных аграрных предприятий. В частности, 
проанализирована финансовая поддержка украинских производителей 
национальным правительством в динамике, которая, в свою очередь, объясняет 
низкие темпы обновления материально-технического обеспечения сельского 
хозяйства. Уделено внимание рассчитанному коэффициенту защиты украинских 
производителей, который является самым низким по сравнению с другими 
странами мира. Также в статье проведена сравнительная характеристика и 
анализ экономической составляющей материально-технического развития 
Украины с ведущими странами. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, экономическое 
развитие, производственная деятельность, аграрное предприятие, 
эффективность. 
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Naumenko I.,  Mandych А. Development of domestic 
production, logistical aspect 

In the article the current state of logistics domestic agricultural enterprises. In 
particular, analyzes the financial support of Ukrainian producers in the dynamics of the 
national government, which, in turn, explains the slow pace of updates logistical support 
agriculture. Attention is paid to a capacity factor of protection of Ukrainian producers, 
which is the lowest compared to other countries. Also in the article the comparative 
description and analysis of the economic component of the logistics of Ukraine with the 
leading countries of the world. 

Keywords: logistic support, economic development, industrial activities, 
agricultural enterprise efficiency. 
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ЗНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕР 
З РОЗВИТКОМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 
ПОЛИВАНА Л.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСОКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ  ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Як відомо, у світі 

немає нічого вічного та сфера трудової діяльності зовсім не виняток. 
Технічний прогрес та розвиток інноваційних технологій в сукупності 
зі збільшенням потреб людини призводять до зникнення старих 
професій та виникнення нових. Дослідженням попиту на професії 
майбутнього займався сайт staff.com, за оцінками якого до числа 
непотрібних в найближчому часі потраплять і бухгалтери. 
Бухгалтерські програми на основі штучного інтелекту стануть 
настільки високо розвинутими та настільки дешевими, що людство не 
в силах буде з ними змагатися [1]. Зовсім недавно на Facebook 
розпочалася дискусія про потенційну загрозу для людства когнітивних 
технологій та всього штучного інтелекту (ШІ). Треба зазначити, що ця 
тема гостро підіймається на протязі всього періоду дослідження в цій 
області, але останнім часом стала звучати помітно сильніше і не тільки 
в розвинутих країнах, включаючи й США, а навіть і в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблем розвитку професії бухгалтера в сучасних умовах займалися 
вітчизняні (Бутинець Ф.Ф, Гуцайлюк З.В, Дячук С.М., Кірейцев Г.Г., 
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Сопко В.В., Нападовська Л.В.) та зарубіжні вчені (Палій В.Ф., 
Метьюс М.Я., Нідлз Б.Е., Соколов Я.В.).  Проблемою створення 
штучного інтелекту займаються американські вчені, такі як: Шеннон 
К., Саймон Г., Ньюел А., Тьюринг А. Проте, залишається 
нерозв’язаною проблема виявлення впливу штучного інтелекту саме 
на професію бухгалтера.  Цей напрямок, на наше переконання, 
потребує ґрунтовного та всебічного вивчення.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті виступає 
обґрунтування ролі бухгалтерської професії, визначення потенційної 
загрози виникнення та розвитку штучного інтелекту на зникнення 
професії бухгалтер, визначення місця професії бухгалтера в діяльності 
підприємств в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Полемікою про 
штучний інтелект заповнено все інформаційне середовище в світі. Але 
під штучним інтелектом кожен з людей розуміє зовсім різні речі. 
Неможливо стверджувати, що ситуація зовсім критична, але тиск 
проти штучного інтелекту набирає обертів. Доречі, паніку створюють 
відомі люди, в числі яких лауреат Нобелівської премії миру Джоді 
Уільямс, Джаан Таллинн (співзасновник Skype, за допомогою нього в 
Кембріджі було засновано науковий центр по вивченню загроз 
існування людства). До списку чотирьох потенційних загроз, які 
стоять перед людством, відомі вчені віднесли: зміну клімату, ядерну 
зброю, біотехнології та штучний інтелект.  

Термін інтелект  (intelligence) походить від латинського поняття 
intellectus — «розум» [2]. Штучний інтелект (artificial intelligence — AI) 
розуміється як здатність автоматичних систем брати на себе функції 
людини, обирати та приймати оптимальні рішення на основі раніше 
отриманого життєвого досвіду та аналізу зовнішнього впливу [2]. До 
особливостей штучного інтелекту в бухгалтерських програмах 
відносять здатність до навчання, узагальнення, накопичення досвіду, 
адаптацію до мінливих умов в процесі вирішення поставлених 
завдань. Отже, під штучним інтелектом розуміють один з розділів 
інформатики, в рамках якого стають та вирішуються задачі апаратного 
та програмного моделювання тих видів людської діяльності, які 
традиційно вважаються інтелектуальними (творчими).  

Сучасні інтелектуальні інформаційні технології – технології 
обробки інформації та рішення задач за допомогою обчислювальних 
машин, які спираються на досягнення в області штучного інтелекту.  
Інтелектуальні системи володіють певними особливостями, що 
відрізняють їх від звичайних комп’ютерних систем: 1) вони здатні 
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вирішувати завдання не лише за заданим алгоритмом, але й за 
побудовою завдання, навіть якщо воно не чітко сформульовано; 2) 
вони здатні створювати нові алгоритми і навчатись, вдосконалюючи 
тим самим свої можливості [3]. 

Системи (ШІ) складаються з трьох блоків: бази знань, 
обчислення та інтелектуального інтерфейсу. Типічним представником 
таких систем є експертні системи (до яких відносять і бухгалтерські 
програми). Блок обчислення – система, яка здатна (шляхом логічного 
виведення інформації) знаходити рішення задач. Інтелектуальний 
інтерфейс – інтерфейс, до якого включені засоби, що дозволяють 
людині вести діалог з обчислювальною технікою, не користуючись 
при цьому для введення інформації спеціальними програмами.  

В цілому, системи (ШІ) орієнтовані на вирішення великого та 
особливо важливого класу завдань, які називаються важко 
формалізуємими, що мають одну або декілька з наступних 
особливостей (засобів): алгоритмічне рішення задач невідоме (хоча, 
можливо і існує) але і не може бути використано в силу обмеженості 
ЕОМ; задача не може бути визначена в числовому прикладі (потребує 
символьного уявлення), дані, які динамічно змінюються.  Як правило, 
такі задачі мають неповні, неоднозначні та протиставні вихідні дані та 
знання про предметну галузь. В дослідженнях зі (ШІ) найчастіше 
відокремлюють два основних напрями: 1) програмно – прагматичний 
(не має значення, як побудовано пристрій, що мислить, головне, щоб 
на задані вхідні впливи він реагував, як мозок людини) – займається 
створенням програм, за допомогою яких можна вирішувати ті 
завдання, рішення яких до цього вважалося виключно прерогативою 
людини. До них відносяться бухгалтерські програми. Цей напрям 
орієнтовано на пошуки алгоритмів вирішення інтелектуальних задач 
на існуючих моделях комп’ютерів; 2) біонічний («єдиний об’єкт, який 
здатний мислити – це мозок людини, ось чому будь – який пристрій 
повинен відтворювати його структуру») – займається проблемами 
штучного відтворення тих структур та процесів, які характерні для 
живого людського мозку і які лежать в основі процесу рішення задач 
людиною. В рамках цього підходу сформувалася нова наука 
нейроінформатика, практичним виходом якої з’явилась розробка 
нейрокомп’ютера – обчислювальної машини VI покоління.   

Експерти підкреслюють, що сьогодні особливо гостро постає 
питання про довіру користувачів “розумним” машинам. Тим часом, 
учені розмірковують про майбутнє, в якому найважливішу роль буде 
грати штучний інтелект, і це, на їх думку, відбудеться зовсім скоро [3]. 
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Вчені, що займаються розвитком інформаційних технологій, ставлять 
за мету створити машини, які зможуть в подальшому спілкуватися з 
співрозмовником традиційним людським засобом та продовжити 
розвиток без втручання людини. Для цього треба, щоб машина 
розуміла або усвідомлювала, яка бухгалтерська інформація їй 
передається та була б спроможна робити висновки шляхом будь – 
яких висновків, виходячи з отриманих даних. В результаті досліджень 
в галузі, пов’язаній зі створенням ШІ все ж таки залишаються на 
початковому рівні розвитку, якщо оцінювати їх мету та пов’язані з нею 
очікування.  На наш погляд, поміж властивостями комп’ютерів та 
властивостями людського розуму є важлива відмінність: дійсно, 
комп’ютери можуть швидко та правильно виконувати визначені 
завдання, однак вони не мають здорового глузду. Отже, якщо виникне 
ситуація, яка була не передбачена програмістом, продуктивність 
комп’ютеру різко зменшиться. В протилежність цьому, людський 
розум дуже часто не приймає рішення у важких обчисленнях, але має 
властивість розуміння  та осмислення. Отже, якщо машина 
перевершить людину в обчисленнях, пов’язаних з бухгалтерією, то 
людина, в свою чергу, швидше розпізнає отриманий результат та 
зможе визначити, які дії треба робити далі. Таким чином, сьогодні в 
умовах розвитку ШІ, коли найважливішим фактором успішної 
господарської діяльності стає інформаційне забезпечення, функції 
бухгалтера дійсно зазнають суттєвих змін. 

Сучасний бухгалтер повинен бути відповідальним, мати 
аналітичний склад розуму, математичні здібності, бути посидючим і 
скрупульозним. Він повинен володіти гарною пам’яттю, акуратністю, 
вміти не тільки вести рахунки, але і здійснювати широку діяльність, 
що має включати планування і прийняття рішень, контролювати і 
звертати увагу керівництва до порушень, вести оцінку, огляд всієї 
діяльності підприємства та аудит, має бути добре знайомим з 
автоматизованими системами бухгалтерського обліку. Бухгалтер у світі 
швидкого мінливого законодавства повинен володіти особистісною 
рисою психологічної готовності до постійного навчання, самоосвіти, 
слідкувати за змінами в бухгалтерському обліку, постійно відвідувати 
семінари, курси підвищення кваліфікації. Окрім того, особі, що хоче 
працювати бухгалтером, необхідні висока концентрація уваги і вміння 
зберігати таємниці, оскільки часто бухгалтер володіє інформацією, що 
має статус конфіденційної або комерційної таємниці. З цього приводу 
Івашкевич В.Б. і Кулікова Л.І. підкреслюють, що в основі мистецтва 
організації і ведення бухгалтерського обліку є наявність професійних 
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знань [5]. Як зазначає Шнейдман Л.З. високим професіоналом може 
бути той бухгалтер, який "не лише вміє вчасно скласти звітність, а й 
здатний проаналізувати та зрозуміти час і ситуацію, в якій він живе, 
усвідомити насущні потреби практики та, використовуючи багатий 
досвід своєї професії, запропонувати оптимальне господарське 
рішення" [6]. Сталебрінк О. Дж. та Сакко Дж. Ф. підкреслюють, що 
"професіонал, на відміну від жадібних політиків", повинен бути 
чесним та здійснювати безпечну і ефективну роботу [7]. Лупікова О.П. 
зазначає, що професіоналізм спирається на знання, тобто на 
теоретичну базу, яка дозволяє на практиці розвивати навики [8]. 
Бутинець Ф.Ф., зазначає, що сучасний бухгалтер повинен бути 
аналітиком, оскільки прийняття рішень здійснюється на основі 
системного аналізу ситуацій; висококваліфікованим спеціалістом в 
питаннях правового, податкового та іншого законодавства. Він 
повинен чітко орієнтуватися в бізнес-середовищі та швидко реагувати 
на зміни у ньому; фінансистом, який вміє грамотно розпоряджатися 
грошовими коштами підприємства [9]. Таким чином професійний 
бухгалтер для підприємств – це безцінний і шанований працівник на 
підприємстві. Отже,  в процесі дослідження, нами доведено, що на 
сучасну професію бухгалтера, яка рухається вперед і продовжує 
еволюціонувати, завдячуючи саме професійним бухгалтерам, дійсно 
чинить вплив розвиток ШІ. Розвиток бухгалтерської професії в нашій 
країні забезпечується інститутами професійних бухгалтерів, основне 
призначення яких полягає в: регулюванні в Україні бухгалтерської та 
аудиторської практики, представленні інтересів бухгалтерів в урядових 
колах і т. ін. Гармонізація податкового і бухгалтерського обліку тільки 
намагалася спростити облік, а врешті решт облік реально стає 
складнішим. Бухгалтера нашої країни завжди чекають хоча б на 
відсутність глобальних змін, оминаючи горезвісну стабільність. 
Залишається тільки чекати на кращі часи, а з приводу стабільності 
можна з впевненістю казати, що її як не було, так і не має. Якщо дехто 
сподівається, що професія «бухгалтер» зникне з ринку праці через 
деякий час, то треба розвіювати сумніви про це. Так, в ході досліджень 
нами встановлено, що жодна бухгалтерська програма, жоден 
комп’ютер не в змозі навчитися самотужки заповнювати наприклад, 
податкову накладну. Потім заповнити до цієї податкової накладної 
розрахунок коригування та звести все це в реєстри. Ось ще одна 
ситуація, хіба зможе комп’ютер сам подати електронну звітність у 
гарячий час, коли сервер податківців «висить». Цей випадок здається 
елементарним, але з ним впорається тільки жива людина, яка добре 
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розуміється в цій справі, тобто це бухгалтер. Нас ще дивує той факт, 
що професію «бухгалтер» вважають на межі зникнення, а професію 
«податківець» не беруть до уваги. Отже, варто розуміти, що ця 
професія не зникне, навіть із розвитком ШІ? Тоді, якщо будуть 
існувати податківці, то і бухгалтери будуть існувати, тому що 
податківці без бухгалтерів із машинами ніколи не встановлять контакт. 

Сучасний розвиток інформаційних технологій, ШІ навіть через 
багато десятків років не знищать таку стародавню професію 
«бухгалтер». Сучасний бухгалтер – це людина, яка дуже затребувана 
при вирішенні несподіваних питань будь – якого характеру, що 
виникають на підприємстві. Бути бухгалтером іноді не під силу навіть 
сильній висококваліфікованій людині, не говорячи про машину із ШІ. 
А наостанок треба наголосити, що комп’ютери – це техніка, а техніка, 
як відомо, непередбачувано час від часу виходить зі строю, а бухгалтер 
не зламається ніколи. Отже, ми спробували довести, що професія 
«бухгалтер» не зникне ніколи, ця професія буде тільки жити, 
процвітати, але не стоятиме на місці. Вона з часом буде 
трансформуватися, удосконалюватися, а допомагати в цьому їй будуть 
машини із ШІ.  

Висновки. Отже, розвиток і застосування ШІ, які в тій чи іншій 
мірі загрожують людству, не загрожують вимиранню стародавньої 
професії «бухгалтер». Беручи до уваги той факт, що розвиток 
технологічного прогресу неможливий без застосування ШІ, треба 
розуміти, що розробка інтелектуальних машин, має продовжуватися, 
бухгалтерські програми на основі ШІ повинні удосконалюватися та 
розвиватися. Отже, сміливо треба зазначити, що професія «бухгалтер» 
- це одна із потрібних професій сьогодення і майбутнього, просто в 
умовах розвитку ШІ вона стає більш об’ємною, динамічною, потребує 
глибоких знань та вмінь, особистих рис людського характеру в 
процесі поетапного професійного становлення. Тому, сучасний 
бухгалтер має бути високоосвіченою компетентною людиною, мати 
кваліфікацію, яка відповідає вимогам цієї професії. Бухгалтер 
сучасності – це всебічно розвинута особистість, що постійно 
удосконалює свій професійний рівень і прагне дійти до рівня 
«неперевершеності». Ну що ж, ще маєте сумніви, що ця професія на 
межі вимирання? Невже ми не переконали, що бухгалтерські програми 
не замінять людину, навіть і з розвинутим ШІ? Тоді потребують 
удосконалення та подальших детальних наукових досліджень питання 
щодо професійності бухгалтера. 
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Поливана Л.А. Зникнення професії бухгалтер з розвитком 
штучного інтелекту.  

 В статті обґрунтовано роль бухгалтерської професії, визначено 
потенційні загрози виникнення та розвитку штучного інтелекту на зникнення 
професії бухгалтер, місце професії бухгалтер в діяльності підприємств в сучасних 
умовах розвитку інформаційних технологій. Науковою новизною є проблема 
виявлення впливу штучного інтелекту саме на професію бухгалтера. 
Усвідомлення того, що ШІ не знищить професію бухгалтера становить значний 
дослідницький інтерес. Перспективи подальших досліджень полягають в 
удосконаленні детальних наукових досліджень питань щодо професійності 
бухгалтера. 

Ключові слова: бухгалтер, штучний інтелект, інформаційні 
технології.  
 

Полываная Л.А. Исчезновение профессии бухгалтер с 
развитием искусственного интеллекта.  

В статье обоснована роль бухгалтерской профессии, определены 
потенциальные угрозы возникновения и развития искусственного интеллекта на 
исчезновение профессии бухгалтер, место профессии бухгалтер в деятельности 
предприятий в современных условиях развития информационных технологий. 
Научной новизной является проблема выявления влияния искусственного 
интеллекта именно на профессию бухгалтера. Осознание того, что ИИ не 
погубит профессию бухгалтера, представляет значительный исследовательский 
интерес. Перспективы дальнейших исследований заключаются в 
совершенствовании детальных научных исследований вопросов профессионализма 
бухгалтера. 

Ключевые слова: бухгалтер, искусственный интеллект, 
информационные технологии. 
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Polyuvana L.A. Disappearance of an accountant with the 
development of artificial intelligence.  

The article substantiates the role of the accounting profession, identify potential 
threats to the emergence and development of artificial intelligence on the disappearance of 
the profession of accountant, site accountant in the activity of enterprises in modern 
conditions of development of information technologies. Scientific novelty is the problem of 
identifying the impact of artificial intelligence on the accountancy profession. The 
realization that the AI will not destroy the profession, is of considerable research interest. 
Prospects of further studies lie in the improvement of detailed research questions the 
professionalism of the accountant. 

Keywords: accountant, artificial intelligence, information technology. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ 
ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ 

 
РИЖИКОВА Н.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. З часів обрання 

Україною зовнішньополітичним пріоритетом інтеграцію до ЄС 
особливої актуальності набуло питання приведення нормативно-
правових актів нашої держави у відповідність до законодавства ЄС. 
Податкове право є однією з галузей національного законодавства, яке 
Україна зобов'язалася узгодити із європейським інтеграційним правом. 

Відповідно до Конституції України (ст.1) Україна є соціальною 
правовою державою [1]. Отже, її податкова система має відповідати 
вимогам соціальної держави щодо рівня фінансування суспільних 
благ, із визначенням відповідно до цього рівня перерозподілу ВВП, 
який забезпечуватиме формування фінансових ресурсів, достатніх для 
виконання конституційно закріплених функцій держави та гарантій 
громадян на достатній життєвий рівень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему оподаткування 
в європейських країнах з розвинутою ринковою економікою широко 
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висвітлювали вітчизняні вчені А.В. Головач [2], А.І. Крисоватий [3], 
О.М. Міночкіна [4], Соколовська [5], Т.Л. Томнюк та ін. Проте мало 
дослідженими залишаються податкові реформи країн ЄС в умовах 
останніх кон’юнктурних змін.  

Формулювання цілей статті. Розглянути та проаналізувати 
європейський досвід реформування податкових систем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Європейський 
Союз (ЄС) на сьогодні є одним із провідних економічних центрів 
сучасного світу, що здійснюють вплив на розвиток економічних 
відносин як на регіональному, так і глобальному рівнях. 

Європейський Союз – це злиття господарств окремих країн у 
єдиний відтворювальний механізм, тобто формування єдиного 
міждержавного управління. Результатом такого процесу є ринок, на 
якому витрати виробництва нижчі порівняно з національними 
ринками інтегрованих країн. 

Процес поступової передачі функцій національної держави в 
галузі регулювання економіки на наднаціональний рівень, що активно 
розвивається в Європі, – об'єктивне відображення реалії феномену 
транснаціоналізації високорозвиненої економіки відносно малих у 
своїй більшості європейських країв. Не випадково економічна 
інтеграція перемістилася саме на європейський континент [6]. 

З 1980 р. Європейський Союз розпоряджається власними 
коштами незалежно від бюджетів країн, що входять до його складу. 
Цей факт надає адміністративним органам ЄС великий ступінь 
незалежності. На 2016 рік на бюджеті видатки ЄС закладено у розмірі 
144 млрд євро, дохідна частина бюджету становить 155 млрд. 

Доходи бюджету Європейського Союзу складаються із: ввізних 
мит, що компенсують різницю в цінах на сільськогосподарські 
продукти в країні імпортері та на зовнішньому ринку, мит за загальним 
митним тарифом, окрім мита Європейського об'єднання вугілля і 
сталі, певної частини відрахувань від податку на додану вартість та інші 
кошти [7]. 

Видаткову частину бюджету Європейського Союзу становлять 
такі витрати: 

1) субсидії й інші витрати за сільським господарством (майже 73%); 
2) субсидії на впровадження в життя регіональної політики, тобто 

на надання фінансової підтримки менш розвинутим регіонам (5,8 %); 
3) витрати із субсидування наукових досліджень і дослідно-
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конструкторських розробок, фінансовані кошти, що виділяються на 
енергетику, промисловість і транспорт (2,6 %); 

4) економічна допомога країнам, що розвиваються (3,8 %); 
5) адміністративні витрати (4,7 %); 
6) інші витрати (8,5 %). 

Для податкової політики Європейського Союзу характерні такі 
особливості: 

1) зниження податкових ставок із одночасним зменшення 
податкових пільг з метою стимулювання економіки та забезпечення 
ефективного розподілу ресурсів; 

2) зменшення прогресивності й перехід до пропорційного 
оподаткування доходів; 

3) підвищення згідно з концепцією нейтральності ролі непрямих 
податків; 

4) регулювання зовнішніх ефектів, наприклад, стимулювання 
споживання екологічно чистих видів палива; 

5) стимулювання окремих пріоритетних секторів економіки, 
зокрема, малого бізнесу, внутрішньо-фірмових досліджень і розробок; 

6) створення пільгових ощадних схем. 
Найгострішою проблемою для Європейських країн є високий 

рівень безробіття, зумовлений, відповідно до поширеної думки, 
надмірним податковим тягарем. У Європі в середньому податки 
становлять майже 40% ВВП, а рівень безробіття досягає 10 %. 

Прийняті або запропоновані на розгляд Ради ЄС заходи 
стосуються тільки принципів системи оподаткування і податкової 
бази, відсоткова ставка як гнучкій елемент залишається в 
підпорядкуванні національної влади. Зусилля органів ЄС зосередилися 
на двох головних напрямах: 1) гармонізації ставок ПДВ і впровадження 
акцизних податків; 2) уніфікації податків на доходи від цінних паперів 
і депозитів у банківських установах [8]. 

У більшості Європейських країн максимальні надходження у 
бюджет забезпечують особисті прибуткові податки, при цьому в Данії 
за рахунок цього податку формується більше всіх податкових 
надходжень. 

Податки на прибутки корпорацій становлять значно меншу 
частку державних доходів, особисті прибуткові податки. Європейські 
країни поділяють на три групи залежно від діючих у них систем 
оподаткування прибутку, що розрізняються за способом 
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оподаткування частки, що розподіляється, і частки, яка не 
розподіляється: 

1) у Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Люксембурзі й Іспанії діє 
класична система, згідно з якою частина прибутку, що розподіляється, 
і частина прибутку, котра не розподіляється, оподатковуються за 
єдиною ставкою, що призводить до подвійного оподаткування доходу 
(ця система також діє в США, Австралії та Новій Зеландії); 

2) у Великій Британії, Франції, Бельгії, Данії, Ірландії й Італії 
застосовується так звана система умовного нарахування, у процесі якої 
до всього прибутку застосовується єдина ставка податку, але під час 
виплати дивідендів, сплачена компанією частка податку акціонерам, 
компенсується; 

3) в Австрії, Фінляндії, Греції та Норвегії зазначені вище частини 
прибутку оподатковуються за різними ставками. 

Німеччину складно віднести до якої-небудь групи, оскільки тут 
застосовується комбінована система: ставки податку на частини 
прибутку різні, але при цьому акціонери одержують компенсацію під 
час розподілу дивідендів. 

Частка надходжень від внесків на соціальне страхування істотно 
відрізняється за країнами. Вони є основним джерелом доходів у 
Франції, Німеччіні, Іспанії й Австрії, а в Данії й Ісландії, навпаки, 
займають незначне місце. їхня низька частка в Данії компенсується за 
допомогою надходжень від податків на доходи, а в Ісландії 
відшкодовується споживчими податками. 

Значну частину державних доходів у всіх країнах формують 
непрямі податки – ПДВ і акциз. Цей вид податків переважає в Ісландії, 
Ірландії та Португалії. Велику роль відіграє податок на додану вартість, 
що діє у всіх країнах ЄС, він є характерною ознакою європейських 
податкових систем [9]. 

Із кінця 80-х років в Європейському Союзі ПДВ нараховується 
за єдиною системою, хоча зберігається значна диференціація за 
кількістю і рівнями ставок. Значно більша розбіжність в акцизах, 
особливо на вино й алкогольні напої. Усе це зумовлює значні 
відхилення у цінах на той самий товар у різних країнах, зловживання й 
обмеження конкуренції. З огляду на це, Європейська комісія 
запропонувала заходи з метою зближення ставок ПДВ і акцизів країн-
учасниць у рамках програми створення єдиного режиму. Базовий 
рівень ПДВ визначено у межах 14–12 %, пільгові ставки встановлено 
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на продукти харчування, ліки та ін. 
У світовій практиці непрямі податки стягуються на підставі двох 

принципів: 1) принципи країн надходження; 2) принципи країн 
призначення. Поняття "експортер — імпортер" у масштабі ЄС 
замінили не митним визначенням "постачальник – замовник". Угоди з 
експорту-імпорту між компаніями різних країн учасниць ЄС стали в 
один ряд з подібними операціями на національному рівні . 

На основі аналізу змін у податкових структурах індустріально 
розвинутих країн, можна зробити висновок про зростання впливу 
процесів глобалізації та лібералізації на національну податкову 
політику. З 1989 р. практично у всіх групах країн спостерігається 
зближення податкових структур і в усіх видах податків простежується 
зменшення середнього відхилення. Результатом вільного переміщення 
капіталів і конкуренції за інвестиціями є зближення рівнів податкових 
ставок у всіх індустріально розвинутих країнах, що відображається на 
структурах податкових надходжень. 

Висновки. Гармонізація оподаткування в ЄС ― це процес, який 
має конкретні напрямки розвитку, свою динаміку. Європейські країни 
роблять спробу оптимізувати оподаткування (впроваджувати нові 
податкові технології на основі самооподаткування, підтримувати 
високий рівень соціальних стандартів тощо). Загальні тенденції 
оподаткування, що склалися в Європейському Союзі, мають стати 
орієнтиром для процесу адаптації податкових систем країн, які 
прагнуть вступити в ЄС. Наразі очевидно, що Україні необхідно 
швидше приєднатися до цього процесу, а ті сфери, які поки що 
найменш гармонізовані в ЄС, розвивати за власним «фіскальним 
сценарієм», тобто відповідно до моделі бюджетно-податкової 
політики, яку здійснює держава. Загальними пріоритетами повинні 
стати зменшення обтяжливості вітчизняної податкової системи, 
подальше скорочення податків та платежів, вирівнювання 
диспропорцій в оподаткуванні, зосередження на використанні 
інноваційних методів адміністрування, обмеження економічно 
необґрунтованих преференцій в оподаткуванні, удосконалення 
податкових інструментів стимулювання підприємництва, формування 
податкової культури та психологічного сприйняття бізнесом та 
населенням дій держави у сфері податкової політики. 

Процес адаптації вітчизняної податкової системи до 
європейських стандартів повинен мати еволюційний характер і 
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напередодні нової хвилі світової фінансової кризи базуватися на 
економічній і політичній стабільності в країні. 
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Рижикова Н.І. Європейський досвід реформування 
податкових систем.  

В статті розглядаються напрями міждержавного співробітництва у 
податковій сфері в умовах поглиблення глобалізації світової економіки. 
Розглянуто структуру бюджету Європейського Союзу, склад видаткової та 
дохідної частин. Проаналізовані особливості податкової політики Європейського 
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Союзу, принципи оподаткування окремими видами податків в різних країнах. 
Обґрунтовано необхідність приведення нормативно-правових актів нашої 
держави у відповідність до законодавства ЄС. Висвітлені основні напрями 
адаптації вітчизняної податкової системи до загальноприйнятих норм і правил 
Європейської практики. 

Ключові слова: Європейський Союз, податкова система, бюджет, 
оподаткування, видатки, доходи. 

 
Рыжикова Н.И. Европейский опыт реформирования 

налоговых систем.  
В статье рассматриваются направления межгосударственного 

сотрудничества в налоговой сфере в условиях углубления глобализации мировой 
экономики. Рассмотрено структуру бюджета Европейского Союза, состав 
расходной и доходной частей. Проанализированы особенности налоговой 
политики Европейского Союза, принципы налогообложения отдельными видами 
налогов в разных странах. Обоснована необходимость приведения нормативно-
правовых актов нашего государства в соответствие с законодательством ЕС. 
Проанализированы особенности налоговой политики Европейского Союза. 
Освещены основные направления адаптации отечественной налоговой системы к 
общепринятым нормам и правилам Европейской практики. 

Ключевые слова: Европейский Союз, налоговая система, бюджет, 
налоги, расходы, доходы. 

 
Ryzhikova N.I. European experience of tax systems reform.  
The article reveals the directions of interstate cooperation in tax sphere in the 

conditions of increasing globalization of the world economy. The structure of the budget of 
the European Union, along with the composition of its expenditure and revenue parts 
was reviewed. Peculiarities of the tax policy of the European Union's principles of 
applying the certain types of taxes in different countries were analyzed. The necessity of 
harmonization the regulations of our country in line with EU legislation was grounded. 
Highlights of main directions of adaptation Ukraine's tax system to generally accepted 
norms and rules of the European practice have been presented. 

Keywords: European Union, the tax system, budget, taxation, spending, 
revenues. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
САГАЧКО Ю.М.,  К.Е.Н., 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сільське 

господарство України останніми роками переживає досить скрутні 
часи. Не оминула ця доля й таку його важливу галузь, як 
тваринництво. Протягом останніх десяти років значно скоротилися 
обсяги виробництва, поголів’я худоби, що пояснюється здебільшого 
невдалою аграрною політикою держави і значним економічним 
спадом в цілому. Володіння інформацією щодо джерела можливого 
впливу на підприємство, в період нестабільної ринкової економіки, 
вже достатньо для того, щоб розробити програму активної підготовки 
матеріально-технічного забезпечення та активізації резервів 
підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств [1]. Основним завданням галузі тваринництва є 
забезпечення виробництва продукції в обсягах, що по-перше – 
забезпечують національну безпеку, по-друге – задовольняють потреби 
населення країни у споживанні продуктів харчування тваринного 
походження на рівні встановлених раціональних норм харчування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальним 
теоретичним, методологічним і практичним питанням становлення та 
ефективного функціонування агропромислового виробництва в 
ринкових умовах, включаючи його тваринницьку галузь, присвячені 
роботи В.Я. Амбросова, О.О. Красноруцький, П.С. Березівського, 
О.М. Вишневської, М.В. Зубця, С.Д. Іваницької, І.Т. Кіщака, О.В. 
Мазуренко, Ю.Ф. Мельника, В.Я.  Месель-Веселяка, С.О. Осадчого, 
П.Т. Саблука, І.Н. Топіхи, В.І. Топіхи, В.Й. Шияна та ряду інших 
дослідників.  

Цілі статті є здійснення аналізу сучасного стану виробництва 
продукції тваринництва України та дослідити основні аспекти причин 
занепаду даної галузі. 

Виклад основного матеріалу. В статистичних щорічниках за 
період після одержання Україною незалежності зафіксована низхідна 
крива неухильного скорочення чисельності поголів’я 
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сільськогосподарських тварин.  
Усього протягом минулого століття у динаміці чисельності 

поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні таких низхідних 
кривих було чотири. Перша співпала з першою світовою війною в 
1914-1918 роках та Громадянською війною на території колишньої 
царської Росії. Тоді поголів’я основних видів сільськогосподарських 
тварин скоротилося (в млн. голів): ВРХ – з 58,4 до 41,4 (на 30,1%), в 
т.ч. корів – з 28,8 до 20,1 (на 33,7%); свиней – з 23 до 13 (на 43,5%); 
овець і кіз – з 89,7 до 62,7 (на 30,1%). 

Впровадження за ініціативою В.І. Леніна нової економічної 
політики (НЕП) сприяло відродженню тваринництва. Поголів’я 
сільськогосподарських тварин почало збільшуватись і у 1928 році на 
території колишнього СРСР їх чисельність складала (в млн. голів): 
ВРХ – 66,8, в т.ч. корів – 33,2; свиней – 22,7; овець і кіз – 97,0. 

У 1929 році в СРСР і Україні зокрема почалась друга 
понижувальна хвиля, спровокована сумнозвісною колективізацією 
селянських господарств. Тоді чисельність поголів’я 
сільськогосподарських тварин скоротилася до рівня який був нижче 
рівня 1922 року. Протягом наступних 12 років чисельність поголів’я 
вдалось наблизити до рівня 1928 року (в млн. голів). У 1941 році вона 
складала: ВРХ – 54,8, в тому числі корови – 28; свині – 21,8; вівці і кози 
– 131,7. 

Але почалась Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років яка 
потягла за собою великі втрати поголів’я сільськогосподарських 
тварин. Це була третя понижувальна хвиля. Відродження 
тваринництва тривало декілька років, після чого чисельність поголів’я 
неухильно збільшувалось.  

Протягом наступних 30 років нарощування поголів’я 
сільськогосподарських тварин продовжувалось і пік повищувальної 
хвилі динаміки його чисельності припав на 1990 рік. Тоді в межах 
України нараховувалось (на кінець 1990 року): ВРХ 24,6 млн. голів, в 
тому числі корови 8,4 млн. голів; свині 19,4 млн. голів; вівці і кози 8,4 
млн. голів. 

Досягненню такої кількості сприяли забезпечені державою 
дотації на реалізовану продукцію, а відповідно до ступеня їх зростання 
збільшувались обсяги виробництва, підвищувалась ефективність 
виробництва. Так, у 1990 році державними дотаціями були забезпечені 
колгоспи, радгоспи і міжгосподарські підприємства Міністерства 
сільського господарства. Державні дотації на 1 т молока становили 
40,1 % до основної ціни, на м’ясо великої рогатої худоби –39,6%, на 
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м’ясо свиней –25,6%, овець –18,4%, птиці –10,2% [2]. І з початку 90-х 
років минулого століття почалась четверта понижувальна хвиля. 
Сільське господарство дуже постраждало і від низьких цін на свою 
продукцію й від приватизації переробних підприємств, які їх трудові 
колективи спочатку взяли в оренду, а потім за рахунок надприбутків, 
одержаних від не обґрунтованого зростання цін, викупили [3]. Проте, 
не будемо занурюватись в історію, а краще звернемо свою увагу на 
сьогодення тваринництва, а особливо його стан та перспективи 
розвитку в незалежній Україні. 

У 2015 р. виробництво валової продукції тваринництва України 
(у постійних цінах 2010р.) склало 71002,6 млн. грн., що менше проти 
попереднього року на 3,7%, проти 1990р. – менше на 48,3%.[4] Чому ж 
підприємства скорочували та продовжують скорочувати обсяги 
виробництва продукції тваринного походження. 

До цього питання зверталися П.С. Березівський, В.І. Бойко, 
Н.Г. Копитець, О.В. Мазуренко, В.Я. Месель-Веселяк, М.К. 
Пархомець, П.Т. Саблук, В.Г. Ткаченко, О.М. Шпичак, Н.І. Шиян та 
інші [5-9]. Усі вони схиляються до думки, що однією з головних 
причин зниження обсягів виробництва продукції тваринництва є 
значне скорочення поголів’я худоби, насамперед у 
сільськогосподарських підприємствах (табл. 1).  
 

Таблиця 1 
Чисельність поголів’я худоби та птиці у 

сільськогосподарських підприємствах, тис. гол. 
 

Поголів’я 1990р. 1995р. 2000р. 2005р. 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015р. 
2015р. у 

% до 
1990р. 

Велика 
рогата 
худоба 

21083 13701 5037,3 2491,8 1526,4 1437,2 1310,2 1269,0 6,0 

У т.ч. корови 6191,6 4595,1 1851 866,2 589,1 565,7 529,2 504,3 8,1 
Свині 14071 7152,5 2414,4 2602,4 3625,2 3877,8 3732,8 3714,3 26,4 
Вівці та кози 7165,5 2423,3 413,3 270,9 298,4 247,6 205,5 187,4 2,6 
Коні 700,9 517,2 249,8 98,1 41,6 - - - - 
Кролі 147 58,9 29,2 36,6 75,6 - - - - 
Птиця, млн. 132,9 54,0 25,3 66,6 110,5 131,5 122,1 118,0 88,8 
Бджоли, тис. 
сімей 987,8 552,1 334 184,3 95,4 - - - - 

 
Продукції тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь 

і ріллі в Україні виробляється значно менше ніж у розвинутих країнах 
світу [5, с.20]. Надій молока на корову, середньодобові прирости 
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великої рогатої худоби і свиней, настриг вовни на вівцю значно нижчі, 
ніж потенційні можливості вітчизняних порід тварин. І думки 
Л.А. Ільківа про скорочення поголів’я худоби виправдане лише у 
випадку прискореного нарощування її продуктивності [10, с. 74] та 
С.І. Канцевича [11, c. 88] ми цілком схвалюємо. 

Першочерговим завданням, яке має стояти перед 
тваринництвом це підвищення продуктивності тварин, шляхом 
покращення раціону годівля та застосуванню високопродуктивної 
худоби. При вищій продуктивності худоби витрати на 1 ц продукції 
значно зменшуються. 

Висновки. Таким чином, до актуальних напрямів розвитку 
тваринництва відноситься збільшення виробництва продукції за 
рахунок підвищення ступеню реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності тварин та збільшення поголів’я великої рогатої худоби, 
свиней та овець. Необхідно відновити та розвивати племінну базу 
вітчизняного тваринництва і матеріально зацікавити племінні 
господарства вирощувати високоякісних тварин, з врахуванням 
сучасних методів його оцінки. 
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Сагачко Ю.М. Проблеми та перспективи розвитку 
тваринництва в Україні 

В статті йде мова про результати останніх досліджень і публікацій 
стосовно проблем і перспектив розвитку тваринництва, яке передбачає 
збільшення виробництва продукції за рахунок підвищення ступеню реалізації 
генетичного потенціалу продуктивності тварин. Також збільшення поголів’я 
сільськогосподарських тварин. Повертаючись до історії після одержання 
Україною незалежності спостерігалось чотири низхідні криві неухильного 
скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин. Перша співпала з першою 
світовою війною в 1914-1918 роках та Громадянською війною. У 1929 році в 
СРСР і Україні зокрема почалась друга понижувальна хвиля, спровокована 
сумнозвісною колективізацією селянських господарств. Третя співпала з Великою 
Вітчизняною війною 1941-1945 років, яка потягла за собою великі втрати 
поголів’я сільськогосподарських тварин. І лише після її закінчення почали 
відроджувати тваринництво, яке тривало протягом 30 років. І пік повищу 
вальної хвилі припав на 1990 рік. 

Ключові слова: обсяг виробництва, продуктивність, поголів’я 
сільськогосподарських тварин, генетичний потенціал. 
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Сагачко Ю.М. Проблемы и перспективы развития 
животноводства в Украине 

В статье идет речь о результатах последних исследований и публикаций, 
касающихся проблем и перспектив развития животноводства, которое 
предусматривает увеличение производства продукции за счет повышения степени 
реализации генетического потенциала продуктивности животных. Также 
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных. Возвращаясь к истории 
после получения Украиной независимости наблюдалось четыре нисходящие кривые 
неуклонного сокращения поголовья сельскохозяйственных животных. Первая 
совпала с первой мировой войной в 1914-1918 гг. и Гражданской войной. В 1929 
году в СССР и Украине в частности началась вторая понижательная волна, 
спровоцированная пресловутой коллективизацией крестьянских хозяйств. Третья 
совпала с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, которая повлекла за 
собой большие потери поголовья сельскохозяйственных животных. И лишь после 
ее окончания начали возрождать животноводство, которое продолжалось в 
течение 30 лет. И пик повышения волны пришелся на 1990 год. 

Ключевые слова: объем производства, продуктивность, поголовье 
сельскохозяйственных животных, генетический потенциал. 

 
Sahachko Y. N. Problems and prospects of livestock 

development in Ukraine 
The article deals with the results of recent research and publications concerning the 

problems and prospects of livestock development, which provides for the increase of 
production at the expense of increasing the degree of realization of genetic potential 
productivity of animals. The increase in the number of animals. Going back to history 
after the Ukraine's independence was observed four descending curves of the steady decline 
of the livestock. The first coincided with the first world war in 1914-1918 and the Civil 
war. In 1929 in the USSR and Ukraine in particular began the second bearish wave, 
provoked the notorious collectivization of farms. The third coincided with the great 
Patriotic war of 1941-1945 that resulted in large losses of livestock. And only after 
began to revive the livestock sector, which lasted for 30 years. Peak and enhance the wave 
came in 1990. 

Key words: production, productivity, livestock of agricultural animals genetic 
potential. 
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СТАН УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 

 
СУМЕЦЬ О.М., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Удосконалення 

організації і процесу здійснення логістичної діяльності (ЛД) в сучасних 
умовах для більшості підприємств олійно-жирової галузі (ОЖГ) є 
вкрай потрібним для підвищення їхньої конкурентної стійкості й 
утримання ними позицій на визначених сегментах ринку. Одним із 
резервів покращення показників господарювання виробничих 
підприємств вважають заходи щодо поліпшення їх управління. Наші 
дослідження [1, 2] вказують на те, що саме за рахунок налагодження 
системи управління запасами на підприємствах галузі з’являться 
реальні можливості зниження собівартості реалізованої продукції. У 
цьому зв’язку вважаємо за потрібне виконання досліджень стану 
управління запасами на підприємствах олійно-жирової галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі запасів 
науковцями і практиками приділяється нині велика увага, бо у загальних 
витратах на логістику вони складають досить значну частку – до 10 %. 
Аналіз публікацій вітчизняних і закордонних учених [3-8] вказує на той 
факт, що дослідники зазвичай приділяють увагу формуванню товарних 
запасів, визначенню їх рівня, встановленню динаміки їх зміни у межах 
ланцюга поставок. Проте дослідженню стану запасів на виробництві та 
якості їх управління і, зокрема, для підприємств ОЖГ, на цей момент 
часу приділяється недостатньо уваги. Отже, виконання досліджень 
визначеного змісту й спрямованості для підприємств ОЖГ є на сьогодні 
вельми актуальним. 

Формулювання цілей статті. Дослідити стан управління 
запасами на підприємствах олійно-жирової галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Базовими 
підприємствами для проведення дослідження стали спеціалізовані 
підприємства з переробки олійної сировини з різних областей 
України, а саме: публічні акціонерні товариства (ПАТ) «Вінницький 
ОЖК», «Чернівецький ОЖК», «Ніжинський жиркомбінат», ОЕЗ 
«Кіровоградолія»; приватні акціонерні товариства (ПрАТ) 
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«Мелітопольський ОЕЗ», «Приколотнянський ОЕЗ», «Вовчанський 
ОЕЗ», «Полтавський ОЕЗ Кернел Груп», «Борзна-Агроінвест» і 
«Агрофірма “Кам’янка”»; ПАТ з іноземними інвестиціями 
«Дніпропетровський ОЕЗ», а також приватне підприємство (ПрП) 
«Вікторія і К0» і ТОВ «Наша Олія». У процесі дослідження їх діяльності 
встановлено, що на рівень виробничих витрат має істотний вплив 
недосконале управління оборотними коштами. Зокрема це стосується 
виробничих запасів і продукції незавершеного виробництва (НЗВ), а 
для деяких підприємств – і запасів готової продукції. Кошти, витрачені 
на ці складники оборотних коштів, відносять до логістичних витрат, 
що необхідні для забезпечення функціонування логістичної системи 
(ЛС). Згідно з запропонованою в монографії [2] класифікацією 
логістичних витрат – це витрати на утворення запасів і витрати, що 
пов’язані з незавершеним виробництвом. 

До складу витрат на утворення запасів відносять витрати на 
виробничі запаси, запаси готової продукції і запаси категорії «товари». 
Їхній обсяг визначають з Балансу підприємства. 

Виробничі запаси підприємств ОЖГ складаються із сировини, 
основних і допоміжних матеріалів, купованих інгредієнтів, тари, 
малоцінних і швидкозношуваних інструментів, виробничого 
інвентарю, термін служби яких менше року або не перевищує певної 
вартості за кожну одиницю. Цей вид запасу є одним із основних 
об’єктів логістичного управління. Основною функцією виробничих 
запасів є забезпечення безперервності виробничого процесу. 

Створення й утримання виробничих запасів потребує від 
підприємств значних коштів і наявності складських площ (споруд) для 
їхнього зберігання. Відомо, що чим значніші на підприємствах обсяги 
виробничих запасів, тим більш істотні витрати на забезпечення 
функціонування ЛС. Отже, цей аспект є одним із ключових в 
обґрунтуванні доцільності застосування в повному обсязі логістичного 
управління виробничими запасами й зумовлює потребу дальшого 
дослідження їхнього стану на підприємствах галузі. 

Виконаний кількісний аналіз виробничих запасів підприємств 
ОЖГ, що були обрані для дослідження, дав змогу встановити таке: 1) 
упродовж 2009–2013 рр. олійно-екстракційні заводи, олійно-жирові й 
жирові комбінати мали значний обсяг виробничих запасів, що в 
основному зумовлено обсягами переробки олійної сировини та рівнем 
організації виробничого процесу; 2) динаміка зміни запасів мала 
різний характер як для олійно-екстракційних заводів, так і для олійно-
жирових і жирових комбінатів (табл.). Встановлено, що впродовж 
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2009–2013 рр. досліджувані підприємства збільшували свої виробничі 
запаси, за виключенням Мелітопольського ОЕЗ і Чернівецького 
ОЖК; 3) підвищення рівня й вартості виробничих запасів на 
підприємствах зумовлено в основному зовнішніми чинниками, 
зокрема ростом цін на сировину, матеріали, паливо, тару та ін. Однак 
зростання обсягу цих запасів не завжди було обґрунтованим, бо 
керівники підприємств керувались наміром створювати надлишкові 
запаси, щоб захиститись від впливу інфляції; 4) встановлено, що у 
2013 р. порівняно з 2012 р. фактично на всіх олійно-екстракційних 
заводах відбулось зниження обсягів виробничих запасів. У загальному 
підсумку воно склало більш ніж 40 %. На нашу думку, це зумовлено 
зменшенням обсягу виробництва готової продукції. Виключенням 
стали тільки Вінницький ОЖК і Ніжинський жировий комбінат, які 
збільшили свої виробничі запаси, бо попит на їхню продукцію 
впродовж досліджуваного періоду зростав. 
 

Таблиця 
Зміна обсягів виробничих запасів 
на досліджуваних підприємствах* 

 

Темп росту, % 
Підприємства 2009 р.** 2010 р. 

2009 р. 
2011 р. 
2009 р. 

2012 р. 
2009 р. 

2013 р. 
2009 р. 

1 2 3 4 5 6 
Мелітопольський ОЕЗ 42059 -124,6 -141,0 -111,4 -141,0 
Приколотнянський ОЕЗ 8583 101,5 112,2 142,4 110,0 
Вовчанський ОЕЗ 15030 -155,9 -157,2 -155,9 -154,7 
Дніпропетровський ОЕЗ 15285 107,7 127,1 136,5 126,6 
Полтавський ОЕЗ 
Кернел Груп 4882 116,5 153,8 174,6 174,5 

ОЕЗ «Кіровоградолія» 3288 -111,7 -104,7 138,3 128,8 
«Вікторія і К0»  12200 121,0 133,8 161,6 120,3 
«Наша Олія»  2514 126,1 146,4 182,3 161,2 
Чернівецький ОЖК 7163 137,4 -127,1 -125,3 -146,9 
Вінницький ОЖК 6314 275,1 240,4 205,6 374,6 
Ніжинський ЖК – – – 1237,0** 133,1*** 

*Складено автором за даними звітів про фінансові результати діяльності 
підприємств. 

**Значення обсягу виробничих запасів наведені в тис. грн. 
***Зміна обсягу виробничого запасу порівняно з 2012 р. 
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Вищенаведене свідчить про наявні прорахунки й помилки в 
управлінні виробничими запасами на підприємствах, що вимагає 
дальшого ґрунтовного дослідження їхньої діяльності й розробки 
відповідних рекомендацій щодо поліпшення управління зазначеним 
видом оборотних коштів. 

Наступною групою запасів, що вимагає особливої уваги до їх 
утворення й управління, є запаси готової продукції. У цьому аспекті 
аналіз господарювання досліджуваних підприємств показав, що 
проблема управління товарними запасами у цілому вирішена. 

Однак слід звернути увагу на той факт, що для деяких 
підприємств (їхня кількість становить 18,2 % від загальної кількості 
досліджуваних підприємств) завдання раціонального управління 
запасами готової продукції на сьогодні залишається дуже актуальним. 
Так, наприклад, проблема формування мінімального, але достатнього 
обсягу запасів для Мелітопольського ОЕЗ і ПАТ ОЕЗ «Кіровоградолії» 
є очевидною. Аналіз функціонування складського господарства цих 
підприємств показав на наявність значного обсягу запасів готової 
продукції, який з 2009 р. мав тенденцію до зростання. Встановлено, 
що це призвело до іммобілізації значного обсягу коштів у запаси 
готової продукції, збільшення складських площ і зростання 
відповідних витрат, що відносяться суто до логістичних. Це свідчить 
про недостатню ефективність функціонування підсистеми 
складування й управління запасами матеріальних ресурсів на 
досліджуваних підприємствах. 

Ми вважаємо, що Мелітопольський ОЕЗ і ПАТ ОЕЗ 
«Кіровоградолія» для скорочення витрат на утворення й зберігання 
запасів готової продукції потребують нагального впровадження 
сучасних логістичних методик, методів і технологій. Тільки за цієї 
умови можна буде формувати на підприємствах потрібні обсяги 
запасів готової продукції і раціонально ними управляти. 

Проблема економічного управління оборотними активами 
також охоплює і таку категорію як «товари». Аналіз показників 
господарювання досліджуваних підприємств свідчить про те, що 
керівництву певного їх числа необхідно звернути увагу на 
раціоналізацію витрачання коштів для закупівлі необхідних товарів 
для забезпечення нормального функціонування підприємств, що є 
також одним із резервів економії коштів для підприємств ОЖГ. 

Нині фахівці з логістики стверджують, що до переліку завдань, 
які вирішуються на сучасних виробничих підприємствах з 
використанням інструментарію логістики, слід включити й 
оптимізацію обсягів запасів продукції незавершеного виробництва.  
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До незавершеного виробництва, як відомо, відноситься 
продукція, що перебуває на різних стадіях готовності й підлягає дальшій 
обробці або проміжному складуванню у межах виробництва. Отже, ця 
продукція у ході виконання виробничого процесу утворює певний 
матеріальний потік, що циркулює у межах внутрішньовиробничої 
логістичної системи, і стає складником об’єкта логістики на 
виробництві. У такому разі саме з використанням інструментарію 
логістики потрібно визначати достатній (оптимальний) обсяг НЗВ для 
забезпечення безперервності й гнучкості виробництва. Це нині є 
особливо актуальним для олійнодобувних підприємств, тому що 
виробництво продукції істотно залежить від сезонності та інших 
специфічних характеристик галузі. У разі, якщо обсяг НЗВ буде 
необґрунтовано великим, то на підприємствах відбудеться 
«заморожування» оборотного капіталу і як результат – ріст потреби в 
оборотних коштах та виробничих площах для зберігання НЗВ. І 
навпаки, за умови недостатнього обсягу НЗВ на підприємстві будуть 
виникати перерви виробничого процесу, що також спричинятимуть 
необґрунтовані витрати. Отже, для скорочення витрат виробництва, 
необхідно обґрунтування не тільки нормативів на створення НЗВ, а й 
запровадження відповідного логістичного управління ними. 

Висновки. За результатами оцінювання стану обігових коштів 
на досліджуваних підприємствах є підстави стверджувати, що 
управління цим видом активів вимагає дальшого удосконалення. Цей 
процес, перш за все, потребує поліпшення прогнозування й 
встановлення реальних потреб в обсягах визначених видів запасу з 
урахуванням тенденцій зміни попиту та коливання цін на олійну 
продукцію. Крім того, процес управління обіговими коштами повинен 
виконуватись з урахуванням системи цілей підприємств на визначених 
сегментах ринку та різнопланового впливу зовнішнього середовища 
на їхнє господарювання. Це вимагає запровадження цільового 
логістичного підходу до управління обіговими коштами на 
підприємствах галузі, що актуалізує необхідність рішення цього 
завдання в подальших наукових дослідженнях. 
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Сумець О.М. Стан управління запасами на підприємствах 

олійно-жирової галузі 
У статті наголошено на значущості дослідження проблеми управління 

запасами на підприємствах олійно-жирової галузі. Схарактеризовано стан 
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управління виробничими запасами на підприємствах галузі, а також запасами 
готової продукції та запасами незавершеного виробництва. Представлені 
результати обчислення зміни обсягів виробничих запасів на підприємствах 
олійно-жирової галузі. Зроблено висновок про те, що управління запасами на 
підприємствах олійно-жирової галузі на цей момент часу вимагає дальшого 
удосконалення. Вказано, що цей процес потребує поліпшення прогнозування й 
встановлення реальних потреб в обсягах визначених видів запасу з урахуванням 
тенденцій зміни попиту та коливання цін на олійну продукцію. Акцентовано 
увагу на те, що процес управління обіговими коштами повинен виконуватись з 
урахуванням системи цілей підприємства на визначених сегментах ринку та 
різнопланового впливу зовнішнього середовища на їхнє господарювання. 

Ключові слова: підприємство, запаси, управління, витрати. 
 

Сумец А.М. Состояние управление запасами на 
предприятиях масложировой отрасли 

В статье отмечается значимость исследования проблемы управления 
запасами на предприятиях масложировой отрасли. Охарактеризовано состояние 
управления производственными запасами на предприятиях отрасли, а также 
запасами готовой продукции и запасами незавершенного производства. 
Представлены результаты вычисления изменения объемов производственных 
запасов на предприятиях масложировой отрасли. Сделан вывод о том, что 
управление запасами на предприятиях масложировой отрасли на данный 
момент времени требует дальнейшего совершенствования. Указано, что этот 
процесс требует улучшения прогнозирования и установления реальных 
потребностей в объемах определенных видов запаса с учетом тенденций 
изменения спроса и колебания цен на масличную продукцию. Акцентировано 
внимание на то, что процесс управления оборотными средствами должен 
выполняться с учетом системы целей предприятия на определенных сегментах 
рынка и разнопланового воздействия внешней среды на их деятельность. 

Ключевые слова: предприятие, запасы, управление, затраты. 
 

Sumets A.M. State of the inventory management at enterprises 
oil and fat industry 

The article points out the importance of the study of inventory management 
problems at the enterprises of oil and fat industry. It describes the state of manufacturing 
inventory management in the enterprises sector, as well as stocks of finished goods and 
work in process inventory. The results of calculating the change in the volume of 
inventories at the enterprises of oil and fat industry. It is concluded that the inventory 
management at the enterprises of oil and fat industry at this point in time requires further 
improvement. It is indicated that this process needs to be improved forecasting and 
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establishing the real needs in the amount of certain types of stocks, taking into account 
trends in the demand and price fluctuations on the olive production. The attention to the 
fact that working capital management process should be carried out taking into account 
the objectives of the enterprise system in certain segments of the market and the 
multifaceted impact of the environment on their activities. 

Keywords: enterprise, inventories, management costs. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЯК 
ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

УЖВА А.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Диверсифікація 
сільськогос-подарського виробництва позитивно впливає на 
економічну, соціальну і екологічну ефективність регіональних 
продовольчих комплексів. Через реалізацію проектів диверсифікації 
виробництва покращується використання землі, засобів виробництва і 
трудових ресурсів, завойовуються додаткові ніші ринків, стабілізується 
фінансовий стан сільгоспвиробників, більш повніше задовольняється 
попит на продукцію, роботи, послуги. Вона дозволяє краще 
насичувати ринки товарами, заміняти застарілі товари новими, 
підвищувати ефективність виробництва, використовувати ресурси 
більш рівномірно на протязі року, підвищувати зайнятість за рахунок 
нових робочих місць. Диверсифікація сприяє витісненню імпорту, 
більш рівномірному надходженню доходів за періодами року, 
збільшенню річної маси прибутку. Виходячи з цього диверсифікація 
виробництва вимагає особливого типу господарювання, що стимулює 
новації, пошук нових виробництв і ринків.Регіональні продовольчі 
комплекси як система будуть ефективно функціонувати, якщо 
існуватиме механізм забезпечення дотримання рівноваги і стабільності 
структури для будь-якої зміни параметрів, які впливають на неї. Успіх 
розвитку будь-якого регіонального продовольчого комплексу залежить 
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від того, які перспективи і як сьогодні використовуються наявні 
можливості для забезпечення високої якості життя населення. 
Прискорення темпів науково-технічного прогресу, який відбувається 
останніми роками, посилення конкуренції, яка спричинена 
глобалізацією економіки, різко загострюють проблеми підвищення 
конкурентоспроможності товаровиробників, проблеми пошуку і 
реалізації конкурентних переваг[1, c. 86]. 

Диверсифікація як суспільна форма організації виробництва 
означає розвиток різних невзаємопов'язаних видів виробництв, 
розширення номенклатури та асортименту виробленої продукції в 
межах одного підприємства. Диверсифікація відображує процес 
розширення підприємницької діяльності. Підприємство використовує 
власні нагромадження не тільки для підтримки і розвитку свого 
основного бізнесу, а й для освоєння нових видів продукції, створення 
нових виробництв. У результаті диверсифікації виробництва 
перетворюються на складні багатоцільові комплекси, що випускають 
продукцію або надають послуги різного призначення і характеру. 
Диверсифікованим вважається підприємство, на якому понад30 % 
загального обсягу продажу - це товари й послуги, не пов'язані з його 
основною діяльністю. Диверсифікація будь-якого виробництва є 
однією з поширених форм його організації за умов розвиненої 
ринкової економіки і гострої конкуренції продуцентів на ринку. 
Сутність диверсифікації полягає в одночасному розвитку багатьох 
технологічно не зв'язаних між собою видів виробництва, у значному 
розширенні номенклатури та асортименту виробів, що їх виготовляє 
підприємство. Вочевидь диверсифікацію можна вважати своєрідним 
видом стратегії маркетингу того чи того підприємства, стратегії, 
спрямованої на розширення сфер діяльності на ринку нових 
продуктів, виготовлення яких не зв'язане з основним виробництвом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
проблеми диверсифікації виробництва продукції в Україні відноситься 
до недостатньо розроблених як в теоретичному так і в методичному 
відношенні. Теоретичним надбанням є наукові праці: А.А. Томпсона, 
А.Дж.Стрикленда, І. Ансоффа, Г. Мінцберга, О.А.Бабінцевої, 
Г. Немченко, С. Донецької, В.Я. Семенова, А.А. Іщенка, 
І.Н. Красникова, В.Г.Андрійчука, М.Х. Корецького, В.А. Борисової, 
В.Г. Дудінова, Н.Г. Маслак, М.В. Міньковскої, М.Й. Маліка, 
А.В. Чупіса, А.О. Шепіцена та  інших. Наукові розробки закордонних 
і українських вчених М. О. Багорка, І. А. Білоткач, О. А. Ковтун, 
М.Д. Корінько, Р. О. Пересадько, В. А. Цимбал присвячені окремим 
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питанням дослідження диверсифікаційних процесів на прикладі 
окремих підприємств і регіонів.Однак у цих працях не достатньо 
досліджені і вирішені економічні проблеми диверсифікації 
виробництва сільськогосподарської продукції на регіональному рівні в 
умовах сталого розвитку економіки.Проте, недостатньо уваги 
приділено питанням диверсифікації виробництва продукції 
агропромислового комплексу на рівні регіонів країни.  Це зумовлює 
потребу в дослідженні питань, пов’язаних зі своєчасністю 
диверсифікації виробництва як засобу ефективного розвитку 
регіональних продовольчих комплексів. 

Формулювання цілей статті. Головною метою цієї роботи є 
розглянути основні причини, види і напрями диверсифікації 
виробництва сільськогосподарської продукції як вагомого інструменту 
ефективного розвитку регіональних продовольчих комплексів. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Впровадження 
диверсифікації в сільськогосподарське виробництво є головним 
інструментом забезпечення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств. В умовам сьогодення 
диверсифікація в агропромисловому комплексі є необхідним 
процесом, який зумовлений дією багатьох показників конкурентного 
середовища. Диверсифікація виробництва в сільському господарстві, 
на відміну від інших галузей економіки, має свої особливості, 
зумовлені специфікою аграрного виробництва. Ці особливості можна 
назвати об’єктивними передумовами до застосування диверсифікації. 
До них слід віднести властивості конкретного ґрунту, біологізацію 
землеробства, розбіжність в цінах на сировину і готову продукцію, що 
стимулюють власну переробку, сезонність виробництва і 
використання робочої сили, високі витрати на транспортування 
продукції, нестабільність господарювання, пов’язану з природними 
факторами[2, c.18].Економічні умови, в яких сільськогосподарські 
підприємства здійснюють свою діяльність, сьогодні конкретним 
чином змінилися. З одного боку їм надана господарська самостійність, 
вони самі вирішують питання економічної діяльності, визначають 
масштаби виробництва, формують структуру капіталу, займаються 
розподілом наявних фінансових ресурсів. З іншого боку, гостро 
виникає проблема оцінки та ефективного використання наявних 
обмежених фінансових ресурсів. Звідси і виникає нагальна потреба у 
формуванні стратегії управління економічним потенціалом 
регіональних продовольчих комплексів.Диверсифікація – це 
одночасний розвиток декілька або багатьох не взаємозв’язаних 
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технологічних видів виробництва або обслуговування, розширення 
асортименту виробництва і послуг. Диверсифікація виробництва дає 
можливість підприємствам виживати при складній економічній 
кон’юнктурі за рахунок випуску широкого асортименту продукції і 
послуг, тому що збитки від нерентабельних виробництв 
перекриваються прибутком від інших видів продукції [2, c. 20].  

А. Шепіцен зазначає, що в аграрному виробництві 
диверсифікація застосовується для зменшення ризиків, завоювання 
нових сегментів ринку, збільшення виручки підприємства через 
здійснення переробки, а в деяких випадках і реалізації кінцевим 
споживачам продукції [3, c.257]. Тобто диверсифікація виробництва 
спричиняє зростання прибутку за рахунок використання ринкових 
шансів і встановлення ринкових переваг та забезпечення новими 
робочими місцями сільське населення.О.В. Зоренко стверджує, що 
диверсифікація виробництва у сфері АПК – це розширення 
номенклатури й асортименту, зміна виду продукції, що виробляється 
підприємством, освоєння нових видів виробництва для підвищення 
ефективності виробництва, отримання економічної вигоди, 
запобігання банкрутства з урахуванням екологічних та соціальних 
потреб населення [4, c.145]. К. Васьківська визначає її як перехідний 
етап підприємства, коли воно починає працювати над 
багатопрофільністю власного виробництва, розширенням 
асортименту продукції, наданням послуг, збільшуючи свою 
ефективність і знижуючи ймовірність ризикованості отримання 
збитку. При цьому важливими є екологічні й соціальні потреби 
населення [5, c.6]. 

Підвищення ефективності функціонування і розвитку 
регіональних продовольчих комплексів вимагає управління не діями 
частин окремо, а взаємодіями між ними. Функціональна узгодженість 
як керованих об’єктів, так і самих суб’єктів управління, є обов’язковим 
елементом процесу соціально-економічного розвитку сільського 
регіону, а забезпечення стійкості розвитку регіонів України є 
невідкладним питання соціально-економічного розвитку країни.При 
цьому динамічні зміни умов і середовище господарювання 
потребують постійного удосконалення і оновлення асортименту 
продукції, технологій її виробництва і просування на 
ринку.Пріоритети регіонального розвитку в своїй сукупності повинні 
відображувати не лише інтереси окремого регіону. У перспективі – йде 
мова про досягнення стратегічних цілей регіонального розвитку в 
масштабах України: зростання конкурентоспроможності регіонів і 
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забезпечення збалансованого регіонального розвитку; досягнення 
територіальної соціально-економічної інтеграції; підвищення 
ефективності державного управління у сфері регіонального 
розвитку.Синергетичне поєднання секторного, територіально-
просторового і управлінського виміру формує принципи нової 
державної регіональної політики, закладає інноваційні механізми 
відносно формування регіональних пріоритетів розвитку в Україні. 

Диверсифікація як дієва стратегічна орієнтація агропромислових 
підприємств орієнтується на забезпечення ринкової стійкості 
підприємств, реалізується на основі організаційно-економічного 
механізму, що передбачає ідентифікацію стратегічної позиції 
підприємств, стратегічних альтернатив його диверсифікації, а також 
обґрунтування комплексу ефективних засобів імплементації стратегії 
розширення. Одній з альтернатив забезпечення стійкого розвитку 
регіональних продовольчих комплексів – це підвищення ефективності 
діяльності підприємств в умовах ринку є диверсифікація виробництва 
продукції. Пріоритет регіонального розвитку – це складова 
стратегічного планування і в той же час об’єкт консолідації зусиль 
органів державної влади і місцевої самоврядності, бізнес-структур і 
громадськості, на середньо- і довгострокову перспективу, заставу 
досягнення суспільного консенсусу на дорозі вирішення актуальних 
проблем місцевого, регіонального розвитку. 

Диверсифікація пов’язана з різноманітністю споживання 
продуктів, які виробляються в регіоні, робить ефективним 
формування економіки регіону в цілому, незалежною від життєвого 
циклу виробництва окремих продуктів, вирішуючи завдання 
забезпечення стабільності функціонування підприємств регіону і 
поступового його зростання.Виробнича диверсифікація означає 
декілька видів виробництв, які забезпечують виробництво різної 
продукції і розширення її асортименту. Фінансова диверсифікація 
досягається через здійснення регіональними продовольчими 
комплексами різних видів коротко- і довгострокових фінансових 
вкладень. Маркетингова диверсифікація пов’язана із створенням 
підприємством власної торгівельної мережі, розширенням каналів 
збуту продукції, залученням більшої кількості маркетингових важелів 
просування товару на ринок. 

Перевагами диверсифікації виробництва продукції 
регіональними продовольчими комплексами є: 

- найбільш повне використання ресурсного потенціалу регіону; 
- ефективне забезпечення економічно-продовольчої безпеки як 
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регіону, так і держави в цілому; 
- підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства, 

збільшення реалізації сільськогосподарської продукції завдяки 
задоволенню потреб споживача; 

- інтеграція переробки підприємств АПК, що підвищить рівень їх 
завантаженості; 

- отримання синергетичного ефекту від диверсифікації 
виробництва регіональних сільськогосподарських підприємств; 

- зменшення ступеню підприємницького ризику через ліквідацію 
залежності від єдиного виду продукції [6, c. 210]. 

В процесі дослідження встановлено також недоліки 
диверсифікації виробництва, які розкриваються у тому, що не завжди 
можливо повною мірою використати переваги спеціалізованого 
виробництва; при невдалому виборі стратегії диверсифікації можливо 
зазнати економічних втрат підприємства; диверсифікацію недоцільно 
застосовувати на підприємствах з низьким рівнем концентрації 
виробництва[6, c.210]. Необхідно виділити причини, які негативно 
впливають на процес диверсифікації виробництва продукції: 

- диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію; 
- незабезпеченість засобами виробництва провідних підприємств; 
- невирішеність фінансово-господарського забезпечення; 
- нерозвиненість виробничої і соціальної інфраструктури; 
-непоінформованість впровадження механізму диверсифікації 

виробництва в регіоні. 
Процес формування плану диверсифікації вимагає часу, зусиль, 

ретельного вивчення, а головне – фінансових ресурсів. 
Диверсифікація охоплює широкий спектр можливостей, варіюючись 
від досить обмеженого входження в нову область виробництва лише в 
межах регіону («вузька» диверсифікація) до широкого входження у 
виробничі сфери держави («широка» диверсифікація).Диверсифікація 
виробництва в регіоні передбачає збільшення прибутку за рахунок 
використання ринкових шансів і встановлення ринкових переваг, 
забезпечення новими робітниками, місцями.Проведення 
диверсифікаційного процесу вимагає в першу чергу розробки його 
показників, які повинні показувати найбільш істотні сторони 
діяльності диверсифікованого виробництва і вказувати на наявність 
взаємозв’язків між різними чинниками, які впливають на цю 
діяльність, а саме: показників, які характеризують економічний 
потенціал господарювання; показників, які характеризують фінансово-
економічну діяльність підприємства;показників, які характеризують 
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рівень диверсифікації виробництва.Основним показником, який 
характеризує рівень диверсифікації підприємства, на нашу думку, є 
структура видів діяльності, яка визначається на підставі структури 
виручки від реалізації продукції основного виробництва, 
диверсифікованої частини надання послуг і здійснення робіт.Серед 
показників, які характеризують наявність передумов переорієнтації 
діяльності, на нашу думку, має бути показник ефективності 
розміщення виробництва. При диверсифікації виробництва поважно 
орієнтувати свою діяльність на досягнення високого кінцевого 
результату, який можна досягти за рахунок випуску продукції, що має 
найбільший економічний ефект.Основна причина диверсифікації – 
прагнення господарств зменшити залежність від вузької товарної 
номенклатури.  

Отже, чинниками диверсифікації виробництва в регіональному 
масштабі виступають: 

- підвищення конкурентоспроможності продукції; 
- створення регіональної соціальної і виробничої інфраструктури;  
- цінова кон’юнктура ринку;  
- поліпшення соціальних умов життя населення;  
- комплексне використання сировини і продукції;  
- забезпечення продовольчої безпеки регіону [2, c. 18].  

Розвиток сільськогосподарського виробництва залежить від 
вирішення соціальних проблем сільського населення, мотивації його 
трудової й соціальної активності у проведенні економічних реформ, 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу в аграрне 
виробництво. Соціальні питання сільського жителя мають 
забезпечити умови життя, адже рівень життя на селі залежить від 
доходів. Диверсифікацію господарсько-фінансової діяльності 
підприємства аграрної сфери проводять не лише в умовах глобалізації 
світової економіки, пов'язаної з взаємопроникненням технологій та 
капіталів, а й у кризових умовах як один з інструментів антикризової 
стратегії розвитку. Ефективність її здійснення безпосередньо залежить 
від своєчасної орієнтації на види товарів, робіт, послуг, які мають 
попит або наближаються до рівня конкурентоспроможності. Питання 
стратегії розвитку передбачають розробку методики отримання, 
обробки та подання інформації, пов'язаної з освоєнням нових 
технологій, видів продукції, ринків та інших видів і напрямків 
діяльності, а також з виявленням закономірностей щодо визначення 
мотивації диверсифікації як стратегії розвитку. Ефективність роботи 
підприємств в сучасних умовах господарювання багато в чому 



 190 

залежить від їх здатності до адаптації в мінливих ринкових умовах. 
Тому процес диверсифікації, на сучасному етапі, стає важливим 
чинником стабілізації фінансового стану підприємств. 

Висновки. Таким чином, регіональна диверсифікація 
виробництва є одним з засобів зменшення рівня кризи економічно-
соціальної сфери життя населення.Диверсифікація виробництва 
сприяє стабілізації доходів, підвищенню прибутків і рентабельності 
підприємств регіону, посиленню його конкурентних позицій. Основні 
напрями стратегічного розвитку діяльності підприємств регіону 
обумовлюються метою, яку ставлять перед собою господарюючі 
суб’єкти.Для забезпечення можливості залишатися на ринку, 
підприємства повинні вибрати стратегію диверсифікації, проведення 
якої полягає у випуску якісно новоїпродукції, пошуку нових 
споживачів, перспективних каналів збуту і торгівлі, активних методів 
просування товарів.Диверсифікація є основним чинником розвитку 
конкуренції, зниження диверсифікованих ризиків, підвищення 
стабільності підприємницької діяльності та повнішого задоволення 
потреб споживачів. Диверсифікація не є повною протилежністю 
спеціалізації виробництва і може розвиватися на основі предметної 
спеціалізації підрозділів підприємства. Завдяки організаційним 
формам такого поєднання зберігаються переваги диверсифікації і 
спеціалізації виробничої діяльності підприємства.  
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Ужва А.М. Диверсифікація виробництва продукції як засіб 
ефективного розвитку регіональних продовольчих комплексів. 

Головною метою статті є розглянути основні причини, види і напрями 
диверсифікації виробництва сільськогосподарської продукції як вагомого 
інструменту ефективного розвитку регіональних продовольчих комплексів.У 
процесі дослідження застосовано методи порівняння, аналізу, теоретичного та 
логічного узагальнення. Методологічною основою став діалектичний метод 
дослідження. У статті висвітлено диверсифікацію виробництва продукції як 
інструмента забезпечення ефективного розвитку регіональних продовольчих 
комплексів.Розглянуто основні причини, види і напрями диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва продукції. Диверсифікація пов’язана з 
різноманітністю споживання продуктів, які виробляються в регіоні, робить 
ефективним формування економіки регіону в цілому, незалежною від життєвого 
циклу виробництва окремих продуктів, вирішуючи завдання забезпечення 
стабільності функціонування підприємств регіону і поступового його зростання. 
Охарактеризовано переваги та недоліки диверсифікації виробництва продукції 
регіональних продовольчих комплексів. Диверсифікація виробництва сприяє 
стабілізації доходів, підвищенню прибутків і рентабельності підприємств регіону, 
посиленню його конкурентних позицій. Основні напрями стратегічного розвитку 
діяльності підприємств регіону обумовлюються метою, яку ставлять перед собою 
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господарюючі суб’єкти.Для забезпечення можливості залишатися на ринку, 
підприємства повинні вибрати стратегію диверсифікації, проведення якої полягає 
у випуску якісно нової продукції, пошуку нових споживачів, перспективних каналів 
збуту і торгівлі, активних методів просування товарів.Диверсифікація є 
основним чинником розвитку конкуренції, зниження диверсифікованих ризиків, 
підвищення стабільності підприємницької діяльності та повнішого задоволення 
потреб споживачів. Диверсифікація не є повною протилежністю спеціалізації 
виробництва і може розвиватися на основі предметної спеціалізації підрозділів 
підприємства. Завдяки організаційним формам такого поєднання зберігаються 
переваги диверсифікації і спеціалізації виробничої діяльності підприємства.  

Ключові слова. диверсифікація виробництва,маркетингова 
диверсифікація, регіональні АПК, стратегія, фінансова диверсифікація. 
 

Ужва А.М.Диверсификация производства продукции как 
средство эффективного развития региональных АПК 

Главной целью статьи является рассмотрение основных причин, видов и 
направлений диверсификации производства сельскохозяйственной продукции, как 
весомого инструмента эффективного развития региональных продовольственных 
комплексов. В процессе исследования применены методы сравнения, анализа, 
теоретического и логического обобщения. Методологической основой стал 
диалектический метод исследования.В статье отражена диверсификация 
производства продукции как инструмент обеспечения эффективного развития 
региональных продовольственных комплексов. Рассмотрены основные причины, 
виды и направления диверсификации сельскохозяйственного производства 
продукции.Диверсификация связана с разнообразием потребления продуктов, 
которые производятся в регионе, делает эффективным формирование экономики 
региона в целом, независимой от жизненного цикла производства отдельных 
продуктов, решая задачи обеспечения стабильности функционирования 
предприятий региона и постепенного его роста. Охарактеризованы преимущества 
и недостатки диверсификации производства продукции региональных 
продовольственных комплексов.Диверсификация производства способствует 
стабилизации доходов, повышению прибыли и рентабельности предприятий 
региона, усилению его конкурентных позиций. Основные направления 
стратегического развития деятельности предприятий региона обусловливаются 
целью, которую ставят перед собой субъекты. Для обеспечения возможности 
оставаться на рынке, предприятия должны выбрать стратегию диверсификации, 
проведение которой заключается в выпуске качественно новой продукции, поиска 
новых потребителей,перспективных каналов сбыта и торговли, активных 
методов продвижения товаров. Диверсификация является основным фактором 
развития конкуренции, снижения диверсифицированных рисков, повышения 
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стабильности предпринимательской деятельности и более полного 
удовлетворения потребностей потребителей. Диверсификация не является полной 
противоположностью специализации производства и может развиваться на 
основе предметной специализации подразделов предприятия. Благодаря 
организационным формам такого сочетания хранятся преимущества 
диверсификации и специализации производственной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: диверсификация производства, маркетинговая 
диверсификация, региональные АПК, стратегия, финансовая диверсификация. 

 
Uzhva A.M. Diversification of production of goods as means of 

effective development of regional agroindustrial complex 
The primary objective of the article is consideration of principal reasons, kinds 

and directions diversification of production of agricultural goods, as a ponderable 
instrument of effective development of regional food complexes. In the process of research 
the methods of comparison, analysis, theoretical and logical generalization are applied. 
Methodological basis was become by the dialectical method of research.Diversification of 
production of goods as instrument of providing of effective development of regional food 
complexes is reflected in the article. Principal reasons, kinds and directions diversification 
of agricultural production of goods, are considered.Diversification is related to the variety 
of consumption of products which are produced in a region, does effective forming of 
economy of region on the whole, independent of life cycle of production of separate products, 
deciding the tasks of providing of stability of functioning of enterprises of region and his 
gradual growth. Advantages and lacks of diversification of production of goods of regional 
food complexes are described.Diversification of production is instrumental in stabilizing of 
profits, it was arrived an increase to profitability of enterprises of region, strengthening of 
his competition positions. Basic directions of strategic development activity of enterprises of 
region are stipulated a purpose which is put before itself by subjects.For providing of 
possibility to remain at the market, enterprises must choose strategy of diversification the 
lead through of which consists in an issue high-quality of new products, search of new 
users, perspective dustings of sale and trade, active methods of advancement of 
commodities.Diversification is the basic factor of development of competition, decline of the 
diversified risks, increase of stability of entrepreneurial activity and more complete 
satisfaction of necessities of users. Diversification is not complete opposition of 
specialization of production and can develop on the basis of subject specialization of 
subsections of enterprise.Due to the organizational forms of such combination advantages 
of diversification and specialization of production activity of enterprise are kept. 

Keywords: diversification of production, marketing diversification, regional 
АПК, strategy, financial diversification. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ЗАЇКА С.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ГРІДІН О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Зміни, що 
відбуваються в економіці України, затяжна економічна та політична 
криза, потребують створення в підприємствах ефективної та гнучкої 
системи менеджменту. 

Реструктуризація виробництва та нові економічні відносини 
вимагають вдосконалення системи менеджменту в підприємствах, 
фінансово-кредитного механізму, ціноутворення і матеріально-
технічного забезпечення. 

Нині найбільш важливим завданням для підприємств є швидка і 
адекватна оцінка змін зовнішнього середовища і пристосування до них 
з найменшими втратами за рахунок мобілізації всіх внутрішніх 
резервів. Все це повинно змусити підприємства по-новому 
поставитися до реалізації власної економічної політики. У цих умовах 
постає питання про опрацювання особливостей діагностики 
ефективності менеджменту, заснованих на сучасних наукових методах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з найбільш 
важливих напрямків зростання ефективності роботи підприємства є 
вдосконалення системи менеджменту. Зарубіжні підприємства вже 
давно приділяють цим питанням значну увагу, розглядаючи якість 
управління як причину більшості своїх успіхів і невдач. 

В умовах жорсткої конкурентної боротьби і швидко змінної 
ситуації підприємства повинні не тільки концентрувати увагу на 
внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію 
поведінки, яка дозволяла б встигати за змінами, що відбуваються в їх 
оточенні. 

Нині існує велика кількість методичних підходів щодо 
проведення ефективності діагностики менеджменту, які запропоновані 
українськими та закордонними вченими-економістами: 
О.О. Гетьманом [1], О.Є. Гудзь [2, 3], Н.М. Дєєвою, [4], Т.О. Загорною 
[6], В.В. Ковальовим [8], Л.А. Костырко [9], Є.В. Мнихом [10], 
О.Г. Парфентьєвою [11], В.П. Савчуком [14], Г.О. Швиданенком [15] 
та багатьма іншими. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення 
особливостей діагностики ефективності менеджменту в умовах 
перманентного кризового стану економіки країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У минулому багато 
підприємств могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в 
основному на поточну роботу, на внутрішні проблеми, пов’язані з 
підвищенням ефективності використання ресурсів в виробничій 
діяльності. Нині, хоча і не втрачається актуальність раціонального 
використання потенціалу в поточній діяльності підприємств, важливе 
значення має здійснення такого управління, яке б забезпечувало 
адаптацію підприємства до нестійких умов ринку. 

Прискорення змін в навколишньому середовищі, поява нових 
запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, 
поява нових несподіваних можливостей для бізнесу, що відкриваються 
завдяки досягненням науки і техніки, розвиток інформаційних мереж, 
що сприяють поширенню та одержанню інформації, широка 
доступність сучасних технологій, зміна значення людських ресурсів, а 
також ряд інших причин призвели до необхідності забезпечення 
ефективного управління [13]. 

Ефективність менеджменту - складне і різноманітне поняття, 
зміст якого полягає в тому, що весь процес управління, починаючи з 
постановки мети і закінчуючи кінцевим результатом діяльності, 
повинен проводитися з найменшими витратами або з найбільшою 
результативністю (продуктивністю). Матеріальні, трудові і фінансові 
ресурси повинні перетворюватися в товари, послуги і т. п. Для цього 
існує підприємство, яке повинно забезпечувати це перетворення не 
тільки з вигодою для споживача, а й для самого себе. Іншими словами, 
витрати на перетворення повинні бути менше, ніж вартість результату 
[5, c. 114]. В цьому і полягає сутність поняття ефекту та ефективної 
діяльності підприємства. 

Основними критеріями ефективного управління є певна 
кількість показників, що характеризують результативність 
організаційних систем і підсистем. Кінцевий результат управління 
часто називають ефектом управління. Ефект є результатом здійснення 
заходів, спрямованих на вдосконалення виробництва, бізнесу і 
підприємства в цілому. Ефект управління складається з трьох 
складових: 

– економічний ефект – вид ефекту, що має безпосередню вартісну 
форму, тобто вимірюється в грошовому або натуральному вимірі; 

– соціально-економічний ефект – має комплексну природу 
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поєднання економічної вигоди і соціальної стабільності; 
– соціальний ефект – вид ефекту, який принципово не може бути 

перерахований в економічний [15]. 
Загальний ефект можна умовно прийняти за суму трьох ефектів. 

Умовно, оскільки показники ефекту вимірюються по-різному, і 
напряму знайти їх суму неможливо. 

Крім поняття ефекту використовують поняття ефективності. 
Ефективність – результат, виражений вартісними показниками, є 
економічним ефектом, приростом доходу, збільшенням прибутку. 
Ефективність – це співвідношенням ефекту або досягнутого 
результату і витрат на його отримання [12, c. 115]. 

В процесі управління менеджери прагнуть максимального 
скорочення витрат і максимального підвищення всіх видів ефектів. 
Витрати в підприємстві неоднорідні і їх не завжди можна представити 
в грошовій формі. Зазвичай витрати поділяють на: 

– матеріальні витрати (сировина, напівфабрикати) і енергія; 
– трудові витрати (час роботи і кваліфікація працівників); 
– фінансові ресурси або гроші і їх еквіваленти (наприклад, цінні 

папери). 
Ефективність можна збільшити за рахунок зменшення будь-

якого з перерахованих ресурсів. Так, наприклад, використовуючи 
комп’ютерну техніку, можна зменшити витрати на трудові ресурси, а 
більш економно витрачати матеріальні ресурси, за рахунок зменшення 
відходів виробництва або використання побічної продукції. Однак 
при реалізації даних заходів фінансові витрати підприємства 
збільшуються. 

Найважливішим джерелом витрат є апарат управління. 
Ефективність діяльності менеджерів напряму досить складно виміряти, 
оскільки між рішенням і результатом проходить час і безліч 
перетворень. Необґрунтовані управлінські рішення мають значну 
руйнівну силу. 

Отже, ефективність менеджменту забезпечується за рахунок 
діяльності щодо оптимізації витрат і збільшення результативності за 
всіма напрямами менеджменту: 

– в управлінні трудовими ресурсами; 
– в управлінні виробництвом або при створенні операційної 

системи; 
– при визначенні методів і структур управління [7]. 

Діагностика ефективності менеджменту є важливою складовою 
для оцінки та підвищення ефективності діяльності підприємства в 
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цілому, оскільки саме від якості управління багато в чому залежить 
результат діяльності всього підприємства. 

Ефективність менеджменту також безпосередньо пов’язана з 
результатами діяльності і може бути визначена різними шляхами: 

1) економічна ефективність менеджменту: 
– за показниками ефективності діяльності підприємства; 
– за зв’язком ефективності діяльності підприємства з витратами 

управлінської праці (в натуральному і вартісному виразі); 
2) соціальна ефективність менеджменту: 

– за показниками задоволеності власників і працівників набором 
соціальних благ в зіставленні з витратами на них або з підвищенням 
віддачі від діяльності працівників; 

– за показниками задоволення споживачів у послугах, товарах 
тощо [11]. 

Під час діагностики економічна ефективність менеджменту 
може бути розрахована різними шляхами в залежності від критерію, 
тобто основної ознаки, на підставі якого оцінюється ефективність 
управління.  

Діагностика ефективності є важливим елементом розробки 
проектних і планових рішень, що дозволяє визначити рівень 
прогресивності діючої структури, проектів, що впроваджуються, або 
планових заходів, і проводиться з метою вибору найбільш 
раціонального варіанта структури або способу її вдосконалення. 

Ефективність організаційної структури повинна оцінюватися на 
стадії проектування, при аналізі структур управління діючих 
підприємств для планування і здійснення заходів щодо вдосконалення 
управління. 

Підхід до оцінки ефективності різних варіантів організаційної 
структури визначається її роллю як характеристики системи 
управління. Комплексний набір критеріїв ефективності системи 
управління формується з урахуванням двох напрямів оцінки її 
функціонування: 

– за ступенем відповідності результатів, що досягаються 
встановленим цілям підприємства; 

– за ступенем відповідності процесу функціонування системи 
об’єктивним вимогам до його змісту, організації і результатів [7, c. 115]. 

Критерієм ефективності при порівнянні різних варіантів 
організаційної структури є можливість найбільш повного і стійкого 
досягнення кінцевих цілей системи управління при відносно менших 
витратах на її функціонування. 
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Принципове значення для діагностики ефективності системи 
управління має вибір бази для порівняння або визначення рівня 
ефективності, який приймається за нормативний. 

Показники, що використовуються при оцінках ефективності 
апарату управління та його організаційної структури, можуть бути 
розбиті на наступні три взаємопов’язані групи. 

1. Група показників, що характеризують ефективність системи 
управління, що виражаються через кінцеві результати діяльності 
підприємства і витрати на управління. 

2. Група показників, що характеризують зміст і організацію 
процесу управління, в т.ч. безпосередні результати і витрати 
управлінської праці.  

При діагностиці ефективності процесу управління 
використовуються показники, які можуть оцінюватися як кількісно, так 
і якісно. Ці показники набувають нормативний характер і можуть 
використовуватися в якості критерію ефективності та обмежень, коли 
організаційна структура змінюється в напрямку поліпшення одного 
або групи показників ефективності при незмінності інших. До 
нормативних характеристик апарату управління можуть бути віднесені 
наступні: продуктивність, економічність, адаптивність, гнучкість, 
оперативність, надійність [5, c. 113]. 

Адаптивність системи управління визначається її здатністю 
ефективно виконувати задані функції в певному діапазоні зміни умов. 
Чим відносно ширше цей діапазон, тим більше адаптивною 
вважається система. 

Гнучкість характеризує властивість органів апарату управління 
змінюватись відповідно до виникаючих завдань та налагоджувати нові 
зв’язки, не порушуючи властиву даній структурі впорядкованість 
відносин. 

Оперативність прийняття управлінських рішень характеризує 
своєчасність виявлення і вирішення управлінських проблем, яка 
забезпечує максимальне досягнення поставлених цілей при збереженні 
стійкості налагоджених виробничих процесів. 

Надійність апарату управління в цілому характеризується його 
безвідмовним функціонуванням, що відповідає поставленим цілям. 
Якщо вважати якість визначення цілей та постановки проблем 
достатніми, то надійність апарату управління може відносно повно 
характеризуватися його старанністю, тобто здатністю забезпечувати 
виконання завдань в рамках встановлених термінів і виділених 
ресурсів. 
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3. Група показників, що характеризують раціональність 
організаційної структури і її техніко-організаційний рівень, та які 
можуть використовуватися в якості нормативних при аналізі 
ефективності проектованих варіантів організаційних 
структур [13, c. 22]. 

Загальногосподарська ефективність може бути визначена як 
співвідношення загальногосподарського ефекту з використаними для 
цього ресурсами. 

Класифікацію факторних показників проводять за такими 
ознаками: 

1. За видами ресурсів – ефективність використання основних 
фондів, оборотних коштів, трудових ресурсів; 

2. За результатами господарської діяльності - об’ємні і якісні 
показники. 

3. За технологією управління – для оцінки сформованих методів 
і для оцінки нововведень. 

Діагностика ефективності інновацій визначається в залежності 
від конкретного нововведення. Одним з головних напрямків 
нововведень є впровадження досягнень НТП.  

Для діагностики ефективності нововведень для підприємства 
показником ефекту є розмір прибутку, доходу, зміни продуктивності 
праці і витрати матеріалів. 

Висновки. Для отримання підприємством високих результатів 
господарювання необхідно найбільш повно реалізувати його ринкові 
можливості і забезпечити максимально високий рівень внутрішньої 
ефективності. 

Основними заходами щодо підвищення ефективності 
менеджменту мають бути: 

– вдосконалення структури підприємства, більш раціональний 
розподіл функцій, прав, відповідальності; 

– розробка стратегії розвитку підприємства; 
– вдосконалення системи прийняття рішень в підприємстві; 
– розробка ефективної інформаційної системи в підприємстві; 
– вдосконалення системи управління персоналом; 
– розвиток форм колегіальності управління, максимальний 

розвиток самостійності і відповідальності працівників; 
– забезпечення культури підприємства, розробка цінностей, які 

визнаються співробітниками. 
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Заїка С.О., Грідін О.В. Особливості діагностики ефективності 
менеджменту 

В умовах господарювання, що склались на сьогодні, найбільш важливим 
завданням для підприємств є швидка і адекватна оцінка змін зовнішнього середовища і 
пристосування до них з найменшими втратами за рахунок мобілізації всіх 
внутрішніх резервів. Все це повинно змусити підприємство по-новому поставитися до 
реалізації економічної політики. У цих умовах постає питання про опрацювання 
особливостей діагностики ефективності менеджменту, заснованих на сучасних 
наукових методах. 

В умовах жорсткої конкурентної боротьби і швидко змінної ситуації 
підприємства повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, 
але і виробляти довгострокову стратегію поведінки, яка дозволяла б встигати за 
змінами, що відбуваються в їх оточенні. 

Метою даного дослідження є вивчення особливостей діагностики ефективності 
менеджменту в умовах перманентного кризового стану економіки країни. 

В процесі дослідження встановлено, що для отримання підприємством 
високих результатів господарювання необхідно найбільш повно реалізувати його 
ринкові можливості і забезпечити максимально високий рівень внутрішньої 
ефективності. 

Ключові слова: ефективність менеджменту, діагностика, управління, 
стратегія, підприємство. 
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Заика С.А., Гридин А.В. Особенности диагностики 
эффективности менеджмента 

В условиях хозяйствования, которые сложились на сегодняшний день, наиболее 
важной задачей для предприятий является быстрая и адекватная оценка изменений 
внешней среды и приспособление к ним с наименьшими потерями за счет мобилизации 
всех внутренних резервов. Все это должно заставить предприятие по-новому 
отнестись к реализации экономической политики. В этих условиях возникает вопрос 
о разработке особенностей диагностики эффективности менеджмента, основанных 
на современных научных методах. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации 
предприятия должны не только концентрировать внимание на внутреннем 
состоянии дел, но и разрабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая 
позволяла бы успевать за изменениями, происходящими в их окружении. 

Целью данного исследования является изучение особенностей диагностики 
эффективности менеджмента в условиях перманентного кризисного состояния 
экономики страны. 

В процессе исследования установлено, что для получения предприятием 
высоких результатов хозяйствования необходимо наиболее полно реализовать его 
рыночные возможности и обеспечить максимально высокий уровень внутренней 
эффективности. 

Ключевые слова: эффективность менеджмента, диагностика, 
управление, стратегия, предприятие. 
 

Zaika S.A., Gridin O.V. Features diagnostic efficiency of 
management 

In the economic conditions that have been established to date, the most important 
task for the companies is the fast and adequate assessment of changes in the external 
environment and adapt to it with minimal losses due to the mobilization of internal resources. 
All this should make the company a new way to treat the implementation of economic policy. 
In these circumstances, the question arises about the development features of the diagnostic 
effectiveness of management based on modern scientific methods. 

In the highly competitive and rapidly changing situation, the company must not only 
focus on the internal state of affairs, but also to develop long-term strategy of conduct, which 
would allow to keep pace with the changes occurring in their environment. 

The aim of this study is to examine the features of the diagnostic effectiveness of 
management in the conditions of a permanent crisis state of the economy. 

The study found that for good results now need to implement the management of its 
most complete market opportunities and ensure the highest possible level of internal efficiency. 

Keywords: efficiency of management, diagnosis, management, strategy, business. 
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УДК 336.2. 
 

СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

ШИБАЄВА Н.В. К.Е.Н., ДОЦЕНТ, БАБАН Т.О. СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Однією з 
провідних тенденцій розвитку багатьох країн світу стають процеси 
децентралізації. В постіндустріальному суспільстві забезпечити ефективне  
державне регулювання на місцевому та регіональному рівнях з 
центрального рівня не завжди є можливим та доцільним. Про це свідчать 
практика порівняння централізованих та децентралізованих країн: в тих, 
де відбувся перерозподіл певних економічних функцій держави на 
користь органів місцевого самоврядування, де частина державних завдань 
вирішується на місцевому та регіональному рівнях, показники соціально-
економічного розвитку виявляються найвищими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
децентралізації перебувають у полі зору як фахівців з державного 
управління, так і економістів, дослідженню означених питань присвячені 
роботи зарубіжних та вітчизняних вчених, переважно з позиції 
суспільних фінансів. Теоретичні основи бюджетної децентралізації 
визначені в роботах Д. Б’юкенена, Р. Масґрейва, окремі аспекти 
організації міжбюджетних відносин, забезпечення ефективності 
бюджетного перерозподілу коштів представлено у працях Дж. Стігліця, 
П. Самуельсона. Польський досвід процесу децентралізації узагальнений 
Є. Рушковським. Зміна парадигми суспільних фінансів, що викликана 
вибором системи розподілу державних доходів між бюджетами різних 
рівнів України висвітлюється у працях З. Варналій, В. Базилевича, 
А. Гальчинського, В. Геєця. Процеси формування і використання коштів 
місцевих бюджетів, міжбюджетних трансфертів є предметом дослідження 
І. Луніної, В. Онегіної, В. Опаріна, О. Солдатенка, С. Слухая, 
Ю. Субботович, В. Тарангул, С. Юрія. Розбудові нової архітектури 
бюджетної системи України: присвячена аналітична доповідь за ред.. Я. 
Жаліла [1]. 

Зарубіжний і вітчизняний досвід побудови моделей місцевих 
бюджетів та міжбюджетних відносин з позицій бюджетної 
децентралізації міститься у дослідженні О. Яфіновіч, Р. Білик, 
Л. Демиденко, Ю. Наконечна. Серед робіт, які містять комплексний 
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підхід до різних аспектів процесу децентралізаці, необхідно згадати 
дослідження О. Бориславської, І. Заверухі, Е. Захарченка [2]. 

Отже, висвітлення основних аспектів процесу децентралізації з 
точки зору системного підходу не набуло розповсюдження, залишаються 
не визначеними складові децентралізації, що у сукупності обумовлюють 
доцільність та ефективність даного процесу у конкретній соціально-
економічній системі. 

Метою статті є аналіз складових децентралізації, які у сукупності 
визначають доцільність та ефективність даного процесу в конкретних 
соціально-економічних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Централізована держава, яка 
сформувалася в процесі пошуків найкращої моделі державної організації, 
панувала до середини ХХ ст., зразком була французька система, яка 
найбільш ефективно забезпечувала рівноправність, нівелювання місцевих 
відмінностей, реалізацію загальнодержавних інтересів. Але поява 
централізованих держав, які перетворилися на тоталітарні, вплинуло на 
формування позиції, щодо необхідності розмежування правових, 
адміністративних, економічних функцій держави. Усвідомленню цього на 
практиці передували теоретичні дискусії  між Ж. Боденом, який розвинув 
теорію монолітної держави та обґрунтував абсолютизм в усій Європі та 
Й. Альтузіусом, який  відстоював позицію передачі місцевому та 
регіональному політичним рівням правових повноважень, а також права 
на самоврядування у значному обсязі (у подальшому це було закріплено 
як принцип субсидіарності). 

Після Другої світової війни, виходячи з досвіду історичного 
розвитку, перевагу у значній кількості країн було віддано 
децентралізованій державі. За словами Ф. Хайєка: «Цивілізація може 
поширюватися, але, ймовірно, не може сильно прямувати вперед за 
управління, яке відбирає у громадян і бере на себе керівництво 
повсякденними справами» [3]. У країнах Європи було розпочато процеси 
децентралізації. В узагальненому вигляді децентралізація означає передачу 
політичних, адміністративних, фінансових повноважень на нижчі рівні 
державної ієрархії [2, с. 9]. 

Розрізняють декілька форм децентралізацїі (федерація, 
децентралізація, деконцентрація), приналежність державного устрою 
країни до конкретної форми залежить від ступеня самостійності місцевих 
органів у прийнятті рішень, від того, як визначені законодавством їхні 
права. І. Бусигіна підкреслює, що хоча принципи державного устрою в 
країнах Західної Європи різні, тенденція до децентралізації є 
загальною [4]. 



 207 

За суб’єктами та сферами впливу розрізняють такі види 
децентралізації: 

•  Територіальна – створення органів публічної адміністрації, що 
здійснюють урядування в межах певних адміністративно-територіальних 
одиниць самостійно і незалежно від органів державної влади; 

•  Функціональна – визнання самостійних і незалежних 
спеціалізованих організацій суб’єктами владних повноважень із 
делегуванням права здійснювати певні державні функції. 

Є. Рушковський, виділяє наступні системоутворюючі компоненти 
територіальної децентралізації: 

1. Децентралізація політична − відповідний устрій, який визначає 
правовий статус органів місцевого самоврядування та походить від 
специфічного способу формування цих органів.  

2. Децентралізація адміністративна − наявність у органів місцевого  
самоврядування певних завдань, функцій, виконання яких спрямовано на  
задоволення суспільних потреб в межах відповідної території. 

3. Децентралізація фінансова передбачає наявність фінансових 
засобів і означає здійснення правоустановчих дій щодо володіння, 
користування і розпорядження фінансовими ресурсами, які перебувають 
у власності громад [5]. 

Перевагами децентралізації є: спрощення системи і процедури 
прийняття рішення, прозорість і відкритість їх реалізації, порівняно 
швидке виявлення помилок, скорочення часу для надходження 
інформації з рівня виконавця на рівень прийняття рішення і навпаки; 
підвищення відповідальності за здійснені заходи і прийняті рішення, 
наближеність до споживача суспільних благ тощо. Але є й недоліки: 
загроза монолітності політики держави у відповідних сферах; 
ускладнення координації, та узгодження цілей; ризики прийняття рішень 
посадовцями неналежної кваліфікації [6]. 

Держави, в яких існувала директивно планова економіка, часто 
окреслюють децентралізацію як самоціль, а не засіб підвищення 
ефективності сприянню економічного розвитку та підвищення 
добробуту суспільства, також процес ускладнюється переплетінням 
реформ у сферах бюджетно-податкової, інституційної соціальної 
політики. Така ситуація спостерігалася, зокрема, в Болгарії, Угорщині, 
Польщі, Україні та деяких інших країнах [7]. 

В Україні процес децентралізації розпочався у 1990р. з прийняттям 
Закону «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 
самоврядування». 15 липня 1997р. ВРУ було ратифіковано Європейську 
хартію місцевого самоврядування [8], яка містить основоположні 
принципи європейської моделі влади на субнаціональних рівнях: 
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визнання місцевого самоврядування в національному законодавстві; 
підзаконність місцевого самоврядування як можливість відповідних 
органів здійснювати регулювання і управління місцевими справами 
виключно в межах законодавства; визначення природи місцевого 
самоврядування як публічної влади, що, з одного боку, діє в інтересах 
територіальної громади, з іншого – є похідною від суверенної державної 
влади, оскільки повноваження і функції місцевого самоврядування 
визначаються конституцією або законом; субсидіарності (оптимальної 
децентралізації і реальної керованості території). На сьогодні Хартія є 
частиною національного законодавства України. 

Особливістю сучасної української моделі організації влади на 
місцях є створення і дія місцевих органів виконавчої влади не з метою 
здійснення контрольно-наглядових функцій щодо законності діяльності 
місцевого самоврядування (як у західноєвропейських державах), а взяття 
на себе основного обсягу повноважень щодо управління відповідними 
територіями, що ускладнює розмежування функцій між органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розв’язання даної дилеми 
потребує проведення реформ, змістом яких є подальша децентралізація. 

У країнах Європи децентралізація призвела до перерозподілу 
функцій на користь органів місцевого самоврядування: держава 
делегувала органам місцевого самоврядування переважно функції надання 
змішаних суспільних благ. Це обумовило необхідність проведення 
фінансових реформ для децентралізації не тільки функцій держави, але й 
можливостей їх реалізації. За останні 20 років значна кількість 
європейських країн провели реформи в частині перерозподілу 
бюджетних ресурсів між різними адміністративними рівнями [2]. 

Фінансова (фіскальна) децентралізація – передбачає : 
• Децентралізацію видатків – надання місцевому самоврядуванню 

фінансових ресурсів на виконання завдань і функцій; 
• Децентралізацію доходів – закріплення за місцевим 

самоврядуванням власних доходів, достатніх для виконання встановлених 
функцій, та право встановлювати їх розміри; 

• Процесуальну самостійність – право самостійно, формувати, 
затверджувати, виконувати бюджети, забезпечувати звітність і контроль. 

Існують наступні показники фінансової децентралізації: 
 Співвідношення показників видатків місцевого самоврядування 

(місцевих бюджетів) до публічних видатків (видатків Зведеного бюджету), 
яке засвідчує спроможність місцевого самоврядування якісно виконувати 
власні та делеговані функції. Серед держав, у яких місцеві видатки у 
відсотковому співвідношенні до публічних видатків (доходів) 
перевищують 50% − Данія, Іспанія, Швеція [2]. 
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Таблиця 1 
Видатки Зведеного та місцевих бюджетів 

у січні - вересні 2012-2015 рр. 
 

Видатки роки Січ.-вер. 
2013 р. 

Січ.-вер. 
2014 р. 

Січ.-вер. 
2015 р. 

Зведений бюджет, млрд. грн 359,1 582,5 433,2 
Місцеві бюджети (без урахування між 
бюджетних трансфертів), млрд. грн 156,2 157,3 175,8 

Питома вага місцевих бюджетів у 
зведеному бюджеті,% 43,5 43,2 40,6 

* Джерело [9] 
 

В Україні децентралізація видатків за січень-вересень 2015р. 
зменшилась до 40,6% (у 2013-14 рр. в середньому 43%) (табл. 1), при 
цьому на фінансування з місцевих бюджетів передано додатково 
понад 600 об’єктів соціальної сфери. 

Схожі висновки можна зробити зважаючи на співвідношення 
частки доходів місцевого самоврядування у доходах Зведеного 
бюджету. 
 

Таблиця 2 
Доходи Зведеного та місцевих бюджетів 

у січні - вересні 2012-2015 рр. 
 

Доходи роки Січ.-вер. 
2013 р. 

Січ.-вер. 
2014 р. 

Січ.-вер. 
2015 р. 

Зведений бюджет, млрд. грн 325,9 333,4 467,9 
Місцеві бюджети, млрд. грн 76,4 74,1 86,0 
Питома вага місцевих бюджетів у 
зведеному бюджеті, % 23,4 22,2 18,4 

* Джерело [9] 
 

Дані таблиці 2 свідчать, що питома вага доходів місцевих 
бюджетів у доходах Зведеного бюджету, незважаючи на поточну 
реформу децентралізації, має тенденцію до зменшення. 

 Обсяг видатків місцевих бюджетів до ВВП – відображає 
частину фінансових ресурсів, що розподілена між суб’єктами 
місцевого самоврядування. Якщо показник більше 15% – високий 
рівень децентралізації (Данія, Швеція, Іспанія, Фінляндія, Нідерланди, 
Італія), 15-10% – середній рівень децентралізації (Польща, Велика 
Британія, Угорщина, Чеська Республіка, Франція), нижче 10% – 
низький рівень децентралізації (Словаччина, Литва, Естонія, 
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Португалія). В Україні у 2010–2014рр. обсяг видатків місцевих 
бюджетів в середньому становив 14,5% ВВП – найвища позиція серед 
постсоціалістичних країн. 

У січні-вересні 2015р. рівень перерозподілу ВВП через місцеві 
бюджети становив 12,98%, що на 1,16 в.п. менше аналогічного 
показника 2014р. Тобто, якщо зважати виключно на цей показник, то 
Україна має середній рівень децентралізації. 
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Рис. 1. Частка видатків місцевих бюджетів 
у ВВП за січень-вересень 2014-2015 років 

 

 Частка власних доходів у структурі доходів територіальних 
громад. Показник свідчить про фінансову самостійність суб’єкта 
місцевого самоврядування. 
 

Таблиця 3 
Власні доходи місцевих бюджетів та міжбюджетні 

трансферти з Держбюджету за січень-вересень 2013-2015рр. 
 Січ.-вер. 

2013 р. 
Січ.-вер. 
2014 р. 

Січ.-вер. 
2015 р. 

Власні доходи місцевих бюджетів, млрд. грн 76,4 74,1 86,0 
Міжбюджетні трансферти, млрд. грн  82,5 92,0 115,9 
Доходи місцевих бюджетів з урахуванням 
трансфертів, млрд. грн 158,9 166,1 201,9 
Питома вага власних доходів 
місцевих бюджетів, % 48,1 44,6 42,6 

*Джерело [9]. 
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Аналіз даних таблиці 3 дозволяє визначити, що власні доходи у 
структурі доходів місцевих бюджетів складають менше 50%, найбільшу 
питому вагу у доходах місцевих бюджетів становлять міжбюджетні 
трансферти. Якщо в постсоціалістичних країнах ЄС спостерігалася 
тенденція до зростання частки власних доходів місцевих бюджетів 
(Словенія, Естонія — 62%, Чехія — 73) і зменшення трансфертів з 
державного бюджету (їх частка не перевищує 50%), то в Україні їх частка 
зменшується (із 56,5% у 2005р. до 42,6% у 2015р.), а трансферти стали 
основним джерелом надходжень до місцевих бюджетів (52–56%), що 
означає зростання фінансової залежності від центру. 

 Обсяг міжбюджетних трансфертів, зокрема, дотацій, в структурі 
доходів місцевих бюджетів. Чим вищий цей показник – тим нижчим є 
рівень фінансової самостійності і незалежності місцевого самоврядування, 
відповідно й рівень децентралізації, оскільки місцеве самоврядування не 
впливає на їх обсяг. 

Отже в економічній науці існує значна кількість критеріїв 
фіскальної децентралізації, але українські реалії свідчать і це доведено 
теоретично, що застосування тільки одного критерію не може бути 
об’єктивним та не відображає реальний стан фіскальної 
децентралізації [10]. 

В Україні реформа міжбюджетних відносин розпочалася із 
прийняттям Бюджетного кодексу України у 2001р., але не забезпечила 
місцеве самоврядування достатніми фінансовими ресурсами з 
урахуванням їх повноважень та рівня економічно-соціального розвитку 
регіонів. Якщо питома вага міжбюджетних трансфертів у загальних 
видатках місцевих бюджетів  у 1995р. була 5%, то у 2004р. – вже 42,5%. У 
Звіті  Рахункової палати України зазначено, що низький фінансовий 
потенціал органів місцевого самоврядування з перекладанням на них 
функцій без компенсації видатків стримує розвиток регіонів. Одночасно в 
ряді регіонів, мав місце залишок невикористаних коштів державних 
субвенцій, такі випадки свідчать про неефективне використання 
фінансових ресурсів та низький рівень виконання делегованих місцевим 
органам самоврядування функцій. 

Сучасний етап децентралізації в Україні було розпочато у 2015р. 
що знайшло відображення у внесенні змін до Бюджетного та 
Податкового кодексів України. Місцева влада отримала право самостійно 
формувати місцеві бюджети (незалежно від термінів прийняття 
державного бюджету). Було розширено перелік податків, що формують 
доходну частину місцевих бюджетів, за рахунок 100% плати за надання 
адмінпослуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток 
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підприємств, збору з роздрібного продажу підакцизних товарів, податку 
на нерухомість, податку на автомобілі з великим об’ємом двигуна, 80% 
екологічного податку (замість 35%) та 25% плати за надра. 

Одночасно місцеві бюджети втратили частину доходів від податку 
з доходів фізичних осіб – ПДФО, в обласні бюджети надходить 15%, до 
бюджетів міст обласного значення – 60%, до держбюджету – 25%., як 
наслідок, надходження до державного бюджету від ПДФО зросли у 4,5 
рази, а надходження до місцевих бюджетів скоротилися з 46 млрд грн. до 
38 млрд грн. а у структурі доходів місцевих бюджетів – з 61,5 % до 44,5 %. 

Місцеві бюджети також отримали нові види субвенцій базову 
(реверсну) медичну та освітню субвенції.  

Реальний стан фіскальної децентралізації відображає сукупність 
проаналізованих вище показників. Децентралізація видатків за січень–
вересень 2015р. зменшилася до 40,6%, децентралізація податкових 
надходжень становила 19,3%, тоді як у 2013–2014рр. – 24,8%. У місцевих 
бюджетах у 2015р. основна частина доходів припадає на субвенції з 
державного бюджету, які у структурі доходів місцевих бюджетів 
перевищують 50%. Обсяг субвенцій (як частка ВВП) зріс у 3 рази – з 3% 
ВВП у 2010р. до 9% за січень-вересень 2015р. Місцеві органи влади 
отримали право самостійно формувати  бюджети, але відповідно до 
Бюджетного кодексу України у структурі видатків переважає 
фінансування соціальної сфери (близько 63%), яке здійснюється за 
рахунок субвенцій, тобто фактично визначається рішеннями 
центральних органів влади. Отже у 2015р. не змінилася загальна 
тенденція – посилення фіскальної централізації у бюджетній системи. 
Формально держава розширила джерела доходів місцевих громад, але не 
визначила їх функцій. 

Відповідно до здійснення сучасного етапу децентралізації, першим 
кроком наголошено формування спроможних територіальних громад 
шляхом визначення потенційних адміністративних центрів таких громад, 
а не функцій органів місцевого самоврядування. Зазначимо, що на 
початок березня 2015р. кількість сільських рад становила 10277, тоді як 
кількість фактично об'єднаних громад становила – 159 (з проектної 
кількості 983). (у Харківський області створена єдина громаду – 
Старосалтівська, що у Вовчанському районі у яку увійшли шість сільських 
та селищних рад).Висновки. Аналіз процесу децентралізації дозволяє 
визначити, що поряд із такими складовими як функціональна та 
фіскальна, важливого значення набуває інституційна складова. 
Інституціалізація закріплює суспільні відносини у вигляді законів, 
соціальних норм або форм діяльності [11]. Високий рівень 
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інституціалізації забезпечує належне виконання відповідним інститутом, 
зокрема органом місцевої влади, своїх функцій, реалізацію ефективної 
політики, й навпаки інституційна неспроможність продукує суперечливу 
й неефективну політику. Пропонуємо спроможність органів влади 
реалізовувати власні та делеговані функції по наданню місцевих  
змішаних суспільних благ, тобто благ, потреба в яких може мати 
територіальні відмінності, а споживання – просторові обмеження, 
визначати як інституційне забезпечення процесу децентралізації, 
необхідність якого є умовою досягнення наголошених цілей. Отже, 
інституційне забезпечення  процесу децентралізації – це наявність засад, 
які дали б можливість органам влади на місцях формувати економічну 
політику в межах визначених повноважень (щодо надання змішаних 
суспільних благ), реалізовувати стратегічні плани, виконання політики та 
здійснювати оцінку її ефективності. Найбільш актуальними напрямами 
посилення інституційного забезпечення децентралізації вважаємо 
законодавче оформлення прав та обов’язків органів місцевої влади, у тому 
числі шляхом визначення конституційних основ місцевого 
самоврядування, міжбюджетним розподілом означених повноважень, 
закріплених Бюджетним кодексом України. Але не менш важливим є 
інший аспект інституційного забезпечення – неформальний рівень, який 
утворюють поширені уявлення щодо способів поведінки у конкретних 
умовах. Існує низка соціально-психологічних, ментальних, культурних 
особливостей, які дозволяють або не дозволяють впроваджувати 
децентралізацію. Як зазначається в аналітичній доповіді за ред.. Я. 
Жаліла, на сьогоднішній день не існує зацікавленості органів місцевої 
влади в активізації економічної діяльності, безініціативність у вирішенні 
питань соціально-економічного розвитку громади, низький кадровий 
потенціал. Тому доцільним є використання пропагандистських методів 
ДРЕ, спрямованих на роз’яснення необхідності здійснюваних реформ. 
 

Література 
1. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та 

можливості для економічного зростання [Електронний ресурс] [Молдован 
О.О., Жаліло Я.А.,Шевченко О.В.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К.: Нац. ін-т 
стратег. дослідж., 2010. – 35 с. // Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ arxitektura-ca599.pdf 

2. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та 
перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; 
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» – 
DESPRO. – К.: ТОВ «Софія».– 2012. – 128 с. 



 214 

3. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность / Ф.А. Хайек; [пер.с англ. 
Е. Осиновой]. – М.: Изд-во «Новости» при участии изд-ва «Catallaxy». – 
1992. – 304 с. 

4. Іріна Бусиґіна Сучасне й майбутнє «Европи регіонів» (проблеми 
европейського реґіоналізму) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.ji.lviv.ua/ n23texts/23-zmist.htm 

5. Finanse publiczne a prawo finansowe. Wyd. 2 / C. Kosikowski, 
E. Ruśkowski (red.). – Warszawa: Dom wydawniczy ABC, 2006. – S. 163. 

6. Robbins S. P. Podstawy zarządzania / S.P. Robbins, D.A. DeCenzo 
// Nauka administracji. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. 
– S. 235–236. 

7. Decentralization of the socialist state: Intergovernmental finance in 
transition economies Editors: Richard M. Bird, Robert D. Ebel and Christine I. – 
Washington: Wallich World Bank Publications. – 1995. – 443 р. 

8. European Charter of Local Self-Government (1985) [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://conventions.coe.int/ 
Treaty/EN/Treaties/Html/122.htm 

9. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2015 рік 
[Електронний ресурс] // – Режим доступу: 
http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitoring%20Quarter%202015/KV
_II%D0%86_2015_Monitoring_ukr.pdf 

10. Онегина В.М. Трансферты в системе межбюджетных 
отношений / В.М. Онегіна // Ринкова трансформація економіки: Збірник 
наукових праць ХІБМ. – 2002. - Вип. 6. – С. 63- 72. 

11. Енциклопедія державного управління у 8-ми томах: Том 1 Теорія 
державного управління [Електронний ресурс] / [наук. редкол.: В. М. Князєв 
(співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін.]. – К.: НАДУ – 2011. – 
С. 258. – Режим доступу: http://derzhava.in.ua:8081/ 
ndi/encyclopedia/default.aspx 
 

References 
1. Ya. A. Zhalila (Eds.). (2010). Nova arkhitektura byudzhetnoyi systemy 

Ukrayiny: ryzyky ta mozhlyvosti dlya ekonomichnoho zrostannya [The new 
architecture of the budgetary system of Ukraine: risks and opportunities for 
economic growth] [Moldovan O.O., Zhalilo Ya.A., Shevchenko O.V.].  – Kyiv: 
Nats. in-t strateh. doslidzh. p. 35. niss.gov.ua. Retrieved from: 
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ arxitektura-ca599.pdf 
[in Ukrainian]. 



 215 

2. Boryslavs'ka O., Zaverukha I., Zakharchenko E. (et al.). (2012). 
Detsentralizatsiya publichnoyi vlady: dosvid yevropeys'kykh krayin ta perspektyvy 
Ukrayiny [The decentralization of public authority: European experience and 
prospects of Ukraine ]. Shveytsars'ko-ukrayins'kyy proekt «Pidtrymka 
detsentralizatsiyi v Ukrayini» – DESPRO – Swiss-Ukrainian project 
"Decentralization Support in Ukraine» - DESPRO. Kyiv: TOV «Sofiya», p. 128 
[in Ukrainian]. 

3. Khayek F.A. (1992). Pahubnaya samonadeyannost' [Pernicious 
conceit]  F.A. Khayek; (E. Osynovoy, Trans) – Moscow: Yzd-vo «Novosty» pry 
uchastyy yzd-va «Catallaxy», p. 304 [in English]. 

4. Irina Busygina. Suchasne y maybutnye «Evropy rehioniv» (problemy 
evropeys'koho regionalizmu) [Current and future "Europe of Regions" 
(problems of European region)]. (n. d.). Retrieved from http://www.ji.lviv.ua/ 
n23texts/23-zmist.htm [in Ukrainian].  

5. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (Eds.). (2006). Finanse publiczne a 
prawo finansowe. Wyd. 2. [Public finance and financial law. Ed. 2]. Warszawa: 
Dom wydawniczy ABC, p. 163[in Polish]. 

6. Robbins S. P., DeCenzo D.A. (2002). Podstawy zarządzania 
[Management basics ].  // Nauka administracji – Learning administration. 
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Pp. 235–236 [in Polish]. 

7. Richard M. Bird, Robert D. Ebel and Christine I. (Eds.). (1995). 
Decentralization of the socialist state: Intergovernmental finance in transition 
economies. Washington: Wallich World Bank Publications. P. 443 [in Polish]. 

8. European Charter of Local Self-Government (1985). Retrieved from  
http://conventions.coe.int/ Treaty/EN/Treaties/Html/122.htm [in English]. 

9. Byudzhetnyy monitorynh: Analiz vykonannya byudzhetu za 2015 rik 
[The budget Monitoring: Analysis of Budget Execution in 2015 ]. Retrieved from  
http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitoring%20Quarter%202015/KV
_II%D0%86_2015_Monitoring_ukr.pdf [in Ukrainian]. 

10. Onehyna V.M. (2002). Transfertы v systeme mezhbyudzhetnыkh 
otnoshenyy [Transfers in the system of intergovernmental relations]. Rynkova 
transformatsiya ekonomiky: Zbirnyk naukovykh prats' KhIBM. – The market 
transformation of the economy: Proceedings of HIBS.No 6., pp. 63- 72 [in 
Ukrainian]. 

11. Knyazyev  V.M., Rozputenko V.M. (2011). Entsyklopediya 
derzhavnoho upravlinnya u 8-my tomakh: Tom 1 Teoriya derzhavnoho 
upravlinnya [Encyclopedia of Public Administration in 8 volumes: Volume 1 
Theory of government]. Kyiv: NADU, p. 258. Retrieved from 
http://derzhava.in.ua:8081/ ndi/encyclopedia/default.aspx [in Ukrainian]. 
 



 216 

Шибаєва Н.В., Бабан Т.О. Складові процесу децентралізації 
в Україні 

У статті досліджено складові процесу децентралізації  в  європейських 
країнах, у тому числі в Україні. Визначено переваги та можливі ризики цього 
процесу. Здійснено аналіз  функціональної, фіскальної, інституційної складових 
децентралізації, проведено порівняльний аналіз показників фіскальної децентралізації 
в різних країнах. Обґрунтовано, що ефективність децентралізації  визначається 
сполученням та взаємодією вказаних складових. 
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В статье исследовано составляющие процесса децентрализации в европейских 
странах, в том числе в Украине. Определено преимущества и возможные риски этого 
процесса. Осуществлено анализ функциональной, фискальной, институциональной 
составляющих децентрализации, проведено сравнительный анализ показателей 
фискальной децентрализации в разных странах. Обоснованно, что эффективность 
децентрализации определяется соединением и взаимодействием указанных 
составляющих. 
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and institutional components of decentralization are analyzed. Comparative analysis of fiscal 
decentralization in different countries is performed. It is proven that the effectiveness of 
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