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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

ЭКВИВАЛЕНТЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МСФО 
 

Одним из индикаторов финансового положения организации являе-
тся его платежеспособность, то есть возможность наличными денеж-
ными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 
Достигается это путем обеспечения бесперебойности кругооборота де-
нежных средств. 

Для страхования риска несвоевременного поступления денежных 
средств от текущей деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на 
рынке готовой продукции, замедлением платежного оборота органи-
зации создают страховой запас денежных активов. Необходимость фор-
мирования этого вида остатка обусловлена платежеспособностью орга-
низации по финансовым обязательствам. В качестве данного денежного 
актива зачастую в странах с развитой рыночной экономикой и, с недав-
него времени, в Республике Беларусь выступают эквиваленты денежных 
средств [1]. 

Основой развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике 
Беларусь является формирование единой методологии, объединяющей в 
себе принципы бухгалтерского учета, методы формирования и представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности и приближение их к тре-
бованиям Международным стандартам финансовой отчетности и (далее 
– МСФО).  [2]. 

Так, в соответствии с МСФО 7 «Отчет о движении денежных 
средств» (IAS 7) к денежным средствам относятся наличные средства в 
кассе, на счетах в банках и вкладах до востребования. При этом в стан-
дарте используется понятие «эквиваленты денежных средств» – это кра-
ткосрочные (три месяца или менее) и высоколиквидные финансовые 
вложения, быстро конвертируемые в определенные суммы денежных 
средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости 
[3]. 

* Научный руководитель – А.Г. Гулевич, ст. преподаватель кафедры бухгал-
терского учета, анализа, аудита и статистики, м.э.н. 

 14 

                                        



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

Кроме того, при определении сущности денежных средств, в Респуб-
лике Беларусь необходимо учитывать такое понятие, как «курсовая раз-
ница».  

Министерством финансов Республики Беларусь 10 августа 2017 г. 
принято постановление № 23 «О некоторых вопросах бухгалтерского 
учета курсовых разниц» (далее – постановление № 23), которое вступило 
в силу с 1 января 2018 г. Рассмотрим основные аспекты, связанные с 
внесенными изменениями. 

Под курсовыми разницами понимаются разницы, возникающие при 
пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости денежных 
средств, финансовых вложений, дебиторской задолженности и обяза-
тельств, за исключением авансов, в белорусские рубли по официальному 
курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностран-
ной валюте, устанавливаемому Национальным банком Республики Бела-
русь. 

Напомним, в настоящее время различные аспекты бухгалтерского и 
налогового учета операций по возникающим разницам регулируются 
различными нормативными правовым актами, основными из которых 
являются: Указ Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2015 г. 
№ 103 «О пересчете стоимости активов и обязательств»; Налоговый ко-
декс Республики Беларусь; Национальный стандарт бухгалтерского 
учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют», 
утвержденный постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 29 октября 2014 г. № 69 (далее – НСБУ № 69); Закон Респу-
блики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и 
отчетности» (далее – Закон № 57-З); Инструкция о порядке применения 
типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденная постановле-
нием Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. 
№ 50; Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов, 
утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Бе-
ларусь от 30 сентября 2011 г. № 102 [4]. 

Согласно п. 3 ст. 12 Закона № 57-З пересчет выраженной в иностран-
ной валюте стоимости денежных средств, финансовых вложений (за ис-
ключением финансовых вложений в уставные фонды других органи-
заций), дебиторской задолженности и обязательств (за исключением по-
лученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков) в 
официальную денежную единицу Республики Беларусь производится 
организациями (за исключением Национального банка Республики Бе-
ларусь, банков) по официальному курсу официальной денежной еди-
ницы Республики Беларусь по отношению к соответствующей 
иностранной валюте, устанавливаемому Национальным банком Респуб-
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лики Беларусь, на дату совершения хозяйственной операции в иностран-
ной валюте, а также на отчетную дату [4]. 

В настоящее время для целей НСБУ № 69 под курсовыми разницами 
понимаются разницы, возникающие при пересчете выраженной в 
иностранной валюте стоимости денежных средств, финансовых вложе-
ний (за исключением финансовых вложений в уставные фонды других 
дебиторской задолженности и обязательств (за полученных и выданных 
авансов, предварительной оплаты, задатков, аккредитивов (далее – 
авансы) и кредиторской погашение которой осуществляется в форме 
аккредитива) в белорусские рубли по официальному курсу белорусского 
рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, устана-
вливаемому Национальным банком Республики Беларусь (далее – офи-
циальный курс), на дату совершения хозяйственной операции в 
иностранной валюте (далее – хозяйственная операция), а также на отчет-
ную дату, которой является последний календарный день месяца [4]. 

C 1 января 2018 года для целей НСБУ № 69 под «выраженной в 
иностранной валюте стоимостью» понимается стоимость в иностранной 
валюте и (или) в белорусских рублях эквивалентно определенной сумме 
в иностранной валюте. Это означает, что нормы НСБУ № 69 с 1 января 
2018 года применяются как в отношении активов, обязательств, собст-
венного капитала, доходов, расходов, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, так и в отношении активов, обязательств, собст-
венного капитала, доходов, расходов, стоимость которых выражена в 
белорусских рублях эквивалентно определенной сумме в иностранной 
валюте [5]. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторс-
кой задолженности, выраженной в белорусских рублях эквивалентно 
сумме в иностранной валюте (далее – задолженность в эквиваленте), с 1 
января 2018 г. регулирует НСБУ № 69. Она отражается и пересчитывае-
тся в том же порядке, что и задолженность, выраженная в валюте. 

С 2018 года задолженность в эквиваленте будет отражаться и перес-
читываться в том же порядке, что и задолженность, выраженная в валю-
те. Это значит, что, если нет аванса и кредиторской задолженности в 
форме аккредитива, дебиторская (кредиторская) задолженность с 01 ян-
варя 2018 года отражается в бухгалтерском учете на дату совершения 
операции по официальному курсу на эту дату. Затем до даты ее погаше-
ния задолженность будет пересчитываться по официальному курсу на 
последний календарный день месяца и (или) на дату оплаты. Если офи-
циальные курсы на эти даты отличаются, в бухгалтерском учете на счете 
91 «Прочие доходы и расходы» будет отражаться курсовая разница. 
Здесь стоит сказать, что в любом случае задолженность в эквиваленте 
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отражается в бухгалтерском учете и пересчитывается по официальным 
курсам. При этом не имеет значения, по какому курсу согласно договору 
определяется ее размер (официальному или договорному) [6]. 

Договорной курс применяется при проведении платежа. Если по до-
говору размер задолженности в белорусских рублях определяется исходя 
из договорного курса на дату оплаты и этот курс отличается от офи-
циального, то возникшая на дату погашения задолженности (на дату 
оплаты) разница между полученной суммой в белорусских рублях и су-
ммой задолженности по официальному курсу на эту дату учитывается на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы» [6]. 

Отметим, что НСБУ № 69 определяет порядок отражения в бухгал-
терском учете выраженной в иностранной валюте и (или) официальной 
денежной единице Республики Беларусь (далее – белорусский рубль) в 
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте (далее 
– иностранная валюта), стоимости активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов и разниц, возникающих при пересчете 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в 
белорусские рубли, в организациях (за исключением Национального 
банка Республики Беларусь, банков, небанковских финансовых органи-
заций, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных органи-
заций). Следовательно, изменения затронули и отрасль сельского хозяй-
ства [7]. 

Рассмотрим вариант отражения задолженности в эквиваленте в 2018 
году на примере организации АПК. 

Так, ОАО «Барановичхлебопродукт» реализовывает комбикорм. 
Предположим, что по условиям договора заказчик оплачивает их в бело-
русских рублях эквивалентно 2500 дол. США исходя из договорного 
курса. Договорной курс рассчитывается исходя из официального курса 
на дату оплаты плюс 3%. 

Услуга оказана 15.01.2018. Заказчик оплатил ее 05.02.2018. 
Официальный курс составил (условно): на 15.01.2018 – 1,9333 руб. за 

1 дол. США; на 31.01.2018 — 1,9240 руб. за 1 дол. США; на 05.02.2018 – 
1,9236 руб. за 1 дол. США. 

Договорной курс на 05.02.2018 равен 1,9813 руб. за 1 дол. США 
(1,9236 x 1,03). 

Корреспонденция счетов по отражению задолженности в эквиваленте 
в январь-февраль 2018 г. в ОАО «Барановичхлебопродукт» представлена 
в таблице 1. 
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Таблица 1 

Корреспонденция счетов по отражению задолженности в эквиваленте  
в январь-февраль 2018 г. в ОАО «Барановичхлебопродукт» 

Содержание  
хозяйственных  

операций 
Порядок расчета Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Отражена выручка от 
оказания услуг 

(2500 дол. США x 
1,9333) 62 90-1 4833,25 

Отражена курсовая  
разница 

(2500 дол. США x 
(1,9333 – 1,9240)) 91-4 62 23,25 

Получена оплата за  
оказанные услуги 

(2500 дол. США x 
1,9813) 51 62 4953,25 

Отражена курсовая  
разница 

(2500 дол. США x 
(1,9240 – 1,9236)) 91-4 62 1 

Отражена разница между 
полученной оплатой по 

договорному курсу и 
официальному курсу на 

05.02.2018 

(4953,25 – (2500 дол. 
США x 1,9236)) 62 91-1 144,25 

Примечание: Источник: собственная разработка. 

Сравнивая отражения задолженности в эквиваленте с 2017 годом, от-
метим, что  2017 году он законодательно не был закреплен, и органи-
зации должны были прописывать его в своей учетной политике. Как 
правило, задолженность в эквиваленте отражалась в бухгалтерском 
учете по официальному курсу на дату совершения хозяйственной опера-
ции, если не было аванса, предоплаты, задатка, аккредитива (далее — 
аванс). На эту же дату отражаются доходы, расходы, стоимость активов. 
При погашении задолженности могут возникнуть разницы в курсах (так 
называемые «суммовые разницы»). В учете они отражаются на счете 91 
«Прочие доходы и расходы». 

Рассмотрим вариант отражения задолженности в эквиваленте в 2017 
году на примере ОАО «Барановичхлебопродукт»  

Так, организация (исполнитель) реализовывает комбикорм. Предпо-
ложим, что по условиям договора заказчик оплачивает их в белорусских 
рублях эквивалентно 1500 дол. США исходя из официального курса бе-
лорусского рубля, установленного Национальным банком Республики 
Беларусь (далее – официальный курс), на дату оплаты. 

Услуга оказана 28.01.2017. Заказчик оплатил ее 11.02.2017. 
Официальный курс составил (условно): на 28.01.2017 – 1,9333 руб. за 

1 дол. США; на 11.02.2017 — 1,9240 руб. за 1 дол. США. 
Корреспонденция счетов по отражению задолженности в эквиваленте 

в январь-февраль 2017 г. в ОАО «Барановичхлебопродукт» представлена 
в таблице 2. 
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Таблица 2 
Корреспонденция счетов по отражению задолженности в эквиваленте 

в январь-февраль 2017 г. в ОАО «Барановичхлебопродукт» 
Содержание  

хозяйственных  
операций 

Порядок расчета Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Отражена выручка от 
реализации услуг 

(1500 дол. США x 
1,9333) 62 90-1 2899,95 

Получена от исполнителя 
оплата за оказанные  

услуги 
(1500 дол. США x 

1,9240) 51 62 2886 

Отражена разница,  
которая образовалась при 

расчетах по  
обязательствам,  
выраженных в  

белорусских рублях  
эквивалентно сумме в 
иностранной валюте 

(2899,95 – 2886) 91-4 62 13,95 

Примечание: Источник: собственная разработка. 

Постановление № 23 предусматривало переходный период. Так, на 31 
декабря 2017 г. организациям было необходимо пересчитать задолжен-
ность в эквиваленте (кроме авансов и кредиторской задолженности, пога-
шение которой осуществляется в форме аккредитива) по официальному 
курсу на эту дату. Это относится ко всей задолженности в эквиваленте 
независимо от того, какой порядок определения ее размера в белорусских 
рублях предусмотрен в договоре. То есть, если в договоре сказано, что 
размер обязательства в белорусских рублях определяется исходя из курса, 
в том числе договорного, который отличается от официального курса, на 
дату оплаты, а на 31 декабря 2017 она еще не поступила, то размер обяза-
тельства надо было пересчитать по официальному курсу на эту дату. 

Разницы, которые возникли при таком пересчете, в том числе в ча-
сти задолженности, относящейся к НДС, отражаются в бухгалтерском 
учете 1 января 2018 г. и относятся на нераспределенную прибыль 
(непокрытый убыток) – на счет 84 «Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)» [7]. 

Таким образом, произведенные пересчеты на бухгалтерский учет и 
отчетность 2017 года не повлияли. Однако они будут учтены при состав-
лении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Следует отметить, 
что выделение эквивалентов денежных средств как самостоятельного 
объекта бухгалтерского учета позволяет разграничить отражение в бух-
галтерском учете активов, на которые в отличие от денежных средств 
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банки устанавливают ограничения при их использовании в расчетах, 
повысить достоверность оценок платежеспособности организации. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
 

Зайнятість є сферою суспільного життя, без якої неможливий ні еко-
номічний, ані соціальний розвиток країн. Ефективність використання 
трудового потенціалу та економічне зростання залежить від рівня досту-
пності зайнятості населення (чи всі, хто бажають працювати, можуть 
знайти сферу прикладання праці), продуктивності як на рівні компаній, 
так і на рівні працівник в та гідності за умовами (з достатньою заробіт-
ною платою та безпечними умовами праці). 

У сучасних умовах залучення населення у сферу трудової діяльності 
здебільшого здійснюється через ринок праці, де формується попит на 
робочу силу, її пропозиція, встановлюється ціна на певний вид трудової 
діяльності, формуються певні економіко-правові та організаційні форми 
залучення працівників. Економічно активне населення, роботодавці, 
державні законодавчі та виконавчі органи, освітньо-професійні заклади 
та посередницькі структури (різноманітні рекрутингові агентства) є ос-
новними суб’єктами ринку праці. 

Дослідженню теоретичних засад та розробці практичних заходів фо-
рмування сучасних підходів забезпечення зайнятості населення присвя-
тили свої праці українські вчені В. Геєць, Ю. Бажал, О. Амоша, Д. Боги-
ня, О. Грішнова, Т. Заяць, Е. Лібанова, У. Садова, Л. Семів, О. Волкова 
та ін. У сфері інституційних досліджень наявні плідні здобутки зарубіж-
них (Т. Веблена, Р. Капелюшнікова, С. Кірдіної, Я. Корнаї, К. Менара,  
Д. Норта, В. Полтеровича, О. Уільямсона, Ф. Хайєка, Дж. Ходжсона,  
А. Шастітко та ін.) та вітчизняних (В. Андрійчука, Г. Балабанова, О. Бо-
родіної, П. Гайдуцького, Ю. Лопатинського, М. Маліка [1], В. Месель-
Веселяка, О. Шпикуляка [1, 2], О. Онищенка, Б. Пасхавера, В. Трегобчу-
ка, П. Саблука, О. Шпичака, В. Юрчишина та інших) дослідників. 

На ринку праці наявна, порівняно з іншими ринками, велика кількість 
інституційних структур, до яких належать система трудового законодав-
ства; різні установи й служби регулювання зайнятості; державні програ-
ми зайнятості; профспілки, органи соціального страхування, які забезпе-
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чують гарантію соціального захисту держави на випадок безробіття. Ко-
жна з них здійснює свій внесок у розробку «правил гри» на ринку праці. 
Очевидно, що значимість тієї чи іншої структури у регулюванні трудо-
вих відносин різна, однак для нормального функціонування ринку праці, 
їх вплив на нього має бути збалансованим. 

У контексті інституційних чинників і засобів формування національ-
ного ринку праці важливе місце належить мотиваційному механізму йо-
го функціонування, який є невід'ємною складовою загального механізму 
розвитку усієї соціально-економічної системи країни. Визначальними 
блоками цього механізму є такі основні елементи (підсистеми) як : орга-
нізаційно-економічна, адміністративно-правова та соціальнопсихологіч-
на. З урахуванням такого підходу інституційний механізм формування 
інфраструктури національного ринку праці можна формулювати як су-
купність соціально-економічних та інституційно-правових структур, 
форм і методів впливу на чинники формування і функціонування ринку 
робочої сили, за допомогою яких здійснюється мотивація суспільних, 
групових та особистих інтересів з метою досягнення оптимального рівня 
якості робочої сили [3]. 

Серед інституційних важелів впливу на формування ефективної зай-
нятості можна виділити [4, 5, 6]: 

- Базові інститути: мінімальна заробітна плата, єдина тарифна сіт-
ка для оплати праці працівників бюджетної сфери, державні програми 
занятості населення, система страхування на випадок безробіття, 
об’єднання роботодавців, профспілки, Тристороння комісія з питань уз-
годження інтересів у соціально-трудовій сфері. 

- Спеціальні інститути: Міністерство соціальної політики Украї-
ни, Державна служба зайнятості та її структурні елементи, Фонд загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування на випадок безро-
біття, Державна інспекція праці Міністерства соціальної політики Украї-
ни. 

- Трудове законодавство: Конвенції та рекомендації Міжнародної 
організації праці, Трудовий кодекс, Закон України «Про зайнятість насе-
лення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» тощо. 

- Ефективний інструментарій: загальні та селективні методи, пря-
мі та непрямі методи, активні і пасивні методи, економічні, адміністра-
тивні, ідеологічні методи, методи, спрямовані на кількісні та якісні па-
раметри робочої сили, методи довготермінового та короткотермінового 
характеру. 

Як зазначає І. О. Штундер, загальносвітовий процес інституалізації 
сфери зайнятості в Україні має свою специфіку, протікає складно і супе-
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речливо, супроводжується реформуванням уже створених інститутів, їх 
неефективним функціонуванням. Формування інституційного середови-
ща відбувається практично в спонтанному режимі, під впливом рішень, 
що приймаються незалежно одне від одного державою, підприємцями та 
найманими працівниками. Зміни в системі трудових відносин, зокрема – 
зростання безробіття, поглиблення диференціації та зниження реальних 
доходів населення характеризуються складністю та неоднозначністю 
оцінок. У цілому ситуація у сфері зайнятості може характеризуватися як 
інституційно нестійка, що виявляється у відсутності ефективних інсти-
тутів, які могли б забезпечити умови для наближення до ринкової рівно-
ваги. Досвід застосування економічних інститутів, покликаних реагувати 
на ці зміни, лише нагромаджується. Сучасні форми зайнятості (дистан-
ційна зайнятість, аутсорсинг, лізинг персоналу тощо) часто проникають 
на ринок праці через неформальний сектор. Тому реакція основних уча-
сників ринку праці призводить до результатів, які мало прогнозовані, 
неочікувані та мало ефективні [7, с. 45-46]. 

Аналіз інституційного середовища українського ринку праці дозволяє 
зробити висновок про те, що можна виділити як позитивні, так і негати-
вні тенденції його розвитку. Позитивним є те, що існує значна кількість 
інститутів, які забезпечують формування зайнятості населення, однак 
дублювання деяких функцій і відсутність органів, які б займались поши-
ренням інформації про їх функціонування, сприяють неефективній дія-
льності цих інститутів. Негативним аспектом є дублювання деяких фун-
кцій, відсутність налагодженого каналу обміну інформацією та відсут-
ність ефективної співпраці між органами забезпечення зайнятості й ін-
ститутами зовнішнього середовища такими, як федерація роботодавців 
та профспілок, органів вищої та середньої освіти. Взаємозв’язок між 
внутрішнім і зовнішнім середовищем дозволив би забезпечити стратегі-
чне управління зайнятістю населення з урахуванням потреб і інтересів 
усіх сторін соціально-трудових відносин: працівників, роботодавців і 
держави. 

Варто взяти до уваги і те, що інституційне забезпечення формування 
ефективної зайнятості неможливе без активізації державної політики 
зайнятості, спрямованої на створення нових ефективних робочих місць, 
підвищення конкурентоспроможності незайнятого населення на ринку 
праці. Необхідним є сприяння державою формування активної позиції 
робочої сили у пошуку гідної роботи, що відповідає вимогам працівни-
ків до умов найму та оплати праці, при одночасному стимулюванні мо-
тивів зайнятості, пов’язаних із забезпеченням можливостей професійної, 
соціальної та інтелектуальної самореалізації працівників. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕЛА ТА СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ПИТНОЮ ВОДОЮ 
 

Забезпечення населення якісною питною водою є найактуальнішою 
проблемою сьогодення, оскільки стан більшості водних ресурсів характери-
зується як критичний, внаслідок постійного антропогенного навантаження 
на водні об’єкти. Наявність питної води в необхідній кількості та гарантова-
ної якості регламентується в Україні низкою законів: «Про санітарно – епі-
деміологічне благополуччя населення», «Про питну воду та питне водопо-
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стачання», Водний кодекс України, ДСанПіН 2.2.4-171-10 [1] та інші. Вода 
може як забезпечувати нормальне функціонування людського організму, 
так і бути джерелом небезпеки, негативно впливаючи на здоров'я людини. 

Однією з головних екологічних проблем сільської місцевості можна ви-
ділити забезпечення її мешканців питною водою нормативної якості. Дже-
релом питного водопостачання на селі є, в більшості випадків, підземні води 
артезіанських свердловин та індивідуальних шахтних колодязів, централізо-
ваним водопроводом забезпечено невелика кількість селищ. Оскільки ресу-
рси підземних вод України розподілені вкрай нерівномірно, тому їх спожи-
вати має змогу тільки сільське населення. Водопостачання домогосподарств 
та підприємств у сільській місцевості забезпечуються на 51- 90% за рахунок 
шахтних колодязів, яких понад 2,5 млн. шт. та поодиноких свердловин – 
понад 70 тис. шт. Але рівень водозабезпечення все ж лишається занизьким. 
Якість води підземних джерел характеризується різним характером забруд-
нення. Вода ненапірних міжпластових та напірних артезіанських свердло-
вин більше захищена від антропогенного впливу та забруднення, ніж ґрун-
това вода з колодязів, але може містити високі концентрації заліза, марган-
цю та солей, в залежності від глибини свердловини та породи, вздовж якої 
ця свердловина пролягає. Води ж з шахтних колодязів багаті на вміст нітра-
тів, а також, в більшості випадків, можуть містити бактеріальне чи мікробне 
забруднення, яке несе загрозу здоров’ю людині в епідеміологічному плані. 
В таблиці 1 представлена інформація про відсоток проб питної води з підзе-
мних джерел водопостачання, які відповідали та не відповідали нормативам 
ДСанПіНу 2.2.4-171-10 [2, 3]. 

Таблиця 1 
Якість питної води за деякими показниками 

Показник Джерело питного водопостачання 
свердловина колодязь 

відповідає не відповідає відповідає не відповідає 
Каламутність  
(< 2,03 мг/дм3)* 

31% 69% 54% 46% 

Забарвленість 
(< 35 град.)* 

80% 20% 80% 20% 

Сухий залишок 
(< 1500 мг/дм3)* 

36% 64% 80% 20% 

Залізо 
(< 1,0 мг/дм3)* 

38% 62% 83% 17% 

Марганець 
(< 0,5 мг/дм3)* 

28% 72% 65% 35% 

Нітрати 
(< 50,0 мг/дм3)* 

89% 11% 43% 57% 

Норматив згідно ДСанПіНу 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 
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Основним джерелом забруднення підземних ґрунтових вод колодязів 

на селі є використання сучасних хімічних засобів захисту рослин та доб-
рив в процесі сільськогосподарського виробництва. Також, в результаті 
розвитку тваринницьких ферм та комплексів, неочищені і недостатньо - 
очищені стічні води їх діяльності дуже швидко потрапляють у ґрунт, 
оскільки ґрунтові води залягають на невеликій глибіні (всього 1,5-2,0 м 
від поверхні). Ґрунтові води недостатньо захищені водостійкими поро-
дами і тому, під впливом господарської діяльності їх якість майже скрізь 
не відповідає встановленим санітарно - гігієнічним нормам [4].  

Господарська діяльність на селі завдає поверхневим та підземним во-
дам екологічних, економічних та соціальних збитків, які проявляються: 

- через деградацію та погіршення якості води; 
-  погіршення здоров'я населення та скорочення тривалості їх 

життя внаслідок вживання недоброякісної води; 
- нераціональне використання водних ресурсів в процесі сільсько-

господарської та іншої діяльності. 
Економічні збитки від забруднення важко підрахувати, оскільки оці-

нити можливо лише ту частину, яка ми бачимо, а вона складає всього 35-
40% від реальних втрат природного середовища, все інше природне се-
редовище змушене буде відновлювати впродовж тривалого проміжку 
часу. Відповідно до закону України «Про охорону навколишнього сере-
довища» за заподіяну навколишньому середовищу шкоду будь-який 
суб’єкт господарювання в обов’язковому порядку має нести відповіда-
льність. Сума цієї шкоди включає в себе видатки на відновлення, відтво-
рення, оздоровлення природних екосистем та відшкодування збитків 
потерпілим від шкідливого впливу господарської діяльності. 

Підрахунок величини економічного збитку від забруднення водних ре-
сурсів здійснюється відповідно затверджених в Україні методик, в основу 
яких покладені вимоги дозволів на спецводокористування та норми ГДС 
(гранично-допустимий скид). Всі кошти, отримані у вигляді екологічних 
зборів мають направлятися на відновлення та збереження природних еко-
систем, в т.ч. і водних, оскільки систематичне вживання неякісної питної 
води може призвести до підвищення захворюваності населення.  

Тому, з боку держави та органів місцевого самоврядування на селі не-
обхідно проводити періодичний контроль підприємств - можливих забру-
днювачів довкілля, контроль за відновленням екологічно втрачених 
об’єктів, приділяти увагу та забезпечувати постійний моніторинг якості 
води з підземних джерел – колодязів та свердловин із доведення отрима-
ної інформації про якість води до населення, а також інформації про мож-
ливі шляхи вирішення проблем, пов’язаних з отриманням якісної питної 
води ( встановлення фільтрів або локальних систем доочищення води).  

 26 



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

Список використаних джерел: 
1. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10: 
наказ М-ва охорони здоров'я України від 12.05.2010р. №400. Режим дос-
тупу: http: // zakon4. rada.gov.ua/laws/show /z0452-10. 

2. Митченко Т. Украинские водные реалии в 10 фактах / Т. Митче-
нко// Вода и водоочистные технологии. – 2016. - №3. – С. 4-10. 

3. Прокопов В.О. Питна вода України: медико-екологічні та сані-
тарно - гігієнічні аспекти: [моногр.]/ Прокопов В.О. - Київ: ВСВ «Меди-
цина», 2016. - 400с. 

4. Шумигай І.В. Моніторинг якості підземних вод в забезпеченні 
сільського населення питною водою в межах житомирського Полісся: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 03.00.16-
«Екологія»/ І.В.Шумигай. - Київ, 2012. - 24с. 

* 

УДК 656. 339.9 
В.В. Бахчиванжи, аспірант* *  

Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки», Україна 

 
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ  РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ПОРТОВОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ДЛЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Конкурентоспроможність аграрних підприємств України  в сучасних 
умовах формування глобальних ринків продовольства в значній мірі 
обумовлена станом і розвитком портової інфраструктури.Сформований 
на даний час  значний експортний потенціал  аграрного сектора   вико-
ристовується вкрай неефективно. Одними з основних  причин  низького 
рівня реалізації потенційних можливостей  експорту зерна та продукції 
інших сільськогосподарських культур  слід вважати  не лише неефекти-
вне використання наявного національного потенціалу щодо збільшення 
обсягів виробництва продукції, а й  невідповідність  портових терміналів 
сучасним потребам у зберіганні та транспортуванні продукції аграрних 
підприємств, низька пропускна здатність українських портів.  

*
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Численними науковими дослідженнями встановлено, що причинами 

стримування розвитку експорту зерна з України є нерозвиненість порто-
вої інфраструктури [1]. Міжнародна торгівля знаходиться у процесі пос-
тійної зміни та поглиблення вимог до вдосконалення роботи портів.  

Подальший розвиток ринкової економіки в Україні потребує вдоско-
налення інфраструктури підприємств аграрного сектора. За останні роки 
аграрні підприємства України нарощують об’єми збору врожаю зерно-
вих культур, значна частина яких експортується за межі країни водним 
транспортом, таким чином підвищуючи експортний потенціал України в 
аграрному секторі.   

Але  при цьому  на сьогоднішній день існує дефіцит складських площ 
та портової інфраструктури для перевантаження зернових вантажів, що 
обмежує здатність вітчизняних аграрних підприємств експортувати не-
обхідні партії вантажу та лімітує пропускну спроможність морських 
портів України, а отже, не гарантує учасникам ринку збут сільськогос-
подарської продукції у необхідних об’ємах, на конкурентній основі та за 
вигідною для виробників ціною. 

У розв’язанні даної проблеми важливим є створення цільної інфра-
структури аграрних підприємств, яка б забезпечувала не лише виробни-
цтво продукції, а й її збереження протягом необхідного для її реалізації 
часу та перевантаження на морський транспорт, який дозволяє перевози-
ти одночасно значні партії вантажу.  

Значний потенціал морегосподарського комплексу України предста-
влений перевантажувальними терміналами, серед яких провідну роль 
відіграють 13 морських торговельних портів. Перед морською та порто-
вою галузями стоїть чимало проблем: недостатньо ефективне викорис-
тання портових потужностей; неефективна система управління; застаріла 
матеріально-технічна база морських портів; відсутність достатніх стиму-
лів для інвесторів вкладати кошти у розвиток морської галузі. Велика 
частина причального фронту перебуває в незадовільному технічному 
стані. Інфраструктура портів не відповідає сучасним техніко-
експлуатаційним та екологічним вимогам. Застарілою і зношеною є ван-
тажно-розвантажувальна техніка, що використовується у портах, особ-
ливо це стосується перевантажувальної техніки, зношеної на 80- 90 %. 
Як зазначають фахівці портової галузі, «…за відсутності належного 
державного фінансування та недостатніх інвестицій портове господарст-
во не встигає за проблемами в обробленні вітчизняних та транзитних 
вантажів»[1].  

Важливими елементами інфраструктури для аграрних підприємств є 
інфраструктура підприємств транспортного обслуговування. Зокрема, 
Південний економічний регіон, до якого належить Одеська, Миколаївсь-
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ка, Херсонська області має досить вигідне географічне положення, що 
обумовлюється проходженням через його територію важливих залізнич-
них, річкових та повітряних шляхів, які сполучають інші економічні ре-
гіони України із зарубіжними країнами. Важливе значення мають Чорне 
та Азовське моря. На їх узбережжі знаходяться великі промислові цент-
ри та порти. 

За даними Адміністрації морських портів України (АМПУ), сьогодні 
на території   країни  налічується 13 морських портів та декілька десятків 
дрібних порто-пунктів. Їх інфраструктура охоплює 263 причали  загаль-
ною протяжністю близько 40 км. Ефективність функціонування портової 
інфраструктури характеризують показники вантажообігу. У 2015-2016 
маркетинговому році загальний обсяг вантажопереробки зернових ван-
тажів склав 39,4 млн. тонн, з них пшениці - 17,3 млн. тонн, кукурудзи – 
17,4 млн. тонн, ячменю – 4,4 млн. тонн, інших культур – 0,3 млн. тонн.  
Обсяг вантажопереробки зернових у 2016-2017 м.р. склав 43,8 млн. тонн, 
таким чином перевершивши показники десятирічної давнини більш, ніж 
втричі. На даний час порти працюють переважно з вітчизняними ванта-
жами. 

За даними видання «Порти України», у 2015-2016 маркетинговому 
році основними зерновими трейдерами України виступали компанії 
Glencore, Toepfer, Louis Dreyfus, Cargill, які відвантажували зернові ван-
тажі на зовнішній ринок переважно через морські порти [2].  

Основними ринками збуту зерна є країни Близького Сходу та Північ-
ної Африки, Європи та Китай. Українська зернова асоціація, яка 
об’єднує 80% найбільших зернотрейдерів країни, прогнозує у найближчі 
роки експорт зернових вантажів на рівні близько 60 млн. тонн/ маркети-
нговий рік. Така проблема взагалі має історичний характер. Ще в ХІХ 
ст., незважаючи на те, що українське зерно за своїми показниками не 
поступалося конкурентам, але за чистотою воно було значно гіршим.  

Великою проблемою для портів та елеваторів того часу була відсут-
ність достатньої кількості ємностей для його накопичення і зберігання та 
організації завантаження на судна, тим часом як у країнах-конкурентах 
уже були збудовані елеватори, які здійснювали всі операції, пов’язані з 
експортом зерна. В наш час ця проблема залишається актуальною: пор-
тові елеватори непристосовані до здійснення диференціювання зерна за 
якістю, сортами, вмістом клейковини, білка та іншими показниками. 
Лише в останні роки проблема починає активно вирішуватися, завдяки 
багатомільйонним інвестиціям закордонних компаній в портову галузь 
України. 

Основні портові оператори, пов’язані з експортом зернових вантажів 
(з розбивкою по портам), зазначені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Найбільші зернові портові оператори України за результатами  
вантажообігу 2015-2016 м.р. 

Портовий оператор 
Зернові ван-

тажі, тис. 
тонн 

Портовий оператор 
Зернові 
вантажі, 

тис. 
тонн 

«ТІС-Зерно» (Южний) 5520,9 «Боріваж» (Южний) 1829,9 

«Бруклін-Київ» (Одеса) 4856,8 «Одеський зерновий термінал» 
філіал «ДПЗКУ» (Одеса) 1640,7 

«Нібулон» (Миколаїв) 4660,0 МТП «Чорноморськ» (Чорно-
морськ) 1527,4 

«Гринтур-Екс» (Микола-
їв) 2845,3 «Транс Балк Термінал» (Чор-

номорськ) 1504,9 

«Олімпекс-Купе Інт.» 
(Одеса) 2776,8 Бердянський МТП (Бердянськ) 945,8 

«Іллічівський зерновий 
термінал»  (Чорно-

морськ) 
2541,7 

«Миколаївський портовий 
елеватор» філіал «ДПЗКУ» 

(Миколаїв) 
633,8 

«Ніка-Тера» (Миколаїв) 2127,9 
«Транс Сервіс» (Чорноморськ) 582,0 «ТІС-Міндобрива» 

(Южний) 
1910,5 

Джерело: побудовано за даними АМПУ 

Важливо відзначити, що виробничі потужності морських портів Ук-
раїни використовуються далеко не повністю. Так, на сьогоднішній день 
пропускна спроможність Одеського, Миколаївського, Чорноморського 
портів та порту Южний оцінюється в 51 млн. тонн зернових на рік. При 
цьому їх фактична завантаженість за 2015 – 2016 м.р. склала лише 33,5 
млн. тонн., тобто близько 65 %. За даними АМПУ (табл. 2),  за 10 місяців 
2018 р. морськими портами перевантажено 4,5 млн. тонн олії (4,2 % за-
гального обсягу вантажів), 31,8 млн. тонн хлібних вантажів (29,4 %),  
30,8 млн. тонн зерна (28,5 %), тобто на продукцію аграрних підприємств 
припадає понад третини всіх вантажів. 

Зернові вантажі складають  майже третину всіх експортних вантажів. 
У 2018 році найбільші обсяги зернових оброблені   на експорт Миколаїв-
ським морським портом – 7,938 млн. тонн, значні потоки зерна на екс-
порт були відправлені через порт «Чорноморськ» – 6,337 млн. тонн, порт 
«Южний» – 5,168 млн. тонн  та Одеський порт – 4,717 млн. тонн. 

У 2018 році 57,5 % хлібних вантажів та майже 58,0 % зерна обробля-
лося приватними стивідорними компаніями на причалах АМПУ. За 10 
місяців 2018 року порівняно з цим же періодом 2016 р. тут  на 8 %  зрос-
тає перевалка хлібних вантажів, на 7,6 % - зернових.  На приватні стиві-
дорні компанії припадає 71,9 % відвантаженої олії, обсяги перевалки 
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якої на 7,7 % зросли за 10 місяців 2018 року порівняно з цим же періо-
дом 2016 року. 

Таблиця 2 
Динаміка загального обсягу перевалки вантажів морськими  

портами України 

Показник 

Всього по морським портам 

За січень-жовтень відповідного  
року, тис.тонн 

Темп зростання  
2018 р. 

2016 2017 2018 
до  

2016 р., 
% 

до  
2017 
р.,% 

Всьоговантажів,  
у тому числі: 108 529,4 108785,5 108001,3 99,5 99,3 

- олія 3 735,7 4 720,2 4 518,6 121,0 95,7 

- хлібні всього, 31 732,7 33 763,2 31 764,5 100,1 94,1 

з них зерно 31 030,2 32 557,8 30 809,1 99,3 94,6 
Джерело: розраховано за даними офіційного сайту АМПУ [3] 

У 2018 році 57,5 % хлібних вантажів та майже 58,0 % зерна обробля-
лося приватними стивідорними компаніями на причалах АМПУ. За 10 
місяців 2018 року порівняно з цим же періодом 2016 р. тут на 8 % зрос-
тає перевалка хлібних вантажів, на 7,6 % - зернових.  На приватні стиві-
дорні компанії припадає 71,9 % відвантаженої олії, обсяги перевалки 
якої на 7,7 % зросли за 10 місяців 2018 року порівняно з цим же періо-
дом 2016 року. 

Беручи до уваги стійку тенденцію збільшення Україною на світовому 
ринку частки перевалки  зернових вантажів, а також старіючі активи 
виробничих потужностей, АМПУ спільно з адміністраціями морських 
портів розробляє програми розвитку потужностей портової інфраструк-
тури. Наприклад, адміністрацією Одеського порту спільно зі стівідорни-
ми компаніями була підготовлена програма нарощування зернових по-
тужностей в обсязі близько 7 млн. тонн в рік. 

З метою забезпечення надійної роботи новостворених об'єктів і 
об’єктів, запланованих до реалізації проектів, в морських портах  необ-
хідно забезпечити достатньою пропускною здатністю загальну інфра-
структуру портів. Так, у плани розвитку Одеського порту  входить буді-
вництво 2-го залізничного в'їзду в порт, а також розвиток залізничної 
інфраструктури порту. 

В останні роки в українських морських портах спостерігається як ін-
тенсивне будівництво нових зернових терміналів, так і розвиток старих, 
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- так звана «термінальна гонка». У 2016 році сумарне зростання нових 
термінальних зернових потужностей в морських портах становило 8,7 
млн. тонн, при цьому були введені в експлуатацію потужності для одно-
часного зберігання 422 тис. тонн зернових. Очікується, що до кінця 2018 
року обсяги потужностей для одночасного зберігання зернових зростуть 
на 742 тис. тонн, а потужності терміналів з перевалки хлібних вантажів – 
на 9,7 млн. тонн [4]. 

Складною проблемою, що стоїть перед морськими портами на даний 
час, є загроза можливої втрати вантажопотоків. Висока конкуренція на 
ринку портових послуг при існуючому міжнародному поділі праці вима-
гає постійного підтримання основного капіталу морських торговельних 
портів на належному техніко- економічному рівні. Нестабільною зали-
шається вантажна база українських морських портів, що залежить від 
світового попиту на продукцію вітчизняних експортно-орієнтованих 
галузей та транзитних вантажів. 

Основними проблемами розвитку інфраструктури морських портів 
для аграрних підприємств є наступні: 

– висока зношеність окремих об’єктів, що вимагає значних витрат на 
підтримання в робочому стані та обумовлює значні витрати портових 
операторів при перевалці хлібних і зернових вантажів;  

− недосконалість та неефективність митно-тарифної політики, що 
знижує привабливість українських портів для зовнішньоекономічної 
діяльності;  

– відсутність гарантій збереження вантажів та їх своєчасної перероб-
ки через недосконалість та високу зношеність інфраструктури; 

– невідповідність потужності і стану окремих елементів логістичної 
інфраструктури (під’їзних шляхів, залізничної інфраструктури та інших). 

Для подолання існуючих проблем  розвитку портової інфраструктури 
в Україні створені правові основи для удосконалення управління галуз-
зю, розмежовані функції державного і господарського управління. Осно-
вними пріоритетами розвитку та ефективного функціонування портової 
інфраструктури для аграрних  підприємств мають стати:  

– удосконалення управління формуванням і використанням портової 
інфраструктури на основі координації діяльності міністерств, АМПУ та 
місцевих органів виконавчої влади приморських регіонів; 

− модернізація обладнання та механізмів для здійснення навантажу-
вально-розвантажувальних робіт, пов’язаних з перевалкою хлібних ван-
тажів та зерна у портах; 

– посилення міжрегіональної співпраці у сфері стимулювання розви-
тку транспортної інфраструктури для забезпечення транспортування до 
портів аграрної продукції; 
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− вдосконалення митно-тарифної політики, перегляд портових зборів 
і приведення їх у відповідність рівню зарубіжних чорноморських портів 
з метою залучення транзитних вантажів; 

– відновлення та модернізація автотранспортних та залізничних шля-
хів у відповідності з міжнародними стандартами, будівництво нових ав-
тошляхів на основі концесій та принципів державно-приватного парт-
нерства.    
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Данная публикация посвящена исследованию экологической безопа-
сности как одно из условий устойчивого развития экономики. Актуаль-
ность работы определяется тем, что государственная политика Респуб-
лики Беларусь в области охраны окружающей среды направлена на обе-
спечение прав граждан на благоприятную окружающую среду как осно-
вного условия устойчивого социального и экономического развития 
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страны. В Республике Беларусь была разработана стратегия: Националь-
ная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 года. 

Состояние окружающей среды оставляет желать лучшего, поэтому 
экологическая безопасность очень важна. Все усилия в дальнейшем ока-
жутся напрасными, если экологическая безопасность не обеспечится 
вовремя. 

Актуальность проблемы экологической безопасности личности и го-
сударства обусловлена тем, что в современных цивилизованных демок-
ратических государствах, наряду с прогрессивными сдвигами в обеспе-
чении безопасности индивида, начинает расширяться диапазон опаснос-
тей, связанных с вхождением этих государств в поле повышенного тех-
ногенного и социально-экологического риска. Во всем мире, в том числе 
в богатых промышленно развитых странах, расширяются зоны хозяйст-
венной, экономической деятельности, выпадающие из сферы, регулиру-
емой правовыми нормами и законами. Это означает повышение уровня 
опасности, экологических угроз в региональном, а затем и в глобальном 
масштабе, как для государства, так и для отдельных граждан. Диапазон 
экологических опасностей возрастает не только за счет техногенных, но 
и за счет происходящих социальных или же политических изменений. 

С каждым годом отрицательное воздействие промышленности на 
окружающую среду увеличивается, а экологическая безопасность игно-
рируется многими производствами. 

Экологическая безопасность всегда должна быть в постоянном конт-
роле и регулировании, для того чтобы количество экологических про-
блем уменьшилось. Однако экологическая безопасность продумана в 
теории и это влияет на уровень ее обеспечения. 

История становления теории и практики административно-правового 
обеспечения экологической безопасности органически связана с пред-
посылками возникновения и развития природоохранительного законода-
тельства и его отдельных направлений: охраны лесов, недр и иных при-
родных ресурсов. 

Решение проблемы обеспечения экологической безопасности связано 
с выбором концепции развития. В настоящее время, несмотря на разноо-
бразие мнений, гипотез и моделей, реально конкурируют две концепции 
развития мира с позиций возникших экологических проблем. Существу-
ет две концепции экологической безопасность. Они представлены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Концепции экологической безопасности 

 
Согласно первой концепции, которую условно можно назвать ресур-

сной или техногенной, человечество может решить все экологические 
проблемы и обеспечить экологическую безопасность чисто технологиче-
скими средствами, т.е. меняя и исправляя хозяйство на основе новых 
технологий и не устанавливая ограничений по объему используемых 
ресурсов, экономическому росту и росту населения. Она имеет широкий 
спектр оттенков начиная от полного отрицания существования какой-
либо экологической опасности, кроме локальных случаев (это прямо 
противоречит наблюдаемым и документированным глобальным измене-
ниям), провозглашение отсутствия пределов развития, и кончая 
призывами перейти к устойчивому развитию, понимаемому как удовлет-
ворение потребностей настоящего и будущих поколений людей, т.е. фа-
ктически попытками совместить сохранение естественной окружающей 
среды с экономическим ростом (в его традиционном понимании) и есте-
ственным ростом населения. Экологические проблемы в рамках этой 
концепции нередко представляются временным явлением, обусловлен-
ным "несбалансированным использованием технологий", которое будет 
преодолено в близком или отдаленном будущем. Именно в рамках этой 
концепции сформировалось современное направление конкретной при-
родоохранной деятельности; как системы локальных очисток среды от 
загрязнения и нормирования показателей качества окружающей среды 
по узкому (несколько десятков) набору показателей, а также внедрения 
ресурсосберегающих технологий. 

Техногенная концепция не имеет разработанной теоретической базы. 
Она представляет лишь распространение имеющегося у человечества 
опыта на ближайшее и отдаленное будущее. Модели, создающиеся в 
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рамках этой концепции, в экологическом аспекте задают произвольные 
начальные условия с некоторыми предположениями относительно бу-
дущего развития. Подобные предположения используются и для других 
входных параметров - ресурсов, продовольствия, населения, региональ-
ных особенностей и т.д.  

Вторая концепция – биосферная, говорит о том, что экологическая 
безопасность должна обеспечиваться, опираясь на теоретическую базу и 
осмысление экологии. В данной идеологии за принцип принята биотиче-
ская регуляция. Экологическая безопасность с этой точки зрения должна 
обеспечиваться на основе накопленных экспериментальных знаний, в 
соответствии с законами физики и биологии. Теория этой концепции 
определяет, что экологическая безопасность должна поддерживаться 
биотической устойчивостью окружающей среды. 

Так же достижение устойчивого развития - одна из наиболее актуа-
льных проблем, стоящих перед всеми странами мира. Цель - обеспечить 
экономический подъем и одновременно защитить ресурсную базу и 
окружающую среду с учетом интересов будущих поколений. 

Государственная политика Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды в соответствии с Конституцией Республики Бела-
русь направлена на обеспечение прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду как основного условия устойчивого социального и эко-
номического развития страны. 

В Республике Беларусь были разработаны стратеги: Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года, одобренной на заседании Президиума 
Совета Министров Республики Беларусь 10 февраля 2015 г., в целях со-
вершенствования организационных, экономических, технических и тех-
нологических условий, обеспечивающих улучшение экологической об-
становки в Республике Беларусь. Государственная программа соответст-
вует приоритету социально-экономического развития "Обеспечение эф-
фективной занятости и развитие человеческого потенциала ("Заня-
тость")", определенному распоряжением Премьер-министра Республики 
Беларусь от 6 ноября 2015 г. N 375р "О формировании государственных 
программ на 2016 - 2020годы". Стратегии устойчивого развития Белару-
си до 2030 года специалисты назвали экологизацию национального 
производства и обеспечение экологической безопасности. 

Переход к устойчивому развитию предполагает обеспечение безопа-
сности во всех отношениях, а тесная взаимосвязь всеобщей безопасности 
страны и устойчивого развития определяют условия дальнейшего суще-
ствования общества. Эта взаимосвязь должна опираться на результаты 
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комплексного анализа всей совокупности показателей социальной, эко-
номической и экологической сфер жизни общества. 

Исходя из этого, мы будем рассматривать понятие «Экологическая бе-
зопасность», как одно из составляющих устойчивого развития Беларуси. 
Проанализировав подходы разных авторов к сущности понятия «Экологи-
ческая безопасность», нами была составлена диаграмма (рис. 2).  

 
Рис. 2. Анализ сущности понятий «экологическая безопасность» 
 

На основании проведенного исследования было сформулирована 
следующее определение экологической безопасности. Экологическая 
безопасность – это состояние защищенности окружающей среды от 
угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воз-
действий на нее, а так же одна из составляющих программы устойчи-
вого развития экономики. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Перехід економіки України на ринкові засади функціонування дав 

поштовх до трансформації різноманітних форм власності та появи 
численних організаційно-правових форм господарювання. В сучасних 
умовах вони є невід’ємною частиною нашого суспільства, адже саме 
через ринкові перетворення, законодавчу базу та бажання підприєм-
ливих особистостей створювати власну справу, кооперуватися та під-
вищувати свої блага, сприяють їх створенню та розвитку. 

Незалежно від різноманітності форм господарювання, таких як, 
приватні, державні підприємства, товариства з різними видами відпо-

*

* Науковий керівник – М.Ф. Кропивко, д.е.н., професор, академік НААН 
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відальності, виробничі кооперативи, корпорації, агрохолдинги, кон-
церни, тощо, їх існування не можливе без персоналу. 

Багато уваги, у своїх дослідженнях і працях щодо формування та 
розвитку персоналу приділяли зарубіжні вчені, зокрема: М. Вебер [1], 
Г. Гант, Ф. Герцберг, П. Друкер, Д. Мак-Грегор, Е. Мейо, Р.Оуен, 
У.Оучі, Т. Пітерсон [5], Ф. Тейлор [7], Р. Уотерман [5], А. Файоль, а 
також вітчизняні вчені та науковці: Л.В. Балабанова, Й.С Завадський, 
В.С. Дієспоров [2], М.Ф Кропивко [3], О.В. Крушельницька, М.Й. 
Малік [4], Д.П. Мельничук, В.В. Россоха [6], О.В. Сардак, О.Г. Шпи-
куляк [8] та багато інших. Враховуючи постійні зміни в нашій країні 
та за її межами, ця тема дослідження завжди залишається актуаль-
ною. 

Формування і розвиток персоналу підприємства являє собою цілі-
сну стратегію роботи з персоналом, яка об’єднує різні елементи і фо-
рми кадрової роботи, що має на меті створення високопродуктивного 
і високопрофесійного та відповідального колективу, здатного швидко 
реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. 

З нашої точки зору, спрямованість процесу формування і розвитку 
персоналу визначається системою принципів і норм, що свідомо сфо-
рмульовані вищим керівництвом, та, які здатні людський ресурс при-
вести до відповідності із стратегією організації. Нею визначається 
генеральний напрямок і основи роботи з персоналом, загальні і спе-
цифічні вимоги яких розробляються власниками підприємства, ви-
щим керівництвом, кадровою службою. 

Особливостями процесу формування та розвитку персоналу є те, 
що вони не являються універсальними для всіх сільськогосподарсь-
ких підприємств, оскільки вони прямо залежать від форми господа-
рювання, форми власності та розміру, тобто, від кількості працівни-
ків, площі сільськогосподарських угідь та обсягів виробництва, тощо 
(табл.1.). 

Основною метою роботи з формування і розвитку персоналу є 
своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплекту-
вання, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб 
підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці. 

При спрощенні умов працевлаштування українців у ЄС, працезда-
тне населення нашої держави буде покидати свої робочі місця у тих 
підприємствах, де неналежно приділяють увагу власному персоналу. 

Тому, щоб не допустити такого, ми повинні максимально модерні-
зувати наші сільськогосподарські підприємства, для того, щоб вироб-
ляти продукцію, яка буде конкурентоспроможна на європейському 
ринку. Завдяки цьому підприємства будуть отримувати більші дохо-
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ди, а покращення платоспроможності підприємства прямолінійно ві-
дображатиметься на добробуті працівників. Сільськогосподарські 
підприємства будуть мати можливість підвищити до належного рівня 
оплату праці, виплачувати премії, надбавки, матеріальні допомоги, 
надавати соціальні пільги, створювати умови для розвитку персоналу, 
тощо. 

Таблиця 1 
Особливості формування та розвитку персоналу у сільськогосподар-

ських підприємствах в залежності від форми господарювання 

Показники Мале фермерське 
госпо-во 

Велике та середнє 
фермерське  

госпо-во 

Приватне  
підп-риємство 

1. Підбір управлін-
ського 
персоналу 

З членів родини З членів родини і 
зі сторони за конт-

рактом 

З членів родини і 
зі сторони за конт-

рактом  
2. Підбір  штатних 
працівників 

З членів родини Зі сторони за най-
мом 

Зі сторони за най-
мом 

3. Залучення се-
зонних працівни-
ків 

Залучаються при 
потре6і 

Залучаються Залучаються при 
потре6і 

4. Професійна 
освіта 

Для дітей 
членів родини 

Для дітей власника Для дітей  
власника 

5. Підвищення 
кваліфікації у 
вузах 

Майже не практи-
кується 

Практикується для 
членів родини 

Практикується для 
управлінського 

персоналу 
6. Підвищення 
кваліфікації шля-
хом відвідування 
навчальних семі-
нарів 

Практикується для 
членів родини 

Практикується для 
управлінського 

персоналу 

Практикується 
для управлінсько-

го 
персоналу 

7. Стажування у 
передових підпри-
ємствах чи за кор-
доном 

Не практикується Не практикується Інколи 
практикується 

8. Наставництво Для членів родини Інколи практику-
ється 

Практикується 

9. Користування 
дорадчими послу-
гами 

Переважно держа-
вної дорадчої слу-

жби 

Переважно держа-
вної дорадчої слу-

жби 

Переважно 
консалтингових 

фірм 
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Розглядаючи та аналізуючи тенденції роботи з персоналом, можна 
зробити висновок про те, що все більшого значення набувають стра-
тегічні аспекти. Вони набувають більшої важливості над звичними 
виконавчими задачами, хоч продовжують працювати традиційні ін-
струменти в управлінні персоналом: планування, набір персоналу, 
підвищення кваліфікації, адміністрування кадрів, тощо. Таким чином, 
особливості формування і розвитку персоналу спрямовується на фор-
мування такої системи управління персоналом, яка б орієнтувалась на 
отримання не тільки економічного, але й соціального ефекту.  

Витримати конкурентну боротьбу і, відповідно, ефективно розви-
ватися може тільки те сільськогосподарське підприємство, яке сфор-
мує політику формування і розвитку персоналу, побудовану на демо-
кратичних принципах, на глибокому аналізі внутрішнього і зовніш-
нього середовища та врахує всі особливості різних форм господарю-
вання. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ В СТРАНАХ СНГ 

 
Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникаю-

щие в процессе формирования основного общегосударственного фонда 
денежных средств. Согласно Банковскому Кодексу Республики Беларусь 
под доходами бюджета понимают поступающие в бюджет денежные 
средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюдже-
тным Кодексом и иными актами бюджетного законодательства источни-
ками финансирования дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, 
средств от возврата бюджетных займов и бюджетных ссуд [1].  

Основным назначением доходов бюджета является создание устой-
чивой финансовой базы для выполнения органами государственной вла-
сти возложенных на них задач. Они также выступают средством перера-
спределения денежных ресурсов в масштабах общества в пользу тех или 
иных групп населения, отраслей и территорий, являются одним из важ-
нейших элементов государственного регулирования производственной 
деятельности, которое стимулирует либо сдерживает течение тех или 
иных социально-экономических процессов. 

Изучив законодательные акты стран СНГ в области бюджета и бю-
джетной классификации, можно определить, что в целом под бюджетной 
классификацией доходов понимают  группировку доходов всех звеньев 
бюджетной системы страны согласно нормативным и правовым актам 
этой страны, а также кодировку доходов по их видам и источникам.  

Перечень основных документов, регулирующих бюджетную класси-
фикацию доходов стран СНГ, представлен в таблице 1.   

Таблица 1 
Нормативные и правовые акты, регулирующие бюджетную класси-

фикацию в странах СНГ 
Страна Нормативные и правовые акты, регулирующие бюджетную классифи-

кацию 
Беларусь Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

31.12.2008 г. №208 «О бюджетной классификации Республики Бела-
русь». 

*

* Научный руководитель – Е.В. Гостилович, ст. преподаватель 
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Продолжение табл. 1 
Казахстан Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14.11.2014 года 

№ 494 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной клас-
сификации Республики Казахстан»; Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 24.12.2004 г. №1362 «Об утверждении еди-
ной бюджетной классификации». 

Таджикистан Закон Республики Таджикистан от 28.06.2011 года №723 «О государ-
ственных финансах Республики Таджикистан»; Постановление Мини-
стерства финансов Республики Таджикистан «О классификации дохо-
дов и расходов Государственного бюджета» 

Армения Закон Республики Армения от 24.06.1997 г. «О бюджетной системе 
Республики Армения» 

Кыргызстан  Приказ Министерства финансов Кыргызской Республики  от 
02.03.2016 г. №32-П «Об утверждении бюджетной классификации 
Кыргызской Республики и указаний по применению бюджетной 
классификации Кыргызской Республики» 

Молдова Приказ Министерства финансов Республики Молдова от 24.12.2015 
№208 «О бюджетной классификации»  

Узбекистан Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан  
Россия Федеральный Закон "О бюджетной классификации Российской Феде-

рации" принятый Государственной думой РФ 7.06.1996 г. 
Источник: Собственная разработка автора на основании данных [1-9] 

Изучив перечисленные в таблице 1 нормативно правовые документы 
были выявлены особенности и характерные черты бюджетных класси-
фикаций в исследуемых странах. 

Так, в Республики Беларусь классификация доходов бюджета состоит 
из пяти уровней: группа, подгруппа, вид, раздел, подраздел и представ-
лена в виде семизначного кода классификации доходов бюджета [3]. 

Доходы бюджета в зависимости от экономического содержания под-
разделяются на: налоговые доходы; взносы на государственное социаль-
ное страхование; неналоговые доходы; безвозмездные поступления. Да-
льнейшая детализация групп классификации доходов бюджета осу-
ществляется в разрезе соответствующих подгрупп, видов, разделов и 
подразделов. 

В Республике Казахстан группировка классификации поступлений 
бюджета состоит из шестизначного кода. В группировку классификации 
доходов бюджета входят: категории, классы, подклассы, специфики. Ос-
новные категории классификации в стране следующие: налоговые пос-
тупления, неналоговые поступления, поступления от продажи основного 
капитала, поступления трансфертов, погашение бюджетных кредитов, 
поступления от продажи финансовых активов государства, поступление 
займов, используемые остатки бюджетных средств [9]. 

Согласно нормативно-правовым актам Республики Таджикистан в 
области бюджетной классификации доходы республиканского бюджета 
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этой страны состоят из налоговых и неналоговых доходов, грантов, а 
также из безвозмездных перечислений. Классификационный код состоит 
из 7 цифр [7]. 

Следует отметить, что в Азербайджане 15 октября 2018 года была 
утверждена единая бюджетная классификация, которую начнут исполь-
зовать с 1 января 2020 года. Законом Республики Армения «О бюджет-
ной системе Республики Армения» установлено, что доходы бюджетов и 
официальные трансферты классифицируются следующим образом:  

1) всего доходы,  
2) официальные трансферты.  
Для наглядности, представим структуру бюджетной классификации 

доходов Республики Армения на рисунке. 

 
Рис. 1. Бюджетная классификация доходов Республики Армения 

Источник: собственная разработка автора на основании данных [6] 

Классификация доходов бюджета Кыргызской Республики включает 
в себя коды категорий, групп, подгрупп, статей, подстатей и элементов 
доходов. Структура восьмизначного кода классификации доходов бю-
джета Кыргызской Республики представлена в следующем виде: налого-
вые доходы; взносы/отчисления на социальные нужды; гранты; ненало-
говые доходы. Каждая категория доходов состоит из групп доходов. Да-
льнейшая детализация подгрупп кода доходов осуществляется в разрезе 
соответствующих статей и подстатей [8]. 

В бюджетной классификации Молдовы имеется следующая особен-
ность: «доходы»  входят в экономическую бюджетную классификацию, 
т.е. не являются отдельным элементом, как в других рассмотренных на-
ми странах. Экономическая классификация интегрирована с Планом 
счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию операций, 
как единая система кодирования, и структурируется на 6 уровнях: тип, 
категория, раздел, статья, подстатья, элемент.  Данная классификация 
содержит шесть типов: доходы, расходы, нефинансовые активы, финан-
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совые активы, долги, изменение баланса денежных средств. Доходы 
имеют шестизначный код и классифицируются на следующие категории: 
налоги и сборы; отчисления и взносы на обязательное страхование; по-
лученные гранты; другие доходы; трансферты, полученные в рамках 
национального публичного бюджета [5]. 

Структура классификации доходов бюджетов в Республике Узбекис-
тан состоит из: классификации источников средств и уровней бюджетов 
бюджетной системы;  видов доходов;  организационной классификации; 
территориальной классификации. В свою очередь вид доходов состоит 
из раздела, параграфа и типа дохода. Организационная классификация 
применяется в целях идентификации принадлежности поступающих до-
ходов соответствующего органа, администрирующего эти доходы. Тер-
риториальная классификация применяется в целях идентификации при-
надлежности поступающих доходов соответствующей административно-
территориальной единице, в которой формируются либо в которую за-
числяются эти доходы [2]. 

Согласно Закону "О бюджетной классификации Российской Федера-
ции" классификация доходов бюджетов состоит из двадцатизначного 
кода. Структура кода представлена в виде четырех составных частей: 
главный администратор (представлены в виде органов государственной 
власти, государственных внебюджетных фондов, местного управления, 
ЦБ и других организаций, определяющих перечень подотчетных адми-
нистраторов доходов бюджета); вид доходов (группа, подгруппа, статья, 
подстатья, элемент); подвид доходов; операции сектора государственно-
го управления. Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ группа-
ми и подгруппами доходов бюджетов являются: налоговые и неналого-
вые доходы; безвозмездные поступления[4]. 

Обобщим основные группы доходов бюджетов стран СНГ, предста-
вив их в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные классификационные группы доходов бюджетов 

стран СНГ 
Страна Основные группы доходов бюджетов 

Беларусь налоговые доходы; взносы на государственное социальное страхова-
ние; неналоговые доходы; безвозмездные поступления. 

Казахстан 

налоговые поступления; неналоговые поступления; поступления от 
продажи основного капитала; поступления трансфертов; погашение 
бюджетных кредитов; поступления от продажи финансовых активов 
государства; поступление займов; используемые остатки бюджетных 
средств 

Таджикистан налоговые и неналоговые доходы, гранты, безвозмездные перечисле-
ния 
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Продолжение табл. 2 

Армения всего доходы, официальные трансферты. 

Кыргызстан налоговые доходы; взносы/отчисления на социальные нужды; гранты; 
неналоговые доходы 

Молдова 
налоги и сборы; отчисления и взносы на обязательное страхование; 
полученные гранты; другие доходы; трансферты, полученные в рамках 
национального публичного бюджета 

Россия налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления 
Источник: собственная разработка автора на основании данных [1-9] 

Рассмотрев и проанализировав аспекты бюджетной классификации 
доходов стран СНГ, можно прийти к выводу, что, не смотря на схожесть 
классификаций необходимо учитывать специфику бюджетного законо-
дательства каждой страны. Так, основные различия заключаются в осно-
вных направлениях (группах) доходов бюджета, детализации групп до-
ходов бюджета, а также в классификационном коде.  
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ВПЛИВ РІВНЯ ІНТЕНСИФ ІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

СОНЯШНИКУ НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
 

Соняшник є основною олійною культурою в Україні. Він займає 90% 
посівних площ олійних культур, забезпечує 80% валового збору насіння 
і до 90% виробництва олії. Нині в галузі рослинництва соняшник – одна 
з небагатьох рентабельних культур, що зумовлює значне збільшення 
його посівних площ. У 2018 році, за даними Державного комітету стати-
стики, посівна площа цієї культури становила понад 6,08 млн. га, було 
отримано валовий збір насіння близько 12,5 млн. т. 

Визначальним фактором скорочення валового збору стало помітне 
зниження врожайності соняшнику в порівнянні з торішнім рівнем - з 
2,24 т/га до 2 т/га. В деякій мірі компенсатором цього стало збільшення 
площ під соняшником на 2% до 6,08 млн. га. 

Не дивлячись на очевидні досягнення у вивченні багатьох аспектів 
інтенсифікації в цілому та інтенсифікації виробництва зокрема, питання 
пов’язані з цим процесом залишаються актуальними. 

Економіка будь-якої окремо взятої країни базується на впровадженні 
екстенсивного або інтенсивного методу розширення виробництва. Пер-
ший зарекомендував себе як неефективного, що знижує ключові показ-
ники будь-якої галузі господарської діяльності людини. Напрошується 

*

* Науковій керівник – Д. В. Шиян, професор, доктор економічних наук. 
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висновок, що другий метод більш дієвий і саме його потрібно розглядати 
більш пильно. Інтенсифікація - це процес у розвитку будь-якої економі-
чної галузі (в тому числі і виробництва), при якому його потужність під-
вищується завдяки використанню прогресивних методів, постійно зрос-
таючих і модернізуються. 

Інтенсивний тип економічного розвитку передбачає вдосконалення 
окремо взятих факторів виробництва. Ідеальним результатом має стати 
збільшення масштабів випуску продукції. Реалії сучасного життя не 
завжди прихильні до будь-якого роду діяльності людини. Тільки своєча-
сний моніторинг економічних показників дозволить зрозуміти, як і коли 
потрібно міняти вже встановлений порядок у своїй діяльності [2]. 

Різні аспекти сутності інтенсифікації виробництва досліджували віт-
чизняні та зарубіжні вчені-економісти, такі як:О.ІАмоша, С.В. Мочер-
ний, В.С. Горбачов, О.П. Гурченков, Н.А. Агаркова, В.В. Шарко,  
Т.С. Яровенко, М.В. Туликова, Ю.А. Козюпа, Ф.А. Важинський,  
Л.С. Ножак, Ю.Б. Шульган, М.С. Вітков, С.В. Степаненко, Д. Другманд, 
Н. Хавеландж та інші. Незважаючи на досить широку палітру наукових 
досліджень даного питання у літературі, окремі його сторони потребу-
ють більш поглибленого вивчення. 

Таким чином, інтенсифікація є напруженістю процесу, яка характе-
ризується мірою віддачі кожного з використовуваних факторів, ресурсів, 
тобто є якісною характеристикою, що виражає високу міру, ступінь си-
ли, напруженості, насиченості якогось прояву чи процесу [3].У авторів 
[2]знаходимо, що інтенсифікація – це підвищення інтенсивності вироб-
ництва шляхом більш повного використання кожної одиниці ресурсного 
потенціалу; досягається за рахунок зростання продуктивності праці, 
кращого використання матеріалів, підвищення віддачі основних фондів.  

Сучасне трактування інтенсифікації виробництва часто знаходить 
вираз у збільшенні віддачі, зростанні обсягів продукції з кожної сиро-
винної одиниці, підвищенні якості товару. Аналіз ключових показників 
дозволяє зрозуміти, де знаходяться прогалини, які потребують заповнен-
ні. Досить навести простий приклад: задавшись метою збільшити випуск 
продукції в два рази, в умовах процесу інтенсифікації не будують нове 
підприємство з аналогічними показниками. Досить провести реконстру-
кцію старого, замінити обладнання  

більш новим і функціональним, переглянути кадровий резерв. Все це 
в сукупності дасть бажаний результат [3].  

Збільшити виробництво соняшнику можливо двома шляхами. Пер-
ший – розширення посівних площ – це екстенсивний шлях, але він зумо-
влений двома обставинами: соняшник теплолюбна культура і він може 
вирощуватися тільки у певних ґрунтово-кліматичних зонах, а друга умо-
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ва – у цих зонах він може займати не більше, ніж одно поле у 8–10- піль-
ній сівозміні. Крім цього, екстенсивний шлях розвитку виробництва 
пов’язаний зі значними додатковими витратами на виробництво. Другий 
шлях – інтенсифікація виробництва. Він не потребує додаткових площ, 
його здійснюють за рахунок додаткових витрат на одиницю площі. Ви-
трати включають посів кращими сортами і гібридами, внесення мінера-
льних і органічних добрив, ефективний захист рослин від бур’янів, хво-
роб і шкідників, систему агротехніки та інше. 

Сучасний підхід до інтенсифікації - відмінний результат, бо якщо 
споживачі не зможуть в силу об'єктивних чи суб'єктивних причин купу-
вати товари, будь-якої галузі загрожує занепад. Інтенсифікація передба-
чає розробку прийомів виявлення категорії потенційних споживачів і 
подальшу роботу з ними. Творчий і нестандартний підхід дозволить під-
приємству «вижити» в будь-яких, навіть найскладніших умовах [1]. 

Головний напрямок економічного зростання – інтенсифікація вироб-
ництва, яка представляє собою комплексний, багатофакторний процес 
застосування ефективних і екологічно безпечних засобів та технологій, 
заснованих на досягненнях науково-технічного прогресу, інноваційних 
розробках, використанні більш досконалих форм організації і оплати 
праці, управління та ефективних ринкових відносин. 

Інтенсифікація виробництва – процес суспільного виробництва, що 
базується на застосуванні найефективніших засобів і предметів праці, 
кваліфікованої робочої сили, передових форм і методів організації праці, 
зростаючої інформованості про найновіші досягнення науково-
технічного прогресу тощо [2]. Отже, інтенсифікація є об'єктивний і ди-
намічний процес сталого розвитку виробникних сил, переходу від менш 
складних до складнішим системамведения галузей, який базується на 
максимальному використанні досягнень науково-технічного прогресу. 

Враховуючи те, що виробництво соняшнику не завжди супроводжу-
ється інтенсифікацією, а в основному ведеться шляхом екстенсивних 
технологій, необхідно впроваджувати інновації, які забезпечать підви-
щення урожайності цієї культури. Це задовольнить потребу переробних 
підприємств та підвищить конкурентоспроможність продукції на світо-
вому ринку. 

Під інтеграційними відносинами в олієжировому комплексі слід ро-
зуміти взаємовідносини між рівноправними партнерами ( олієекстрацій-
ними заводами, сільськогосподарськими підприємствами як виробника-
ми сировини та іншими суб’єктами під комплексу всіх форм власності), 
які здійснюються на договірній основі, з огляду на економічну зацікав-
леність кожної сторони та урахуванням чинного законодавства. 
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Створення інтеграційних формувань з виробництва та переробки со-

няшнику розв’язує низку проблем в олієжировому комплексі. По-перше, 
об’єднання інтересів виробників і переробників соняшнику з інтересами 
інших ланок виробничого ланцюга (ефективність виробництва соняшни-
ку безпосередньо впливає на підсумки роботи всього об’єднання), під-
вищення ефективності роботи аграрних підприємств за рахунок спеціа-
лізації та концентрації виробництва. По-друге, за таких умов підвищу-
ється товарність продукції, а нарощування обсягів виробництва сирови-
ни і інтегрованих формуваннях дозволяє максимально завантажити по-
тужності переробних заводів, урізноманітнити продукцію переробки, 
знизити її собівартість, підвищити урожайність що сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності продукції переробки соняшнику [5]. 

Інтеграція суб’єктів олійного ринку полягає в поєднанні інтересів 
сільськогосподарських підприємств і агропромислових товаровиробни-
ків таким чином, щоб вони були зацікавлені спрямовувати свої зусилля 
на одержання максимально можливого обсягу конкурентоспроможної 
кінцевої продукції. Економічна зацікавленість таких інтегрованих фор-
мувань є основною умовою спільної діяльності та вдалого функціону-
вання управлінського механізму. 

Без застосування сучасних технологій вирощування та переробки со-
няшнику, наукового обґрунтування напрямів підвищення ефективності 
його виробництва, механізму регулювання взаємовідносин у регіональ-
ному підкомплексі не можна розраховувати на одержання високих уро-
жаїв. 

Вирощування соняшнику завжди було традиційною галуззю сільсь-
когосподарського виробництва і важливою складовою стратегії економі-
чного розвитку держави. Одним з напрямів підвищення ефективності 
виробництва соняшнику є інтеграція української економіки до світового 
економічного простору, яка вимагає від вітчизняних компаній виробляти 
конкурентоспроможну високоліквідну продукцію, продавати й купувати 
товари за світовими цінами. 

Важливими складовими підвищення урожайності соняшнику є вико-
ристання якісного насіння, застосування сівозмін, раціонального поєд-
нання механічних і хімічних способів боротьби з бур’янами, науково 
обґрунтоване використання добрив, своєчасне збирання, очищення і су-
шіння насіння, раціональне комплектування машинних агрегатів та ефе-
ктивне використання комплексів машин. Збільшення врожайності та 
якості насіння соняшнику повинне досягатися за допомогою підбору 
найкращих для даного регіону гібридів та створення найсприятливіших 
умов за прогресивними технологіями: оптимальними нормами мінераль-
ного живлення та застосуванням зрошення. 
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Об`єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного 
включення економіки України до системи міжнародного поділу праці 
(МПП) та світових інтеграційних процесів. За умови підвищення уро-
жайності соняшнику та досягнення високої його якості, Україна може 
стати безперечним світовим лідером з виробництва насіння соняшнику 
та продукції його переробки. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА 
 
Капитал выступает тем фактором, формирование и правильное на-

правление использования которого ведет к получению организацией 
положительных финансовых результатов его деятельности. При этом 
наличие в достаточном объеме капитала, его эффективное использова-
ние предопределяют хорошее финансовое положение предприятия, его 
платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность [2]. 

Эффективность использования капитала характеризуется его рента-
бельностью – отношением суммы прибыли к среднегодовой сумме капи-
тала. 

В зависимости от того, с чьих позиций оценивается деятельность 
предприятия, существуют разные подходы к расчету показателей рента-
бельности капитала [3, с. 442]. 

Для оценки эффективности использования капитала в процессе ана-
лиза могут рассчитываться следующие показатели: 

1) Рентабельность совокупного капитала (RTA); 
2) Рентабельность капитала (отношение чистой прибыли и процен-

тов за кредиты с учетом налогового корректора к средней сумме совоку-
пных активов)  (ROTA); 

3) Рентабельность операционного капитала (ROA); 
4) Рентабельность финансовых инвестиций; 
5) Рентабельность собственного капитала(ROE); 
6) Прибыль на акционерный капитал (ROE’); 
7) Прибыль на одну обыкновенную акцию (EPS): 
8) Коэффициент оборачиваемости капитала (Коб). 

*

* Научный руководитель – С.В. Грудько, м.э.н., ст. преподаватель 
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Связь между показателями рентабельности капитала, его оборачи-
ваемостью и прибыльностью продукции показана на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь показателей рентабельности капитала и  
факторов, формирующих их уровень 

 
Рентабельность собственного капитала замыкает всю пирамиду пока-

зателей эффективности функционирования предприятия. Вся деятель-
ность предприятия должна быть направлена на увеличение суммы собс-
твенного капитала и повышение уровня его доходности.  

Эффективности использования собственного капитала оценивается 
рядом показателей, таких как доходность (рентабельность) (ВЕР, отно-
шение суммы брутто прибыли к среднегодовой сумме совокупных акти-
вов), рентабельность собственного капитала (ROE, отношение нетто 
прибыли к сумме собственного капитала) [5]. 

С позиции заинтересованных лиц (государства, собственников и кре-
диторов) общая оценка эффективности использования совокупных ресу-
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рсов производится на основе показателя рентабельности совокупного 
капитала (RTA). 

 

            (1) 
 

Данный показатель рентабельности показывает, сколько прибыли за-
рабатывает предприятие на рубль совокупного капитала, вложенного в 
его активы, для всех заинтересованных лиц С позиции собственников и 
кредиторов рентабельность капитала (ROTA) определяют как отношение 
суммы чистой прибыли (ЧП) и процентов за кредиты (Проц) с учетом 
налогового корректора( ) к средней сумме совокупных активов за отчет-
ный период (Акт): 

 

 
или                                                                                                                  (2) 

 
 
Наряду с показателями рентабельности капитала, в основу расчета 

которых положена прибыль, необходимо определять и анализировать 
рентабельность капитала по добавленной стоимости: 

 

                           (3) 
 
Рентабельность операционного капитала (ROA), непосредственно за-

действованного в основной (операционной) деятельности предприятия, 
рассчитывается следующим образом:\ 

                  (4) 
 
Рентабельность финансовых инвестиций (Rфи) определяется как от-

ношение прибыли от инвестиционной деятельности ( ) к средней сумме 
финансовых вложений: (ФВ): 

                                                                                        (5) 
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Рентабельность (доходность) собственного капитала определяется, 
как правило, с позиции собственников предприятия. [4, с 495]. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) позволяет определить 
эффективность использования инвестированного собственниками капи-
тала и сравнить с возможным получением прибыли от сложения этих 
средств в другие ценные бумаги [1, с. 216]: 

                                                                                                                   
(6)

 
Для держателей обыкновенных акций и потенциальных инвесторов 

интересуют и такие показатели, как Прибыль на акционерный капитал 
(ROE’): 

                         

(7)

 
Прибыль на одну обыкновенную акцию (EPS): 

               
(8)

 
По уровню этих показателей можно судить, насколько эффективно 

используется капитал акционеров, вложенный в предприятие, и является 
ли данное предприятие привлекательным для вложения капитала. 

Для характеристики интенсивности использования капитала 
рассчитывается коэффициент его оборачиваемости [4, с 492-495]: 

                             
(9)

 
Расчет всех вышеперечисленных показателей позволяет дать наибо-

лее полную и объективную оценку эффективности и интенсивности ис-
пользования предприятием собственных средств. При этом данная оцен-
ка необходима для анализа использования капитала не только внутрен-
ним пользователям информации, но также и внешним. 
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ТОРГІВЛЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ АФРИКИ 
 

До складу Африки входить близько 60 країн та територій, а загальна 
кількість населення цієї частини світу перевищує 1,2 млрд осіб [1]. Цей 
регіон характеризується низьким рівнем економічного розвитку, серйозним 
відставанням від інших за показником доходу на душу населення, 
домінуванням сільськогосподарського виробництва в основному для влас-
них потреб та  незадовільним станом  високотехнологічної промисловості. 
Найрозвинутішою країною на континенті вважається Південно-
Африканська Республіка (ПАР), оскільки тут видобувається найбільше до-
рогоцінних металів. Також окремо можна відзначити п’ятірку арабських 
країн Північної Африки (Алжир, Єгипет, Марокко, Туніс і Лівія), яким 
прийнятний рівень соціально-економічного розвитку вдається утримувати 
через географічну близькість та торгівлю з Європою.    

Аграрна галузь африканських країн базується на вирощуванні традицій-
них для їх природно-кліматичних умов культур (какао-боби, кава, чай, екзо-
тичні фрукти), які відіграють визначальну роль у товарній структурі експор-
ту. Натомість тваринницький напрямок слугує переважно як доповнення до 
існуючої продовольчої спеціалізації даного географічного регіону.   

Якщо говорити про міжнародну торгівлю агропродовольчою про-
дукцією, то звертає на себе увагу той факт, що загалом Африка має від’ємне 
сальдо. Це логічно, бо для переважної більшості країн континенту вартісні 
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обсяги закупівель сільськогосподарської продукції за кордоном переви-
щують доходи від її продажів. В цілому жодна з африканських країн не 
належить до числа провідних гравців (експортерів чи імпортерів) на гло-
бальному аграрному ринку. За підсумками 2016 року африканські держави 
експортували агропродовольчої продукції на 46 млрд дол. США, при цьому 
імпортувавши її на 71 млрд дол. США. Майже третина вартості імпортних 
поставок в цей регіон формується за рахунок зернових культур [1]. 

Існує стереотип, що Африка – найбільш голодуючий регіон нашої пла-
нети. Це не повністю відповідає дійсності. В абсолютних цифрах з 821 млн 
людей, що потерпають від голоду та недоїдання, понад 500 млн проживають 
в Азії, переважно в Індії та Китаї [2]. Наступними за цим показником йдуть 
країни Африки, у яких зафіксовано більше 256 млн осіб, що голодують. Такі 
дані випливають з найсвіжішого звіту щодо продовольчої безпеки в світі 
«The State of Food Security and Nutrition in the World – 2018», який публікує 
Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО). А от у відсот-
ковому відношенні (кількість голодуючих до загальної кількості населення 
регіону) Африка з показником у 20,4 % помітно випереджає решту частин 
світу (для порівняння, другою за цим показником є Азія, де голодують 11,4 
% населення) [2]. Найбільш страждаючими від незадовільного харчування 
на Чорному континенті зараз є країни на південь від Сахари, серед яких 
Ефіопія та Нігерія (по 22 млн), а також Танзанія (18 млн), Уганда (17 млн), 
Кенія (12 млн) і Мадагаскар (11 млн). В цілому по світу невтішна ситуація, 
коли зростає загальна кількість людей, що недоїдають, зберігається вже дру-
гий рік поспіль, а частка їх залишається на рівні 11 % [2].      

Разом з тим африканські країни належать до числа основних партнерів 
України в торгівлі агропродовольчою продукцією. У 2017 році взаємний 
обсяг торгівлі сільськогосподарськими товарами між нашою державою та 
Африкою досяг  майже 2,8 млрд дол., з яких на експорт припало понад 2,5 
млрд дол. За вартістю зовнішньоторговельного обороту продукцією АПК у 
його географічній структурі країни Африки в минулому році посіли третє 
місце для України після держав Азії та Європейського Союзу, які вже три-
валий час є основними ринками збуту для вітчизняних експортерів.  

У динаміці за 5 останніх років наші поставки аграрної сировини і продо-
вольства до країн Африки характеризувались відносною стабільністю, пере-
буваючи майже весь час на рівні 2,5 млрд дол. США. Винятком став лише 
2015-й рік, коли найбільше девальвувала гривня, а експорт становив лише      
2,0 млрд дол. При цьому імпортні закупівлі характеризувались на порядок 
нижчими обсягами. Так, у 2013 році імпорт продукції сільського господар-
ства з Африки становив 377 млн дол., а у 2017 році він знизився до 237 млн 
дол., тобто більш ніж на третину. У результаті цього сальдо взаємної торівлі 
між двома сторонами залишається практично незмінним [3]. 
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Минулого року на африканські країни припало трохи менше 14 % 

вартісних обсягів вітчизняного агропродовольчого експорту, тоді як ім-
портні закупівлі перевищили лише 5 % від їх загального обсягу. З-поміж 
країн континенту в географічній структурі нашого експорту найбільше 
виділялись представники Північної Африки. Зокрема, Єгипет, який зайняв 
третє місце в переліку найбільших покупців сільськогосподарських товарів 
в України, придбав у нас агропродовольчої продукції на 1258 млн дол., що 
складає майже половину всього українського експорту до Африки.  Ще од-
нією країною, яка суттєвим чином впливає на наш експорт в Африку, став 
Туніс, зовнішні поставки до якого перевищили 269 млн дол. Натомість в 
переліку головних двадцяти імпортерів аграрної продукції на нашу тери-
торію не знайшлося місця для країн з африканського континенту [3]. 

Основними експортними товарними групами аграрної продукції україн-
ського виробництва, які постачаються до Африки, у 2017 році стали зернові 
культури (1703 млн дол.), олії та жири (215 млн дол.), насіння олійних (160 
млн дол.), а також цукор і кондитерські вироби (100 млн дол.). Сумарна 
частка цих продуктів у вартості нашого аграрного експорту до африкансь-
ких країн становила понад 85 %. Товарна структура аграрного імпорту з 
Африки представлена переважно різними какао-продуктами (86 млн дол.), 
тютюновою сировиною (66 млн дол.), цитрусовими та іншими екзотичними 
плодами (34 млн дол.), кавою, чаєм і прянощами (14 млн дол.), які форму-
ють понад 84 % вартості наших закупівель. Кот-д’Івуар взагалі був 
найбільшим постачальником какао-продуктів в Україну (більше 46 млн 
дол.), разом з Ганою (40 млн дол.) забезпечивши майже всі їх поставки з 
африканського континенту. Серед головних продавців тютюну з цього 
регіону минулого року виділялись Малаві (26 млн дол.), Танзанія (15 млн 
дол.) і Мозамбік (13 млн дол.). Цікаво, що з Африки ми завозимо тютюн 
лише як сировину для подальшої переробки, хоча обсяги нашого експорту 
також є значними (55 млн дол.), і забезпечуються вони вже у вигляді проми-
слового тютюну та його замінників. Основними африканськими постачаль-
никами фруктів в Україну стали Єгипет і ПАР. До того ж, Єгипет виявився 
другим у переліку імпортерів цитрусових плодів як у натуральному, так і у 
вартісному виразі (37 тис. тонн на суму 21 млн дол.). Кенія у минулому році 
стала одним з провідних імпортерів чаю в Україну        (2 тис. тонн вартістю 
6 млн дол.), а в рейтингу постачальників кави африканські країни хоч і не 
належать до лідерів, за рахунок трьох представників – Ефіопії, Камеруну і 
Уганди, забезпечили левову частку її ввезення до нас [3]. 

Поточний рік поки що підтверджує окреслені тенденції взаємної торгівлі 
сільськогосподарською продукцією між Україною та Африкою. За три 
квартали 2018 року оборот дорівнював 1,9 млрд дол., наш експорт склав 1,7 
млрд дол, а імпорт – 0,2 млрд дол. У порівнянні з аналогічним періодом ми-
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нулого року відбулося зниження вартості експортних поставок (на 0,3 млрд 
дол.), що і стало основною причиною скорочення двосторонньої торгівлі. 
Африканські країни з часткою у 13 % продовжують займати третє місце в 
регіональній структурі вітчизняного агропродовольчого експорту. В рей-
тингу головних покупців українських сільськогосподарських товарів за 9 
місяців нинішнього року, крім Єгипту з часткою 5,6 % та Тунісу (1,8 %), 
Африку також представляє Марокко (1,6 %) [3]. 

В товарній структурі нашого експорту до Африки визначальними про-
дуктами залишаються зернові культури (пшениця і кукурудза) та соняшни-
кова олія. Імпорт з цього регіону, як і раніше, формується переважно про-
дуктами з какао-бобів, екзотичними фруктами і тютюном. Єгипет продов-
жує очолювати список найбільших покупців нашого зерна, закупивши його 
на 552 млн дол. Українські зернові добре збуваються також в Туніс, Лівію і 
Марокко. Серед основних імпортерів вітчизняних олійних культур, як і олії, 
Африку представляє тільки Єгипет. Залишки і відходи харчової промисло-
вості, що є одним з основних експортних товарів України, у нас закупову-
ють Марокко, Єгипет і Лівія [3]. 

Таким чином, країни Африки відіграють важливу, але не вирішальну 
роль для збуту вітчизняної агропродовольчої продукції на зовнішніх ринках, 
про що свідчать відносно стабільні обсяги нашого експорту в цей регіон. З 
іншого боку, імпортні поставки з африканського континенту є набагато 
меншими і включають продукти рослинного походження, які не можуть 
вирощуватись у природно-кліматичних умовах України. Товарна структура 
експорту та імпорту є чітко вираженою, де абсолютну більшість формують 
по три-чотири групи продукції. В найближчій перспективі, скоріше за все, 
поставки з Африки в Україну залишаться на існуючому рівні, оскільки ма-
ють яскраву сировинну орієнтацію. Разом з тим наш експорт має більше 
перспектив для розвитку, адже ми можемо запропонувати не лише тра-
диційні продукти, але й окремі товари з доданою вартістю (цукор, конди-
терські вироби), а також м’ясну продукцію, обсяги продажів яких цілком 
реально наростити. Для цього потрібно поглиблювати торгові відносини з 
існуючими партнерами в регіоні і знаходити нові привабливі ринки, де існує 
хоч і не надто великий, однак стабільний попит на конкретну продукцію.     
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МЕХАНІЗМИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК 
 
Під впливом змін на світових товарних ринках та геополітичних про-

цесів протягом останнього десятиріччя відбулася суттєва трансформація 
зовнішньої торгівлі України як у регіональному, так і товарному розрізі. 
Серед головних тенденцій має місце збільшення ролі країн Європи як тор-
говельного партнера, що серед інших причин відбулося завдяки Угоді про 
Асоціацію з ЄС та диверсифікації джерел постачання енергії [1].  

Зовнішня торгівля відіграє важливу роль в економіці України. Протягом 
2012-2016 років відбувалось скорочення виручки від експорту товарів з од-
ночасним скороченням експорту агропромислової продукції. Не дивлячись 
на загальний негативний тренд, у 2017 році спостерігалося зростання 
експорту, в тому числі і на сільськогосподарську продукцію. За 2017 рік 
загальний експорт продукції склав 43,3 млрд. дол. США, що на 19% більше 
ніж за 2016 рік. Станом на першу половину 2018 року загальний експорт 
продукції з України становив 23,3 млрд. дол. США, що на 3% менше 
порівняно з аналогічним періодом минулого року [2]. 

У розрізі країн Європи найбільший обсяг товарів експортується до Італії 
(насамперед металургійна продукція, олія та пшениця) та Польщі (в основ-
ному руди та олія) [1].  

На сьогоднішній день, експорт виступає одним з головних чинників 
одержання прибутку підприємств. У свою чергу вибір країн для постачання 
товарів/послуг визначається наявністю у компанії відповідних фінансових, 
людських та інших ресурсів, а також особливостями ринків, на яких вона 
хоче бути представленою [3]. 

Доцільно виділяти різні методи виходу українських підприємців на іно-
земний ринок, одним з яких є непрямий експорт. Він виступає як відносно 
швидкий і дешевий спосіб виведення продукції на ринок іншої країни. За-
звичай такий експорт здійснюється через торговельну марку. В рамках цієї 
моделі продукція виробляється однією компанією, а продається під брендом 
іншої. Наприклад, виробник в Україні виготовляє яблучний сік, який потім 
експортує до Словаччини, де місцева компанія розливає його під своєю тор-
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говельною маркою. Один з прикладів в Україні – кондитерська компанія 
«Ярич», що виробляє продукцію для міжнародної роздрібної торговельної 
мережі Carrefour [4]. 

Так як, український бізнес часто робить якісні та недорогі товари, 
здатні завоювати своє місце на європейському ринку, але не знає, як 
знайти «місце під сонцем», українські виробники залучаються підтримкою 
іноземних компаній. На перший погляд, прибуток в такому випадку буде 
дещо нижчий, ніж при продажу під власним брендом, проте обсяги 
торгівлі компенсують це. До того ж, в такому випадку зникають проблеми 
реклами та роздрібного продажу. Виробникові не треба домагатися 
розташування своєї продукції на найкращих полицях - все це забезпечить 
сама торговельна мережа [4].  

Ціково також відмітити, що такі світові бренди, як Mexx, Franken 
Walder, Basler, Frank Henke Mode та інші європейські компанії шиють одяг 
в Полтаві. Фабрика «ЄвроСтиль» завдяки низьким цінам, порівняно з єв-
ропейськими, та зручному розташуванню, порівняно з азійськими, змогла 
завоювати ринки Європи. Росту замовлень також сприяв відхід країн ЄС 
від кризи [5]. 

Іншим прикладом виходу української компанії на європейський ринок є 
компанія Drone.ua, Київ, яка заснувала на базі двох латвійських підприємств 
спільне підприємство UAV.tools. Офіс в Ризі займається поширенням 
українських технологічних наробок в 15 країнах Північної та Східної Євро-
пи. Працюють по принципу white label, коли дозволяється не використо-
вувати український бренд. Поставляють не тільки дрони, а цілий комплекс -
 літаки, навчання, технічний супровід, сервіси по обробці даних та їх 
візуалізації. На жаль, в Україні безпілотники переважно застосовують для 
потреб сільського господарства, тоді як в Європі - для геодезії та топографії. 
Тому важливим кроком є адаптація товару під потреби іноземного покупця. 
Основні стримуючі фактори у підкоренні європейських ринків - це повіль-
ність роботи латвійського офісу, забюрократизована процедура експорту 
дронів в Україні (тут вони вважаються товарами подвійного призначення) 
та повільність грошових переказів [5]. 

Таким чином, можна відмітити, що українські компанії досягли успіху в 
Європі не лише завдяки своїм товарам та послугам, але й вдалим бізнес-
моделям. Для цього вони використовують механізми франчайзингу . Він 
характеризується наданням дозволу іншим компаніям використовувати 
власний бренд. Однією із таких компаній є українська мережа перукарень 
«Експрес Стрижка» (Київ). Компанія виходила на ринок Польщі одночасно 
під власною торговою маркою та продаючи франшизу. Завдяки само-
стійному виходу українська мережа дала про себе знати, що, в результаті, 
полегшило продаж франшизи. Компанія має  чотири точки у Варшаві, з 
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яких три власні, а одна - на умовах франчайзингу. Крім цього, на цих самих 
умовах працюють ще дві точки у Кракові та одна у Вроцлаві. Українці про-
понують польським підприємцям не лише торгову марку, але й готову 
бізнес-модель. Перед виходом на іноземний ринок «Експрес Стрижка» вив-
чили ринок, вподобання поляків та локальні особливості. Адаптація до 
місцевих умов була важливою умовою успіху [5]. 

Проте, мало створити ефективну бізнес-модель, також необхідно захи-
стити свої права інтелектуальної власності, чому не надто сприяє українське 
правове поле. Інші переваги українських підприємців в Європі, включаючи 
перукарні «Еспрес Стрижка», - це низька ціна за франшизу в порівнянні з 
місцевими конкурентами та висока якість. 

Отже, на сьогоднішній день, євроінтеграція українських товарів та по-
слуг на європейський ринок є реальною. Проаналізувавши дане питання, 
можна зробити висновок, що за кордоном можливо знайти найрізно-
манітніші товари та послуги з позначкою «вироблені в Україні». Хоча й не 
всі продаються з українськими етикетками. Вони займають різні ніші - як 
дешевих товарів, так і преміум-сегмент, головне пам’ятати, що ефективність 
кожної з обраних моделей ґрунтується на адекватній оцінці власних можли-
востей і ресурсів, а також якісній підготовчій роботі.  
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
За сучасних умов функціонування аграрного ринку особливого значення 

набувають питання результативної діяльності аграрних підприємств в си-
стемі формування їх потенціалу маркетингової діяльності. Це спричинено 
тим, що наразі основні проблеми їх виробничо-комерційної діяльності поля-
гають саме у негативних наслідках провадження товарної, цінової, збутової 
та комунікаційної політик не як єдиної цілісної системи, а як окремих еле-
ментів використання потенціалу господарюючих суб’єктів. Тому запро-
вадження та виокремлення маркетингового потенціалу є одним з важливих 
завдань підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств та, зага-
лом, підвищення рівня їх конкурентоспроможності на довгострокову пер-
спективу. 

В економічній літературі існують різні підходи до управління маркетин-
гом підприємств. в тому числі й суб’єктів агробізнесу. Так, підхід, запропо-
нований А.О. Старостіною [5, c. 30-33], включає три основних етапи про-
цесу організації маркетингової діяльності аграрного підприємства і ро-
зроблюється через побудову ринково-продуктової стратегії. На першому 
етапі пропонується розробка ринкової стратегії підприємства, яка полягає в 
аналізі ринкових проблем і можливостей (аналіз факторів зовнішнього і 
внутрішнього маркетингового середовища, споживчих мотивацій та визна-
чення типу ринку) та відборі цільових аграрних ринків (вибір стратегії охо-
плення ринку, конкурентної стратегії, позиціонування товарів та визначення 
місткості ринку). На другому етапі процесу організації маркетингової діяль-
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ності підприємство повинно розробити свою продуктову стратегію – ком-
плекс маркетингу. І останній, третій етап передбачає управління цією мар-
кетинговою діяльністю, тобто планування маркетингу, контроль за вико-
нанням маркетингових планів та створення організаційних структур управ-
ління маркетингом на підприємстві. 

Наступний підхід щодо організації маркетингової діяльності аграрних 
підприємств передбачає побудову маркетингової діяльності на основі трьох 
послідовних етапів. По-перше, організація маркетингової діяльності почи-
нається з дослідження конкретного ринку сільськогосподарської продукції 
(дослідження поведінки споживачів, аналіз та оцінка маркетингових мож-
ливостей підприємства, сегментація ринку і вибір цільових сегментів, пози-
ціонування товару на ринку). По-друге, розроблюється комплексу марке-
тингу. Але здійснення перших двох етапів можливе лише завдяки третьому 
блоку – функціональному забезпеченню організації маркетингової діяль-
ності сільськогосподарського підприємства (створення служби маркетингу, 
функціонування маркетингової інформаційної системи, планування марке-
тингу та здійснення контролю за цією діяльністю) [3, с. 172-174]. На нашу 
думку, саме ця запропонована модель організації маркетингової діяльності 
чітко відображає процес здійснення маркетингової діяльності на вітчизня-
них аграрних  підприємствах. 

Запропонована економістами В.І.Беспаловим та Ю.А. Ципкіним, раціо-
нальна технологія процесу агромаркетингу та організації маркетингової 
діяльності аграрних підприємств у формуваннях малого бізнесу (фермерських 
господарствах, орендарях, господарствах невеликих розмірів) складається з 
п’яти стадій: дослідження ринку; прогнозування та планування; організації 
діяльності; координації, регулювання та контролю за процесом маркетингу; 
оцінки маркетингової діяльності підприємства [1, с. 34-36]. На нашу думку, 
такий підхід до організації маркетингової діяльності можна застосовувати не 
лише у даних формуваннях, а й у середніх та великих за розмірами сільсько-
господарських підприємствах та підприємствах переробної промисловості, 
але з врахуванням наступних елементів маркетингової діяльності: 

- виявлення існуючого і потенційного попиту споживачів на про-
дукцію зернопродуктового підкомплексу АПВ за допомогою комплексного 
вивчення стану ринку зерна і перспектив його розвитку; 

- вибір, організація та удосконалення спеціальних методів та форм 
стимулювання збуту продукції; 

- відпрацювання та удосконалення системи ціноутворення, аналіз її 
ефективності; 

- координація і управління виробництвом; 
- управління асортиментом продукції; 
- аналіз економічної ефективності виробництва; 
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- організація відносин з посередниками і кінцевими споживачами, 
оцінка їх надійності; 

- формування плану маркетингу; 
- забезпечення контролю над управлінням маркетингом підприєм-

ства та конкретної продукції. 
З маркетингової точки зору найбільш вдалим і досконалим щодо ор-

ганізації маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств є 
підхід В.І.Похабова та І.В.Пономаренко. Цей підхід передбачає, що система 
маркетингу на підприємстві складається з трьох підсистем: управління 
діяльністю, управління функціями, управління попитом. Управління діяль-
ністю є стратегічно важливим напрямком у системі організації маркетинго-
вої діяльності підприємства, оскільки вона показує, наскільки керівництво 
відноситься до маркетингової діяльності, використовує її принципи у виро-
бничій сфері. Ця підсистема містить чотири складові: ринкову орієнтацію 
вищого керівництва та персоналу, взаємодію вищого керівництва з персона-
лом, готовність підприємства до задоволення споживчих проблем. 

 Однак реальні управлінські процеси у агромаркетингу здійснюються за 
допомогою системи управління функціями. До складу цієї підсистеми входять 
планування, організація, мотивація і контроль. Маркетингові заходи, які 
спрямовані на створення попиту на вироблену продукцію є предметом підси-
стеми управління попитом, яка включає елементи комплексу агромаркетингу 
[4, с.102-120]. На нашу думку, що така система організації маркетингової 
діяльності сільськогосподарських підприємств дійсно придатна, але для про-
мислових підприємств, які мають трьо-, чотирьох ступеневі структури управ-
ління. Такі підприємства мають складну систему управління, яка повинна 
бути жорстко регламентована щодо формування місії, цілей, процедур та пра-
вил. Крім того, ці промислові підприємства ближчі до кінцевих споживачів, 
тобто спроможні відчувати зміни уподобань своїх клієнтів, зокрема населен-
ня, яке купує продукцію для особистого споживання. 

Отже, система формування маркетингу аграрних підприємств має свої 
певні оформлені підходи, визначені структури, обґрунтовану систему еле-
ментів та виокремлені напрями для подальшої організації маркетингової 
діяльності аграрних підприємств. Однак поряд можна виділити ряд про-
блем, які постають перед аграрними товаровиробниками щодо формування 
їх маркетингового потенціалу на коротко- чи довгострокову перспективу і 
вимагають вирішення.  
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ: РЕАЛЬНА ПІДТРИМКА ЧИ 
САМОВИЖИВАННЯ? 

 
Розвиток сільськогосподарських підприємств в період трансформацій-

них змін в країні, зіткнувся з низкою чинників, що зумовили його розбалан-
сований, диспропорційний та, в деякій мірі, нелогічний характер розвитку в 
усіх сферах виробництва та в усіх регіонах країни. Внаслідок цього 
з’явилась значна невизначеність стратегічних та подальших напрямків ро-
звитку сільськогосподарських підприємств, як на рівні держави так і серед 
приватних підприємців.  

На даний час більшість сільськогосподарських підприємств перебувають 
у достатньо складному фінансовому становищі. На фінансове забезпечення 
аграрних підприємств має значний вплив економічна ситуація в країні в 
цілому, зокрема, кризові явища в економіці, достатньо нестабільний курс 
валюти, низька купівельна спроможність всередині країні, не відповідність 
продукції вимогам зовнішньому ринку, нестабільність зовнішньоекономіч-
ної ситуації, а також недовіра аграріїв до дієвості державної підтримки. 

Перехід економіки до ринкових відносин, який супроводжувався сут-
тєвим реформуванням агарного сектору, викликав в ньому докорінні зміни, 
при цьому економічна ситуація в сільському господарстві протягом значно-
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го періоду характеризувалась платіжною кризою, зниженням прибуткової 
діяльності суб’єктів господарювання, зростанням частки збиткових 
підприємств, скороченням їх фінансових ресурсів. [2] 

Перехід до ринкового механізму господарювання обумовив суттєві кіль-
кісні та якісні зміни в структурі ресурсного забезпечення вітчизняного 
сільського господарства. Формування нових економічних умов носило 
несприятливий і навіть агресивний характер по відношенню до підприємств 
галузі. Створення і розвиток нових економічних механізмів та інститутів 
здійснювалося одночасно з демонтажем елементів централізованої еко-
номіки. Проведені зміни мали поспішний характер і не враховували існуючі 
можливості. При цьому не створювалися необхідні умови, які б амортизува-
ли та компенсували негативні наслідки здійснюваних системних трансфор-
мацій. [5] 

Подолання кризових явищ у сільському господарстві можливе при ство-
ренні дієздатної системи забезпечення його фінансовими ресурсами. Де-
фіцит бюджету, інфляція, підвищення кредитних ставок негативно вплива-
ють на конкурентоспроможність сільського господарства та його 
підприємств. Підвищення фінансового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств без обґрунтованої системи державної підтримки спрямованої 
на мобілізацію використання наявного виробничого потенціалу, неможливе. 
У переважній більшості розвинених країн світу процеси регулювання еко-
номіки сільського господарства здійснюється у різноманітних напрямах, але 
завжди має загальнонаціональних характер. [3] 

В Україні за всі часи її незалежності ще не було злагодженої та врегу-
льованої державної політики в агарному секторі. За всі роки було прийнято 
велику кількість державних документів, які б мали регулювати діяльність 
аграрного сектору економіки, але дієвими виявилась їх зовсім незначна ча-
стина, оскільки більшість цих документів обмежувалась декларативним та 
загальним характером. Дані документи були гарно написаними, але все ж в 
них були відсутні дієві механізми, засоби та інструменти, які б спонукали та 
допомагали в досягненні пріоритетних цілей розвитку аграрного сектору 
економіки. Законодавче забезпечення агарного сектору України є досить 
суперечливим, нормативні акти перекреслюють дію один одного, що зовсім 
не покращує і так складну ситуацію в розвитку даного сектору економіки. 

Не важко згадати основні нормотворчі акти, які несли собою регуляторні 
засади розвитку аграрного сектору економіки України, серед інших, можна 
виділити: 

- Державна цільова програма розвитку українського села на період 
до 2015 року; 

- Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 
року; 
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- Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020»; 
- Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та 

сільських територій на 2015-2020 роки та інші. 
Для розроблення та впровадження ефективного та сприятливого сце-

нарію розвитку аграрного сектору економіки в Україні необхідно чітко ро-
зуміти вектор розвитку та спрямування як окремої галузі аграрного сектору 
так і зовнішнього середовища в якому дана галузь перебуває, а саме фінан-
сову політику держави, інвестиційний клімат та політичну ситуацію. Тому 
для майбутнього розвитку даної галузі Національна академія агарних наук 
України підготувала проект Стратегії розвитку сільськогосподарського ви-
робництва в Україні на період до 2025 року. В даній Стратегії висвітлено 
основні пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору національної еко-
номіки, удосконалення механізмів технологічного забезпечення галузі, 
окреслено питання власності в даному секторі, а також визначені основні 
питання фінансово-кредитного та інноваційного забезпечення. [1, 6] 

Необхідно врахувати, що в Україні умови для розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва в різних регіонах різні, тому бажано сформувати в 
кожній області регіональні науково-економічні центри розвитку сільських 
територій. Ці центри повинні забезпечити наукове супроводження виробни-
чої, економічної та соціальної діяльності усіх суб’єктів господарювання з 
урахуванням розвитку територій, на яких вони розташовані. [4] 

Також великий внесок в комплексний розвиток агарного сектору еко-
номіки здійснено працівниками Національного академії агарних наук 
України та Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 
в праці «Рекомендації з розроблення дорожньої інвестиційної карти розвит-
ку агарного району». Однією з нових форм удосконалення управління еко-
номікою аграрного району є «Дорожня інвестиційна карта», яку можна 
розглядати як план дій органів державної влади та управління місцевого 
самоврядування, а також інвесторів, щодо інвестиційного забезпечення ро-
звитку його агропромислового виробництва та сільських територій. 

Дорожню інвестиційну карту аграрного району доцільно розробляти на 
строк, який відповідає періоду зайняття посад керівництва райдер-
жадміністрації та сільських рад, або на інший період, що дозволяє обирати 
на виборні посади осіб з урахуванням виконання взятих ними перед вибор-
цями зобов’язань. Дорожня інвестиційна карта району також має містити не 
лише конкретні заходи на перспективу, а також послідовність їх здійснення 
виходячи з потреб в розвитку і планів усіх суб’єктів економічної діяльності 
району. 

На даний час ефективна нормативна підтримка розвитку аграрного сек-
тору економіки стоїть на рівні з фінансовою. Адже, без ефективних програм, 
в яких прописані всі процедури та шляхи досягнення цілей, фінансові ре-
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сурси не зможуть ефективно працювати на користь розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва, і навпаки, безмірне, неврегульоване та нецільове 
виділення коштів не допоможе в отриманні бажаного результату. 

Неврегульованість розвитку агарного сектору економіки тягне за собою 
не тільки падіння економіки країни в цілому, а також занепад, значних 
сільських територій України. Тому на даний час, для ефективного фінансо-
вого забезпечення розвитку сільського господарства в Україні необхідною 
умовою має стати  прийняття законопроектів, які б відповідали можливо-
стям розвитку агарних підприємств та стимулювали б їх розвиток та підви-
щення їх конкурентоспроможності.  

Всі ці зміни дали б поштовх для розвитку сільськогосподарських 
підприємств і зробило б дану галузь привабливою для інвесторів і українців, 
які бажають працювати для розвитку аграрного сектору економіки України. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 
В условиях современного развития субъектов хозяйствования возни-

кает необходимость в существовании полной и достоверной информа-
ции в целях финансовой оценки положения предприятия и изучения ре-
зультатов его хозяйственной деятельности. Одним из источника настоя-
щей информации является бухгалтерская отчетность. 

Составленная в соответствии с требованиями законодательства Рес-
публики Беларусь бухгалтерская отчетность недостаточно полно предо-
ставляет информацию пользователю. Это является причиной необходи-
мости ее реформирования. Одним из элементов международной привле-
кательности как отдельного предприятия, так и в целом экономики стра-
ны является использование международных стандартов финансовой от-
четности (далее – МСФО).  

В Республике Беларусь сближение национальной системы бухгалтер-
ского учета с МСФО продолжалось в следующих этапах: 

- официальные перевод МСФО; 
- изменение национального законодательства; 
- членство в международных организациях; 
- подготовка специалистов по МСФО; 
- контроль соблюдения МСФО [1]. 
Внедрение МСФО является трудоемким процессом, который нужда-

ется в больших затратах и времени не исключительно для предприятий, 
но и в целом для государства.  

При развитии экономики страны значительно изменяются потребно-
сти в использовании информации. И чтобы согласовываться с такими 
изменениями, бухгалтерская отчетность должна тоже развиваться.  

В Законе Республики Беларусь от 12.07.2013 №57-3 «О бухгалтер-
ском учете и отчетности» определены две формы применения МСФО:   

1) закрепление обязанности составления финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО общественно значимыми организациями; 
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2) разработка на основе МСФО национальных стандартов, адаптиро-
ванных к законодательству РБ [2]. 

Выработка эффективного механизма внедрения МСФО является од-
ной из принципиальных проблем, требующих решения на национальном 
уровне. 

В целях координации деятельности республиканских органов госу-
дарственного управления и иных организаций по методологическим и 
организационным вопросам сближения законодательства Республики 
Беларусь с МСФО создан Координационный совет по сближению зако-
нодательства РБ с МСФО, состав которого утвержден постановлением 
Совета Министров РБ от 08.07.2010 № 201 [3, с. 597]. 

Следует отметить, что принятие на законодательном уровне решения 
о применении МСФО В Республике Беларусь влечет необходимость 
осуществления комплекса взаимосвязанных мероприятий и решения 
ряда задач для создания соответствующей инфраструктуры. 

Применение МСФО требует усиленного контроля качества финансо-
вой отчетности, осуществляемого субъектами аудиторской деятельно-
сти. Это обусловило закрепление в Законе РБ от 12.07.2013 № 56-3 «Об 
аудиторской деятельности ряда новых требований к аудиторским орга-
низациям и аудиторам при осуществлении ими аудиторской деятельно-
сти (далее - Закон об аудиторской деятельности). 

Аудиторская деятельность является исключительным видом пред-
принимательской деятельности. Аудиторам и аудиторским организаци-
ям запрещается осуществлять иные виды предпринимательской деятель-
ности, кроме оказания профессиональных услуг по перечню, приведен-
ному в статье 16 Закона об аудиторской деятельности [4]. 

Одной из основных тенденций развития аудиторской деятельности в 
РБ является расширение сферы применения Международных стандартов 
аудита для обеспечения международного признания аудиторских заклю-
чений, подготавливаемых национальными аудиторскими организациями. 

В современных условиях имеются практические трудности в исполь-
зовании МСФО в Республике Беларусь. Это связанно с тем, что в про-
цессе внедрения и применения МСФО страна сталкивается с институци-
ональными, организационно-правовыми, кадровыми и методическими 
проблемами [3].  

Институциональные проблемы обусловлены недостаточной развито-
стью институциональной среды, наличие которой предполагает эффек-
тивное применение МСФО. 

Организационно-правовые проблемы проявляются в отсутствии офи-
циального статуса МСФО. Для применения МСФО необходимо наличие 
их текстов не только на государственном языке (русский и белорусский), 
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но и формирование системы перевода текстов, а также обеспечение бес-
препятственного доступа любого заинтересованного лица к этим текстам.  

Не стоит оставить без внимания тот факт, что зарубежный опыт зача-
стую показывает неточное содержание стандартов из-за качества пере-
водов.Причиной кадровых проблем является недостаточный уровень 
знаний и навыков у специалистов по применению МСФО. Для их реше-
ния необходимо совершенствование базового профессионального бух-
галтерского образования, создание соответствующего учебно–
методического обеспечения и формирование навыков применения их на 
практике, переподготовки преподавателей и др. 

Так, например, в России используется образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», соответствующий международным програм-
мам по подготовке бухгалтеров.  

В Каирском университете были введены в действие Египетские бух-
галтерские стандарты, которые основаны на МСФО, и началась подго-
товка специалистов для сдачи экзаменов на получение международного 
сертификата [5]. 

Методические проблемы применения МСФО отражаются в трудно-
стях реализации их требований. Для решения этих проблем следует 
укрепить связи и активно сотрудничать национальным органам регули-
рования с международными организациями. 

С октября 2013 года РБ является участником программы Всемирного 
банка по улучшению качества финансовой отчетности в странах Восточ-
ного партнерства Европейского союза. Главными задачами данной про-
граммы являются оказание Всемирным банком содействия бухгалтер-
ским и аудиторским органам в осуществлении их роли по установлению 
стандартов, а также модернизации профессионального образования в 
университетах и других учреждениях. 

Взаимодействие с Комитетом по МСФО осуществляется посредством 
участия представителей РБ в рабочих встречах и ежегодных конференциях, 
проводимых комитетом для разработчиков и совершенствования МСФО. 

Факторами, положительно влияющими на внедрение МСФО для 
пользователей финансовой отчетности, будут являться: 

- для финансовых аналитиков и инвесторов - понятность и сопоста-
вимость, прозрачность и надежность, снижение издержек по анализу 
отчетности; 

- для компаний – снижение издержек по привлечению капитала, еди-
нообразие учета, последовательность внутреннего и внешнего учета; 

- для аудиторов – единые принципы отчетности, возможность уча-
стия в процедуре принятия самих Стандартов и Инструкций к ним;  
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- для национальных разработчиков стандартов – обмен опытом, осно-
ва для создания национальных стандартов, повышение доверия к нацио-
нальным стандартам со стороны зарубежных специалистов и инвесто-
ров, сближения систем учета разных стран; 

- для развивающихся стран – снижение издержек по разработке наци-
ональных стандартов, привлечение инвесторов [6]. 

Реальными выгодами от внедрения МСФО в Республике Беларусь 
будут: рост рыночной капитализации; выход на зарубежные рынки капи-
тала; приток иностранных инвестиций в экономику; более глубокая ин-
теграция экономики страны в мировую хозяйственную систему и т.д. 

В заключении можно сказать, что создание инфраструктуры приме-
нения МСФО, развитие институционального потенциала будут способ-
ствовать формированию в Республике Беларусь эффективной и устойчи-
вой системы бухгалтерского учета и отчетности. 
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ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСУ В КОНТЕКСТІ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
 
Відповідно до державної «Стратегії удосконалення механізму управ-

ління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 
призначення державної власності та розпорядження ними», затвердже-
ною Постановою Кабінету Міністрів у червні 2017 року, станом на 2017-
2018 рр., у державній власності перебуває 10,4 млн. гектарів сільського-
сподарських угідь, з яких 3,2 млн. гектарів — у постійному користуванні 
державних підприємств, установ та організацій, 2,5 млн. гектарів — у 
запасі (не надані у власність та користування), решта — в оренді [1]. На-
ведена статистика свідчить про наявність колосальних земельних ресур-
сів у розпорядженні держави, які  нераціонально використовуються й не 
сприяють зростанню числа ефективно господарюючих власників. Нас-
лідком державно-орендних відносин стає концентрація земель сільсько-
господарського призначення в руках користувачів-орендаторів, чия дія-
льність призводить до розораності земель, деградації агроландшафтів, 
подрібнення земельних ділянок, зміни їх цільового призначення, а також 
тіньового обороту коштів. Натомість,  державна земельна політика має 
сприяти утворенню багатоукладної, соціально-орієнтованої економіки, 
за рахунок вдосконалення економічного механізму використання й уп-
равління земельних ресурсів, а також формування багатоукладної еко-
номіки в сільській місцевості [2]. 

Розроблення та запровадження ефективного механізму приватизації 
земель запасу, що гарантуватиме реалізацію права кожного громадянина 
України на безоплатне одержання земельної ділянки, прописане ст. 121 
Земельного кодексу України й ст. 14 Конституції України, стає одним з 
пріоритетних завдань Державної служби з питань геодезії, картографії та 
кадастру. Від ефективності реалізації зазначеного механізму залежить 
швидкість переходу України до вільного земельного ринку й зняття мо-
раторію на продаж державних земель, оскільки соціально-орієнтована 
економіка має спочатку створити ринкових гравців, себто достатню пи-
тому вагу сільськогосподарських підприємств, які згодом оперуватимуть 

*
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на вільному земельному ринку. Тому, пріоритетом стає не наповнення 
державних та місцевих бюджетів коштами від продажу прав користу-
вання (оренди) на земельні ділянки державної власності, а саме передача 
цих ділянок без зміни їх цільового призначення громадян країни, ефек-
тивним землевласникам. Відповідно до законодавства, з досягненням 18-
ти років кожен громадянин України може безкоштовно отримати п’ять 
ділянок землі загальною площею 2,28 га [3].  

З метою визначення цільового призначення земель запасу, забезпечення 
їх раціонального використання, в Земельному Кодексі України від 
25.10.2001р., ч. 2 Статті 19 «Категорії земель» зазначено: «земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність або користування грома-
дян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі». Оскільки землі запасу 
не становлять окремої категорії земель, на них розповсюджуються вимоги 
щодо цільового призначення земель конкретної категорії, в межах якої вони 
перебувають. Земельні ділянки, які не використовуються або не перебува-
ють у власності, автоматично переходять до земель запасу, що не потребує 
від органу влади прийняття окремих рішень. У свою чергу, Стаття 118 Зе-
мельного Кодексу прописує порядок безоплатного отримання земельної 
ділянки, а стаття 122  визначає повноваження районних державних адмініс-
трацій щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування 
(передачу в оренду): «Районні державні адміністрації на їхній території пе-
редають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у 
користування в межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб 
та за межами населених пунктів для: ведення водного господарства; будів-
ництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної гро-
мади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), 
з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті; індивідуального дачного 
будівництва» [3]. 

Однак, на практиці дев’ятьом з десяти заявників не вдається пройти весь 
процес приватизації від початку й до кінця, оскільки будь-яка адміністрати-
вна процедура, де розпорядником є держава або місцеві органи влади, приз-
водить до збільшення бюрократичних процедур та корупційних ризиків. З 
метою спрощення процесу приватизації, в рамках державної політики деце-
нтралізації управління земельними ресурсами створену Публічну кадастро-
ву карту України, що з 2013 року надає відкриту інформацію про всіх влас-
ників та користувачів земельних ділянок. На офіційних сторінках регіона-
льних управлінь Держгеокадастру також надається Перелік земельних діля-
нок для безоплатної передачі у власність із наданням графічних матеріалів 
про місце розташування земельної ділянки.   

Незаконний продаж та приватизація земель запасу й резервного фон-
ду районними держадміністраціями було припинено прийняттям з січня 
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2013 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної вла-
сності», який вніс зміни до ЗКУ, зокрема  до статті 122. Надання дозволу 
на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для держа-
вної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійс-
нюються: у межах населених пунктів – сільськими, селищними, міськи-
ми радами; за межами населених пунктів – обласними центрами Держге-
окадастру [4]. Пріоритетними напрямками контролю Держгеокадастру 
визначено землі запасу, резервного фонду, які не надані у власність чи 
користування, землі, які винесені на земельні аукціони, а також землі 
державної власності, надані в оренду [5].  

Таким чином, можемо виокремити наступні причини невикористання 
громадянами України права на безоплатне отримання ділянок з земель 
запасу та резервного фонду: 

1. Корупція селищних, міських та обласних рад.  
Полягає в тому, що дозвіл на розробку проекту землевпорядкування 

надають голови цих рад після скликання сесії депутатів, де має бути 
прийнято рішення на користь надання такого дозволу. Без дозволи голо-
ви ради жоден землевпорядник не має права розробку проекту, а в Земе-
льному Кодексу відсутня імперативна норма, яка б зобов’язувала голову 
ради надати дозвіл в разі, якщо вільна земля виявлена, у заявника наявні 
графічні матеріали та інші документи, що надають йому право отримати 
ділянку. 

2. Забюрократизованість процедури приватизації, не дивлячись на 
позитивні зрушення протягом останніх 5 років. 

3. Незнання своїх прав на безоплатне отримання земельних діля-
нок.  

 Щоб підвищити обізнаність громадян в цьому питанні, Мініс-
терство юстиції України разом з Онлайн-будинком юстиції за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» презентувало відеоролик із серії інформаційно-навчальних 
роликів «Знай своє право на землю». Випуск присвячений порядку безо-
платного отримання земельної ділянки у приватну власність. Таким чи-
ном, поширення та роз’яснення даного питання має важливе значення 
для людей, які хочуть жити, працювати і здійснювати господарську дія-
льність на власній землі. 

У відеоролику висвітлені питання щодо порядку отримання земель-
ної ділянки у приватну власність. Зокрема, громадяни дізнаються: 

•  від чого залежить розмір земельної ділянки; 
•  де можна зареєструвати право на земельну ділянку; 
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•  які документи потрібні для подачі до місцевого ЦНАПу або но-
таріуса; 

•  який строк розгляду поданих державному реєстратору докумен-
тів [6]. 

Отже, забезпечення ефективного механізму приватизації земель запа-
су потребує зростання обізнаності суспільства в питаннях приватизації 
та зменшення бюрократичних процедур, що несуть в собі корупційні 
ризики.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Упродовж останніх років вітчизняна економіка тримається здебіль-

шого за рахунок аграрного сектору. Підприємства сільського господарс-
тва потребують коштів для фінансування своєї поточної діяльності, 
впровадження новітніх технологій, страхування існуючих ризиків, роз-
будови торговельної та транспортної інфраструктури. При цьому аграрні 
підприємства в силу специфіки своєї діяльності не завжди мають кошти 
необхідні для  фінансування своїх потреб, а отримати їх із зовнішніх 
джерел підприємствам непросто в силу низької платоспроможності. 

Основними проблемами фінансового забезпечення сільськогосподар-
ських підприємств є:  

- не великий за обсягами рівень державної підтримки сільськогоспо-
дарських товаровиробників, що не дозволяє їм ефективно функціонувати;  

- недоступність кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки та 
відсутність майнової застави для ведення не лише розширеного, а й про-
стого відтворення;  

- відсутність стабільного фінансування у визначені періоди року (се-
зонність робіт), що посилює диспаритет цін; 

- залежність результатів діяльності підприємств і джерел фінансуван-
ня від впливу природно-кліматичних умов;  

- необхідність кредитного забезпечення діяльності та подальшого ус-
пішного розвитку суб’єктів господарювання як наслідку впливу попере-
дньо зазначених факторів [4]. 

Зважаючи на накопичений науковий та практичний світовий досвід 
розвитку фінансових відносин в аграрному секторі, подолання кризових 
явищ у сільському господарстві можливе при створенні дієздатної сис-
теми забезпечення його фінансовими ресурсами. 

В сучасних умовах фінансове забезпечення сільськогосподарських 
підприємств реалізується переважно у наступних формах [1]:  

- самофінансування; 

*

* Науковий керівник – Л.Д. Тулуш, к.е.н., с.н.с, керівник відділу фінансово-
кредитної та податкової політики 
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- кредитування; 
- бюджетного фінансування. 
Самофінансування являє собою ефективне використання власних 

коштів у процесі господарської діяльності і отримання такого прибутку, 
який би після сплати податків, зборів, покриття видатків і витрат дасть 
змогу забезпечити потреби на розширене відтворення. Основою самофі-
нансування виступає прибуток.  

Дослідження свідчать про те, що сільськогосподарські підприємства  
здебільшого працюють за рахунок власних ресурсів. Хоча частка само-
фінансування господарської діяльності значна, проте її недостатньо для 
забезпечення всіх потреб.  

Оскільки сільськогосподарські підприємства не можуть повністю за-
довольнити власні потреби у фінансових ресурсах, тому існує гостра 
необхідність у залученні зовнішніх джерел фінансування. Одним з най-
більших акумуляторів фінансових ресурсів виступає бюджетне фінансу-
вання. 

Необхідність бюджетного фінансування зумовлена низкою особливо-
стей, які притаманні підприємствам аграрної сфери. Серед них, зокрема, 
такі: зниження купівельної спроможності населення, що обмежує мож-
ливості підняття цін на сільськогосподарську продукцію; відставання 
України від розвинених країн за рівнем науково-технічного прогресу, 
передових технологій тощо; низькі рівні розвитку інфраструктури сіль-
ської місцевості; розрив сталих економічних і технологічних зв’язків між 
різними сферами агропромислового комплексу [3]. 

Державна підтримка аграрної галузі концентрується навколо таких 
напрямів: розробка та реалізація різноманітних програм розвитку сільсь-
кого господарства; підтримка сільськогосподарських підприємств шля-
хом дотацій, субсидій і субвенцій; надання сільськогосподарським підп-
риємствам кредитів і позик на пільгових умовах; страхування сільсько-
господарської діяльності; розвиток зернового виробництва. 

За рівнем державної підтримки аграріїв за даними Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН Україна посідає 58 рейтингове 
місце з 66 країн з обсягом витрат у 23,36 дол. США на 1 га, що у 5 разів 
менше за середньосвітовий рівень [10]. 

Наступною з форм фінансового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств є кредити. Сільське господарство є кредитомісткою галуз-
зю, нормальне її функціонування практично не можливе без кредитних 
ресурсів. Залучення кредитів для сільськогосподарських виробників є не 
вимушеним заходом, а об’єктивною необхідністю ефективної господар-
ської діяльності [5].  
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Основними причинами труднощів, які виникають в процесі оформ-

лення кредитів сільськогосподарським виробникам, є висока ризикова-
ність даного виду бізнесу, низька кредитоспроможність підприємств, 
низька якість і ліквідність застави, яку підприємства можуть запропону-
вати комерційним банкам, а також відсутність механізмів іпотечного 
кредитування в галузі 

Головним донором ресурсів для сільськогосподарських підприємств 
в Україні виступають комерційні банки. Лідерами у кредитуванні аграр-
ного виробництва є такі надвеликі банки, як Приватбанк, Ощадбанк, Ук-
рексімбанк, Промінвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь 
Банк, УкрСиббанк, ПУМБ. Слід зазначити, що українські банки вважа-
ють аграрний сектор економіки найбільш привабливим і перспективним 
об’єктом кредитування. Але готові сьогодні кредитувати лише ті сільсь-
когосподарські підприємства, які обробляють 3,0–50,0 тис. га земельних 
угідь, тобто  майже 84% їх загальної кількості під цей критерій не попа-
дають. 

За статистичними даними Національного банку України у період з 
2006 по 2017 роки, частка сільськогосподарських кредитів в кредитному 
портфелі банків України знаходилась в межах 5-7%. 

Таким чином, існуюча система фінансового забезпечення сільського-
сподарських підприємств в повному обсязі не забезпечує вирішення на-
гальних проблем, тому виробництво деяких видів сільськогосподарської 
продукції є збитковим. Домінантними напрямами в цьому плані є активі-
зації державної аграрної політики та її фінансової складової, розвиток і 
вдосконалення системи управління фінансами підприємств та галузі в 
цілому, формування і розвиток спеціалізованої фінансової інфраструкту-
ри, орієнтованої на обслуговування підприємств галузі. 
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РАЗВИТИЕ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Аудиторская деятельность в Республике Беларусь прошла несколько 

этапов. До 1991 года в Белорусской Советской Социалистической Рес-
публике существовала административно-командная система управления, 
при которой государство осуществляло контрольную функцию в области 
хозяйственной деятельности, в сфере экономики. 

*

* Научный руководитель – Е.В. Гостилович, ст. преподаватель 
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Официальной датой рождения аудита в Республике Беларусь считается 

30.09.1991 г. с принятием Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь №367 “О контрольно-ревизионной службе”, однако в настоящее 
время данный документ утратил силу. Этим постановлением было отме-
чено, что современные условия вызывают необходимость одновременного 
укрепления государственного финансового контроля в сочетании с поэта-
пным переходом на принципиально новые хозрасчетные формы его орга-
низации, адекватные рыночным методам хозяйствования. 

В целях создания в Республике Беларусь системы услуг по контролю 
за соблюдением установленного порядка и осуществления финансовых и 
хозяйственных операций был создан орган государственного управле-
ния, регулирующий аудиторскую деятельность [4, с. 139].  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 
1994 г. № 145 «О совершенствовании структуры органов государствен-
ного управления Республики Беларусь и сокращении расходов на их со-
держание» Аудиторская палата при Совете Министров Республики Бе-
ларусь была преобразована в Аудиторскую палату Республики Беларусь 
на принципах самоуправления и самофинансирования. 

На втором этапе Декретом Президента Республики Беларусь от 18 
октября 1999 г. № 30 «О некоторых мерах по совершенствованию госу-
дарственного регулирования аудиторской деятельности и контролю за ее 
осуществлением в Республике Беларусь» были внесены характерные 
изменения в организацию аудиторской деятельности в республике [1, с. 
76].  Было утверждено Положение о порядке государственного регули-
рования аудиторской деятельности и контроля за ее осуществлением в 
Республике Беларусь. 

Основным документом, регулирующим аудит в Республике Беларусь 
является Закон «Об аудиторской деятельности», который был введен в 
действие 7 декабря 1994г. Закон определяет правовые основы осуществ-
ления аудиторской деятельности на территории РБ, основные правила и 
порядок его проведения, регулирует отношения, возникающие между 
субъектами хозяйствования, осуществляющими самостоятельно финан-
сово-хозяйственную деятельность, независимо от форм собственности и 
видов деятельности, государственными органами, отдельными гражда-
нами, аудиторами и аудиторскими организациями. 

На третьем этапе издан Указ Президента Республики Беларусь «О со-
вершенствовании государственного регулирования аудиторской деятель-
ности» от 12 февраля 2004 г. №67. В соответствии с вновь созданным ука-
зом определены критерии для проверки обязательного аудита и повышена 
ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за уклонение от проведения обязательного аудита [1, с 142].  
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Перечень основных этапов аудиторской деятельности представлен на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Этапы развития аудита в Республике Беларусь 

Примечание: собственная разработка на основании обзора литературы 

В период с 2000-2001 гг. в связи с происходящими в республике 
изменениями в области организации аудита, а также в целях совершенс-
твования государственного регулирования аудиторской деятельности 
внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «Об ау-
диторской деятельности» от 8 ноября 1994 г., которые утверждены 18 
декабря 2002 г. По состоянию на 1 января 2018 года в Республике Бела-
русь 1458 аудиторов. За 2017 год 83 аудиторскими организациями ока-
зано услуг на сумму 49347 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого 
года 82 аудиторскими организациями было оказано услуг на сумму 
45368 тыс. руб.) (рис. 2). 
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Рис. 2. Оказано услуг аудиторскими организациями 

 
Аудит в 2017 году был проведен в 4548 организациях (в 2016 году – в 

4523). В результате проведения в 2017 году аудита в 2270 организациях 
установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, что сос-
тавляет 49,9 процента от количества проаудированных организаций. У 
1575 организаций установлены нарушения налогового законодательства. 

Анализ состояния белорусского аудита свидетельствует о наличии в 
этой сфере ряда нерешенных проблем. В частности, выделяют следую-
щие проблемы аудита в Республике Беларусь:  

1) ограничение возможности большинства аудиторских компаний. 
Выражаются в малочисленности, невысокой финансовой устойчивости, 
зависимости от заказчика, недостаточном уровне квалификации, от-
сутствии практики международного аудита;  

2) отсутствие международного признания национального аудита. Ау-
диторские заключения национальных организаций не признаются за те-
рриторией Республики Беларусь. Международному признанию бело-
русского аудита будет способствовать вступление профессиональных 
общественных организаций в международную федерацию бухгалтеров 
(IFAC). Для решения данных проблем необходимо внедрить:  

1) единую систему оценки качества аудита, состоящую из системы 
внутреннего и внешнего контроля качества со стороны общественного 
объединения и третьих лиц;  

2) новые технологии, которые позволят повысить производитель-
ность и качество аудита. 

В настоящее время в Республике Беларусь подготовлен проект 
изменений Закона “Об аудиторской деятельности”. В данном документе 
предполагается ввести ряд новшеств, таких как: 

- изменить требования к проведению обязательного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности, а именно: установить два количест-
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венных критерия его проведения — объем выручки за предыдущий от-
четный год в размере 500 000 базовых величин (сейчас – 5 млн. евро) 
или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 
предыдущего отчетного года в размере 300 000 базовых величин; 

- ввести Государственный реестр аудиторских организаций, аудито-
ров – индивидуальных предпринимателей, аудиторов; 

- закрепить полномочия Аудиторской ассоциации; 
- ввести Международные стандарты аудиторской деятельности в ка-

честве технических нормативных правовых актов. 
Проект Закона планируется к рассмотрению на осенней сессии в Па-

лате представителей Национального собрания. Таким образом, проана-
лизировав аудиторскую деятельность в Республике Беларусь на совре-
менном этапе развития можно сказать, что востребованность в достовер-
ной информации о финансовом состоянии белорусских субъектов пред-
принимательской деятельности увеличивается. 
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ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Обов’язковою умовою функціонування будь-якого господарюючого 

суб’єкта нині є формування та відтворення інвестиційних потоків, які 
забезпечують зростання економіки сільськогосподарських підприємств. 

*

* Науковий керівник – А.Г. Мазур, д.е.н., професор  
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Розвиток інвестиційної діяльності сільському господарстві потребує на-
укового забезпечення. Без глибокого розуміння процесу відтворення 
інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах, вияв-
лення факторів, які впливають на формування інвестиційної політики, 
реалізації різнобічних форм інвестиційної діяльності неможливе пода-
льше забезпечення стійкого та конкурентоспроможного сільськогоспо-
дарського виробництва. Інвестиції є невід’ємною частиною процесу як 
простого, так і розширеного відтворення та джерелом забезпечення ефе-
ктивного функціонування господарств. 

Сучасний стан організації функціонування інвестиційної діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах характеризується нестабільністю і 
суперечливістю, відсутністю злагодженого механізму регулювання рин-
ку інвестицій, який би дозволяв підприємствам здійснювати розширене 
відтворення. Питання активізації інвестиційної діяльності в сільському 
господарстві зумовлено наявністю високих ризиків і низьким рівнем 
ліквідності майна, надзвичайно високими процентними ставками за кре-
дити, а також зниженням прибутковості виробничої діяльності.  

Інвестиційну діяльність необхідно розглядати не лише як вкладення 
суб’єктами господарювання різних економічних ресурсів, зорієнтоване 
на стратегічну перспективу, але і як активний спосіб взаємодії реципієн-
та та інвестора, який зумовлює якісні зміни у функціонуванні об’єкта 
інвестування в результаті виникнення синергетичного ефекту. Розвиток 
інвестиційної діяльності передбачає сукупність таких складових: форму-
вання інвестиційних ресурсів, їх вкладення в інвестиційні об’єкти, одер-
жання доходу в результаті використання інвестиційних ресурсів та реін-
вестування частини одержаного прибутку з метою забезпечення відтво-
рення господарюючої системи [1].  

Вона характеризується такими особливостями: є головною формою 
забезпечення та нарощення операційної діяльності підприємства й по 
відношенню до її цілей і завдань має підпорядкований характер; форми і 
методи інвестиційної діяльності меншою мірою залежать від галузевих 
особливостей підприємства, ніж операційна його діяльність; обсяги інве-
стиційної діяльності підприємства характеризуються нерівномірністю за 
окремими періодами; інвестиційний прибуток підприємства формується 
зі значним «лагом запізнювання»; нестабільний вихід продукції внаслі-
док коливань погодних умов; залежність товаровиробників від інструме-
нтів державного регулювання; інвестиційна діяльність зумовлює особ-
ливий самостійний вид грошових потоків підприємства, які різняться за 
своєю спрямованістю; інвестиційній діяльності підприємства притаманні 
специфічні види ризиків; важливою характеристикою інвестиційної дія-
льності підприємства  є показник чистих інвестицій. 
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Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств розгля-
дається  як система взаємопов’язаних і постійно повторюваних фаз інве-
стиційного циклу щодо накопичення інвестиційних ресурсів,  формуван-
ня інвестиційного попиту і матеріалізації коштів у реальний капітал, 
освоєння та експлуатації капітальних об’єктів з метою отримання прибу-
тку, досягнення соціального та екологічного ефекту [2]. Кругообіг виро-
бничих інвестицій на основі відокремлення окремих стадії викликає кру-
гообіг фінансових інвестицій, що зумовлює злиття, нероздільність пото-
ків виробничих і фінансових інвестицій (рис. 1). 

Інвестиційна діяльність у сільськогосподарському виробництві хара-
ктеризується особливостями, які необхідно враховувати при визначенні 
та прогнозуванні ризику: інвестиції можуть спрямовуватися у різномані-
тні форми вкладень, які суттєво різняться як за рівнем прибутковості, так 
і за ризиком, тому виникає необхідність оптимізації портфеля інвести-
цій; на результати інвестиційної діяльності впливають чинники, які різ-
няться між собою як за впливом на рівень ризику, так і за невизначеніс-
тю; життєвий цикл інвестиційного проекту може бути досить значним, 
що обчислюється кількома роками, і в цих умовах дуже важко врахувати 
всі можливі фактори та їх вплив на прибутковість і величину ризику ін-
вестицій та інновацій; для визначення інвестиційного ризику здебільшо-
го відсутня публічна статистична інформація, на основі якої можна було 
б його спрогнозувати. 

Нині не сформовано єдиної методики оцінки інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств, хоча передбачено показники визна-
чення ефективності інвестиційних проектів, а саме: приведена величина 
чистого прибутку; дисконтований термін окупності; індекс прибутковос-
ті; внутрішня норма рентабельності. 

Необхідно здійснювати оцінку ефективності інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств за такими групами показників: ефе-
ктивність інвестицій; ефективність виробничої діяльності; інвестиційна 
привабливість; соціальна та екологічна ефективність; бюджетна ефекти-
вність, що характеризують рівень використання учасниками інвестицій-
ної діяльності та суспільством синергетичних ефектів інвестування. 

Пріоритетними напрямами підтримки розвитку інвестиційної діяль-
ності в сільському господарстві у провідних країнах світу є: розширення 
доступу товаровиробників до довгострокового кредиту та інших фінан-
сових послуг на основі їх обґрунтованої вартості; підготовка фахівців та 
формування відповідного інформаційного забезпечення; розвиток креди-
тних кооперативів; використання інструментів фінансово-кредитної під-
тримки сільськогосподарських товаровиробників; функціонування сис-
теми земельно-іпотечного кредитування; формування системи страху-
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вання й управління ризиками; створення та підтримка спеціальних ін-
ститутів інвестування. 

 
Рис. 1. Схема взаємодії суб’єктів і об’єктів інвестиційної діяльності в 

сільському господарстві 
Джерело: складено автором. 
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ЦІНОВА СИТУАЦІЯ НА РИНКУ М’ЯСА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 

ХУДОБИ 
 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин однією з найскладніших 
і нерозв’язаних проблем залишається проблема ціноутворення на продукцію 
сільського господарства. Існуюча система ціноутворення в АПК не забезпе-
чує паритету у нормах відтворення авансованого у виробництво капіталу і 
праці, фактично виключає можливість розширеного відтворення, поглиб-
лення економічного інтересу до рівня, достатнього для стимулювання пос-
тупального, інноваційного розвитку аграрної економіки.  

Теоретичним і методологічним аспектам ціноутворення в АПК прис-
вячено значну кількість досліджень вітчизняних вчених: І. Лукінова, В. 
Месель-Веселяка, Б. Пасхавера, П. Саблука, О. Шпичака та ін. Однак, 
зважаючи на велику кількість теоретичних розробок цієї проблематики і 
враховуючи кризовий стан ринку м’яса великої рогатої худоби, необхід-
ним і доцільним є проведення подальших досліджень проблем аграрного 
ціноутворення. Зокрема, в аспекті вивчення цінової ситуації на ринку 
м’яса великої рогатої худоби. 

Оцінка динаміки цін у 2016-2018 рр. на м’ясо великої рогатої худоби в 
Україні дає підстави стверджувати, що має місце тенденція зростання цін. 

Так, у 2017 р. середня ціна продажу великої рогатої худоби сільсько-
господарськими підприємствами за усіма каналами реалізації зросла на 
72,0 % і становила 36343,2 грн/т. При цьому цінова ситуація на ринку 
м’яса великої рогатої худоби має негативну ознаку, а саме, ціни значно 
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коливаються в регіональному розрізі. Така цінова ситуація зумовлена 
нерівномірністю вирощування великої рогатої худоби, а отже, і обсягами 
пропозиції. Найвищою була середня ціна у сільськогосподарських підп-
риємствах Івано-Франківської області – 52599,6 грн/т, а найнижчою у 
Харківській області – 24638,0 грн/т. У регіональному розрізі різниця між 
максимальною і мінімальною ціною становила 27961,6 грн/т. 

За січень-жовтень 2018 р. ціна реалізації живої великої рогатої худо-
би зменшилася і становила 30989,1 грн/т, що на 7,7 % менше, ніж у від-
повідному періоді 2017 р. Кращі ціни реалізації великої рогатої худоби 
за цей період були у Волинській (34778,7 грн/т), Хмельницькій (33263,4) 
та Дніпропетровській (32828,0 грн/т) областях. Найнижчою була ціна 
реалізації великої рогатої худоби у Луганській області (26839,9 грн/т). У 
решті областей ціна коливалася в межах 28146,8-32059,3 грн за 1 тонну. 

Характеризуючи динаміку закупівельних цін на молодняк великої ро-
гатої худоби в Україні протягом 2016-2018 рр. слід відмітити особливо 
різкі їх коливання у розрізі років. При цьому варто відміти їх зниження у 
літній період. Закупівельна ціна на молодняк великої рогатої худоби у 
2017 р. зросла на 32,1 % порівняно з 2016 р. і становила в середньому по 
Україні 36933 грн/т (рис. 1).  

 
Рис. 1. Закупівельні ціни на молодняк великої рогатої худоби в Ук-

раїні у 2016-2018 рр., грн/т 
Побудовано автором за [1, 2]. 

Максимальні ціни спостерігалися на підприємствах Чернігівської і 
Хмельницької (по 43000 грн/т) областей, мінімальні – в Івано-
Франківської (29950 грн/т) і Луганської (28310 грн/т) областей.  
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За січень-жовтень 2018 р. закупівельна ціна на молодняк великої ро-
гатої худоби зросла на 6,7 % порівняно з відповідним періодом 2017 р. і 
становила 38373,0 грн/т. Найвища закупівельна ціна на молодняк вели-
кої рогатої худоби за цей період спостерігалася у Полтавській (43350,0 
грн/т), Дніпропетровській (42200,0) і Кіровоградській (42160,0 грн/т) 
областях. Найнижчою закупівельна ціна на молодняк великої рогатої 
худоби була у Луганській області (30128,0 грн/т). 

Аналізуючи динаміку оптово-відпускної ціни на яловичину І катего-
рії зазначимо, що у 2017 р. порівняно з 2016 р вона зросла на 19,2 % і 
становила 76,55 грн/кг. Підвищення цін є результатом зростання збитко-
вості вирощування великої рогатої худоби і скорочення пропозиції яло-
вичини. 

Високі оптово-відпускні ціни станом на кінець 2017 р. спостерігалися 
у Хмельницькій (110,0 грн/кг), Херсонській і Чернівецькій (по  
88,0 грн/кг) областях. Найнижчі ціни були на підприємствах Івано-
Франківської (46,20 грн/кг), Полтавської (58,0), Волинської (62,5) і Тер-
нопільської (67,0 грн/кг) областей. 

У січні-жовтні 2018 р. оптово-відпускна ціна яловичини І категорії 
збільшилася і становила 76,78 грн/кг, що на 4 % більше, ніж у відповід-
ному періоді 2017 р. 

Найвища оптово-відпускна ціна яловичини І категорії за цей період 
спостерігалася у Хмельницькій (98,5 грн/кг), Закарпатській (94,14 грн/кг) 
та Луганській (91,04 грн/кг) областях. Найнижчою була оптово-
відпускна ціна яловичини І категорії у Івано-Франківській (46,20 грн/кг).  

Останні три роки відзначилися стрімким зростанням роздрібних цін 
на яловтчину. Вони майже зрівнялися з європейськими. Учасники ринку 
запевняють, що причина росту цін не у дефіциті м’яса великої рогатої 
худоби, а у збільшенні його собівартості та різкій девальвації гривни. 

Роздрібна ціна на яловичину у грудні 2017 р. зросла порівняно з  
2016 р. – на 34,8-38,5 % і становила на тазостегнову частину яловичини – 
92,18 грн/кг, на яловичину без кістки – 117,77 грн/кг (рис. 2).  

Яловичину без кістки у грудні 2017 р. найдорожчою була в Закарпатсь-
кій (147,01 грн/кг) та Вінницькій (130,86 грн/кг) областях. Нижче середніх 
по Україні були ціни у Сумській (101,69), Одеській (106,03) та Рівненській 
(107,91грн/кг) областях. У грудні 2017 р. спостерігається зростання цін і на 
тазостегнову частину яловичини. За рік ціна збільшилася з 70,61 до  
92,18 грн за 1 кг, тобто на 30,5 %. 
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Рис. 2. Роздрібні ціни на яловичину різних видів в Україні у 2016-
2018 рр., грн/кг 

Побудовано автором за [1, 2]. 

В областях України ціни на тазостегнову частину яловичини у грудні 
2017 р. коливалися в межах від 76,88 грн/кг (м. Київ) до 116,31 грн/кг (Хар-
ківська обл.). У січні-жовтні 2018 р. роздрібна ціна на тазостегнову частину 
яловичини зросла на 8,7 % порівняно з аналогічним періодом 2017 р. і ста-
новила 97,69 грн/кг. Поряд із цим роздрібна ціна яловичини без кістки збі-
льшилася на 11 % і становила 126,26 грн/кг. У цей період найвища роздріб-
на ціна на тазостегнову частину яловичини спостерігалася у Харківській 
(109,20 грн/кг), Київській (103,95) та Кіровоградській (103,78 грн/кг) облас-
тях, а найнижча – у Сумській (83,25 грн/кг). А роздрібна ціна яловичини без 
кістки найвищою була у Донецькій (130,49 грн/кг), Вінницькій (129,45) та 
Херсонській (128,55 грн/кг) областях. У Сумській області мали найнижчу 
роздрібну ціну яловичини без кістки (107,29 грн/кг). 

Ненасиченість ринку яловичиною як внутрішнього виробництва, так й 
імпортованою, створює передумови щодо формування сприятливих для 
сільськогосподарських товаровиробників закупівельних цін. Проте в умовах 
монопсонії покупців м’ясопереробні підприємства та посередники утриму-
ють низькі ціни при закупівлі худоби, виробляючи спільну цінову політику, 
неприйнятну для сільськогосподарських товаровиробників [3].  

Не втратити ринки збуту, виробники вимушені продавати яловичину за 
заниженими цінами. Це сприяє збільшенню доходів переробних підпри-
ємств та роздрібної мережі. Так, частка сільськогосподарських товаровиро-
бників у маркетинговому ланцюгу «товаровиробник-переробник-торгова 
мережа» коливається в межах 53,4-58,2 %, а торгівлі та посередників – 10,0-
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22,5 % При цьому, саме останні мають найкоротший виробничий цикл і 
найменші затрати. 

Завищені ціни на яловичину і телятину в роздрібній мережі зробили її 
недоступною для більшої частини українців, які за низького рівня купівель-
ної спроможності віддають перевагу купівлі м’яса птиці. Останнє, в свою 
чергу, теж зросло у ціні. З метою забезпечення ефективного функціонування 
ринку м’яса великої рогатої худоби необхідно терміново вирішити пробле-
ми ціноутворення та паритетності внутрішньогалузевих й міжгалузевих 
відносин.  

 
Список використаних джерел: 

1. Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на сільськогосподар-
ську продукцію та продукти її переробки (жовтень 2017 р. – жовтень 2018 
р.) / Ю.О. Лупенко, О.М. Шпичак, С.О. Пашко [та ін.] ; НААН, ННЦ «Ін-т 
аграр. економіки». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2018. – 126 с.  

2. Цінова ситуація на ринках продукції тваринництва в Україні /  
О.М. Шпичак, О.В. Бондар, С.О. Пашко [і ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 52 
с. 3. Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків тваринницької продукції 
в Україні : монографія / О.М. Шпичак, О.В. Боднар, Н.Г. Копитець [і ін.]. 
Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 304 с. 

* 

УДК 657.471:330.341.1 
Л.В. Коренівська, аспірант* 

Сумський аграрний національний університет, Україна 
 

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 
КОНОПЛЯРСТВА 

 
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економі-

ки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій 
і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 
ринки, насамперед на ринок ЄС [1]. На даний момент конопляний ринок 
в нашій країні можна охарактеризувати як низькоконцентрований ринок, 
на який можна виходити поки що без понад витрат. Однак уже через 
кілька років конкуренція на світовому ринку призведе до його часткової 

* Науковий керівник – Л.І.Михайлова, д.е.н., професор, завідувач  кафедри мене-
джменту ЗЕД та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету 
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консолідації і, відповідно, виникне необхідність у залученні інвестицій 
для того, щоб можна встояти проти експансії потужних зовнішніх грав-
ців, які активно вивчають внутрішній ринок нашої країни [2]. 

Коноплярство є стратегічною галуззю суспільства в світовому масш-
табі. Це сировинний матеріал не лише для текстильної промисловості, а 
й стратегічно важлива сировина, що використовується в багатьох сферах 
економіки: солома, треста, волокно – у виготовленні композитів, нетка-
них матеріалів, геотекстилю, що застосовуються в різних галузях вироб-
ництва; костра – в меблевій промисловості, у виготовленні паливних 
пелетів, композиційних матеріалів; конопляна олія – у фармацевтичній 
та харчовій промисловості, у виробництві косметики. 

 Вирощування конопель успішно може замінити частину лісових на-
саджень для виробництва паперу, який має значно вищі показники  щодо 
міцності та зносостійкості і набагато дешевше традиційного паперу з 
деревної целюлози. 

Конопля біологічно сумісна з усіма вирощуваними культурами, її 
практично не зачіпають шкідники і хвороби, і їй не потрібні добрива. 
Впроваджуючи коноплю в сівозміну можна збільшити виробництво ко-
рмових культур, поліпшити родючість ґрунту та вносити набагато мен-
шу кількість добрив. Ідеальними рослинами-сусідами для конопель є 
цукрові буряки, картопля, силосна кукурудза, озимі культури, люпин і 
конюшина. 

У багатьох країнах Америки та ЄС немає власної селекційної школи, 
на відміну від України.  Навіть у лідерів нинішнього ринку конопель - 
Канади і Франції - до недавніх пір не було подібної школи. Наприклад, 
французькі коноплярі у себе на полях висівають коноплю сорту ЮСО-31 
за ліцензією українського Інституту луб'яних культур.  

Крім того, зараз європейські коноплярі самостійно не можуть задово-
льнити існуючий попит на конопляне волокно. Цей дефіцит частково 
перекривається українськими поставками. Ідеальні умови для конопляр-
ства гарантують Україні місце серед основних постачальників конопля-
ної сировини в Європу.  

Зростаючий попит на якісне волокно технічних конопель призведе до 
появи та розвитку в Україні, як передбачається, власної переробної про-
мисловості. Це дасть можливість торгувати не тільки сировиною, але і 
готовими продуктами: волокном, целюлозними біокомпозіти, текстилем 
і готовими виробами з нього. 

У Європі в минулому 2017 році було посіяно понад 42 тис. га коно-
пель, у США активно зростають посіви цієї культури, в Канаді вирощу-
ється понад 40 тис. га. Китай планує протягом 5-7 років збільшити посі-
ви конопель майже до 670 тис. га, оскільки на державному рівні прийня-
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то рішення замінити нею бавовну — коноплям не потрібні пестициди і 
гербіциди, вона вимагає набагато менше води і сприяє відновленню ро-
дючості ґрунту. Культивування цієї культури зростає в усьому світі в 
геометричній прогресії.  

Коноплі — це високорентабельна культура. Вирощування насіння дає 
рентабельність в 50-70%, і з 1 га можна заробити 500-700 доларів. Якщо 
ж переробляти тресту (конопляну солому), то заробіток складає вже 2000 
доларів. Використання листя та суцвіттями дає можливість заробляти з 1 
га до 100 тис. доларів. Однак, в цьому напрямку українським виробни-
кам поки працювати заборонено на законодавчому рівні. «Єдина конве-
нція ООН про наркотичні засоби 1961 року» дозволяє використовувати 
коноплі в промислових, наукових і медичних цілях. Цей документ Укра-
їна ратифікувала, і його дія поширюється і на нас, але закон України 
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» дозволяє 
використовувати коноплю виключно в промислових цілях. [3]. 

Конопляне насіння – це банк протеїнів з унікальною поживною цін-
ністю. Вона єдина з природних олій містить у оптимальному (3:1) спів-
відношенні лінолеву та ліноленовану кислоти. З насіння конопель одер-
жують олію, яка широко використовується у продуктах харчування (олія 
салатна, маргарин, харчові добавки), технічних продуктах (фарби, лаки, 
друкарські фарби, паливо, розчинники, мастило, мастика для шліфовки, 
активоване вугілля), гігієнічних засобах (мило, шампунь, гель, космети-
ка). Макуха з насіння конопель використовується на корм тваринам, для 
збагачення білками борошна та інші потреби [4]. 

Волокно технічних конопель є стратегічною сировиною для задово-
лення потреб людства у екологічних будівельних матеріалах: фібровому 
картоні, ізоляційному матеріалі, армованому скловолокні, штукатурці та 
будівельному розчині; дешевому та якісному папері: друкарському, тон-
кому, технічному, фільтрувальному, пакувальному, картоні; екологічних 
промислових виробах: агроволокнистих сумішах, сформованих тиском 
деталей, тормозних елементах, клоччі; кручених виробах та технічних 
тканинах: канатах, шпагатах, вірьовках, сітках, полотняних сумках, ки-
лимах, геотекстилю; текстилю: одягу, рушниках, серветках, сумках, 
взутті, білизни і т. д. 

Одним з основних постачальників конопляного насіння у Північній 
Америці є Канада. Вона вже тривалий час експортує його в країни ЄС та 
США. У Південній Америці лідером по обсягу виробленого насіння ко-
нопель є Чилі. Вона виробляє близько 4385 тон насіння. В Європі перше 
місце по виробництву конопляного насіння належить Франції – обсяг 
вирощеного насіння складає 59% від загальносвітового обсягу. На дру-
гому місці – Нідерланди з обсягом в 6614 тон насіння. В Азії за обсягами 
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виробництва конопляної продукції Південна Корея поступається лише 
Китаю. Вона щорічно виробляє 14000 тон конопляного насіння. На тери-
торії Піднебесної вирощується близько 44000 тон насіння. 

Насіння технічних конопель України в основному йде на експорт — 
до Європи, Близького Сходу, планується співпраця з Іраном. Кілька 
компаній працює за контрактами на Південну та Північну Америку. Кос-
тра практично повністю переробляється на території Україні, лише ма-
ленькі експортні партії йдуть за кордон. Волокна в значній кількості по-
стачаються до Європи як сировина для біокомпозитних матеріалів. Та-
кож багато довгого волокна купує Китай. І невелика кількість цієї про-
дукції йде на внутрішній ринок для виготовлення текстильних виробів. 

Перспективність конопляного експорту підтверджують в компанії 
«Український інститут конопель», яка в 2016 році спільно з Інститутом 
луб'яних культур НААН України уклала контракти на поставки насіння 
в США, Канаду і Італію. 

Причина такої популярності - унікальні технічні параметри вітчизня-
них сортів конопель. Наприклад, сорт «Глухівська 51», показав вміст 
волокна 38,9% - найвище в світі, а сорт «Глесія» радує європейців реко-
рдною врожайністю - 2 т / га насіння. Для порівняння: російський сорт 
конопель «Сурская» дає всього лише до 1,1 т насіння з гектара [4]. 

Працюючи з українськими постачальниками, європейці мають по-
двійну вигоду. У країнах ЄС коноплярство – це особлива галузь, яка 
отримує державні дотації на посіви і на переробку конопель: від 200 до 
600 євро за гектар. Це знижує собівартість технічної конопель, яка виро-
стає з недорогого і якісного українського насіння [3]. 

На розвиток галузі коноплярства також позитивно впливає наявність 
підприємств, які займаються виробництвом та переробкою  луб’яних 
культур, що є передумовою для створення кластеру з культивації текс-
тильних культур у північному регіоні області. Кластерна модель розвит-
ку цих галузей зменшить ризики, пов’язані з технологічними обмежен-
нями, дасть можливість виступати на аграрних ринках у вигляді вагомо-
го учасника, чітко оцінювати довгострокову перспективу розвитку, залу-
чати вагомі інвестиції та забезпечувати ефективний інформаційний об-
мін [5].  

До основних проблем, пов’язаних з виробництвом продукції коноп-
лярства необхідно віднести:  

- відпрацювання технології та технічних засобів при їх збиранні, 
оскільки, як свідчать дослідження, втрати насіння сягають 55% через 
високу стеблову частину. Мінімальних втрат насіння можна досягти при 
застосуванні вузькоспеціальної збиральної техніки; 

- відсутність програм державної підтримки галузі коноплярства; 
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- відсутність достатньої кількості переробних підприємств для сиро-
винної бази; 

- відсутність державних дотацій на вирощування та переробку проду-
кції технічних конопель; 

- в процесі розробки знаходиться низка підзаконних актів щодо 
спрощення ведення господарської діяльності суб`єктами господарюван-
ня, що займаються культивуванням та переробкою технічних конопель; 

- на початковій стадії знаходиться робота по розробці сучасної нор-
мативно-правової бази, яка б давала змогу легалізувати діяльність з ви-
користання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 
наукових та навчальних цілях. 

Вирішення комплексу проблем можливо тільки програмно-цільовим 
методом за активної державної,  регіональної підтримки та цілеспрямо-
ваним інвестуванням. 

Наскільки ефективною буде робота по розробці сучасної нормативно-
правової бази  покаже час, проте позитивним є хоча б той факт, що за-
кладена в 2012 році державою тенденція на знищення адміністративних 
бар'єрів, що заважають розвитку національного коноплярства буде про-
довжена. 
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За останні роки, в національній економіці відбуваються трансформа-
ції які також посприяли і збільшенню кількості молокопереробних підп-
риємств, розширенню асортименту продукції та поліпшенню її якості. 
Але при цьому в молочній галузі існує багато невирішених проблем, 
пов’язаних з кризою сільського господарства. Найбільш істотними серед 
них є зменшення сировинної бази, пов’язане зі стрімким скороченням 
поголів’я корів у господарствах усіх форм власності, сезонні спади обу-
мовлені специфікою діяльності, високий ступінь моральної та фізичної 
зношеності виробничих фондів при відсутності достатньої кількості обо-
ротних засобів необхідних для сталого розвитку підприємства. 

В цих умовах необхідне удосконалення управління бізнес-процесами, 
які відбуваються у галузі скотарства, для забезпечення її сталого розвит-
ку в умовах ринкової економіки. Важливим моментом є організація руху 
матеріальних та інформаційних потоків з моменту виробництва сирови-
ни і до споживання кінцевим споживачем. Тому ключовою концепцією 
управління галуззю скотарства повинна стати концепція логістики спря-
мована на подолання негативних процесів явищ котрі останніми роками 
супроводжують агропромислове виробництво [1, с. 13]. 

У сучасних економічних умовах постає необхідність все більшої і бі-
льшої уваги до логістичного управління діяльністю сільськогосподарсь-
ких підприємств. Логістичний підхід нами розглядається в першу чергу, 
як один з факторів зростання економічної та соціальної ефективності 
функціонування підприємства та підвищення його конкурентоспромож-
ності. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств забез-
печується багатьма чинниками, досить вагомими з яких є висока якість, 
низька собівартість продукції та висока ціна а її реалізації. Такий рівень 
цін і витрат виробництва забезпечується перед усім за рахунок впрова-
дження інноваційних технологій виробництва сільгосппродукції, раціо-
нального використання матеріально-технічних ресурсів, а разом із тим і 
сучасною та ефективною системою збуту. Адже, в умовах жорсткої бо-
ротьби за споживача, раціональна, чітко спланована система реалізації, 
дає змогу отримати високі фінансові результати, посилити ринкові пози-
ції, покращити ділову репутацію. Проте, на сьогоднішній день, характер 
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господарських зв’язків між ланками АПК є досить хаотичним, що в ба-
гатьох випадках призводить до правової та матеріальної незахищеності 
сільськогосподарських підприємств у процесі виробництва та реалізації 
продукції. Саме у цих умовах і зростає роль переорієнтації системи збу-
ту молока на основі логістичного підходу, який з одного боку надає змо-
гу суттєво підвищити якість господарських зв’язків задля активізації 
процесу товароруху та підвищення обсягів збуту продукції, а з іншого 
боку підвищити ступінь задоволення потреб споживачів у життєво необ-
хідних продуктах харчування, що, на сучасному етапі теж набуває першо 
пріоритетної ролі. Головними функціями логістичної концепції у процесі 
збуту молока є планування, контроль та управління операціями, котрі 
здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача, зок-
рема й передача, зберігання та обробка певної інформації.  

На теперішньому етапі, системи розподілу продукції в АПК утворю-
ються спонтанно, у відриві один від одного здійснюється вибір каналів 
реалізації. Здебільшого випускається з уваги і той факт, що впроваджен-
ня розподільчої логістики в сільськогосподарських підприємствах є си-
льною конкурентною перевагою. В той час як розвиток НТП надає мож-
ливість об’єднання взаємодіючих інфраструктурних елементів в єдину 
логістичну систему. Разом із тим, у сьогоднішніх реаліях підприємства 
мають альтернативи в управлінні розподілом виробленої продукції, але 
при цьому, значним моментом під час формування збутової політики 
повинна бути принципова орієнтація на задоволення потреб кінцевого 
споживача, а форми здійснення реалізації необхідно розглядати, як су-
купність дій з максимального наближення продукції до цільової групи 
споживачів [2]. 

Підходячи до подолання негативних тенденцій у галузі скотарства, 
необхідно зважати на те, що ринок молока та продуктів його переробки є 
стратегічно важливим елементом забезпечення продовольчої безпеки 
держави. При цьому, його структура являє собою сукупність галузей, 
задіяних у процесі обороту продукції, що має обмежений термін реаліза-
ції та зберігання. Саме тому важливою є синергетична взаємодія між 
усіма суб’єктами цього ринку, в тому числі із кінцевими споживачами 
продукції. 

Ціна реалізації продукції, є одним із найголовніших чинників в отри-
манні економічного ефекту виробництва, а вищого свого рівня ціна реа-
лізації продукції скотарства Харківській області досягає у найбільш спе-
ціалізованих та інтенсифікованих підприємствах із найвищими показни-
ками продуктивності худоби та найбільшими обсягами валового вироб-
ництва продукції. 
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Така ситуація зумовлена тим що за рахунок значних обсягів реаліза-

ції продукції  ці підприємства можуть вільно конкурувати у ринкових 
умовах та не залежати від переробних підприємств та їх цінової політи-
ки, а навпаки обирати та наполягати на своїх умовах та відстоювати на 
ринку власні інтереси.  

Тобто ще раз набуває підтвердження той факт, що майбутнє все ж та-
ки за великотоварними спеціалізованими господарствами, які за рахунок 
значних обсягів виробленої та реалізованої продукції є гарантами також 
і соціальної ефективності, як зовнішньої, так і внутрішньої, насамперед 
за рахунок підвищення чисельності поголів’я корів та його продуктивно-
сті, що передбачає підвищення витрат, до складу яких входять і витрати 
на оплату праці. Але, в той же час, зважаючи на сучасну ситуацію із до-
сягненням соціальної ефективності виробництва молока, яка перед усім 
передбачає якомога повнішого задоволення потреб споживачів та забез-
печення робочих місць для сільського населення регіону, для підпри-
ємств малого бізнесу постає питання створення найсприятливіших умов 
для подальшого господарювання саме у галузі скотарства. Першим кро-
ком у цьому напрямку повинно стати налагодження системи міцних гос-
подарських зв’язків між підприємствами-учасниками товароруху, яка 
забезпечить узгодженість при виробництві сировинної бази, її подальшій 
переробці та реалізації населенню.  

Ефективність цієї системи залежить від координації вхідних і вихід-
них потоків шляхом аналізу ринкової кон’юнктури, попиту та пропозиції 
на сировину та готову продукцію. Запровадження подібної системи 
дасть можливість отримання інформації про постачальників сировини, 
переробні, транспортні та торгівельні підприємства, тобто для пошуку 
потенційних партнерів для бізнесу.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Отечественная практика показывает, что основным поставщиком де-

ловой информации в сельскохозяйственных организациях является сис-
тема бухгалтерского учета. Основным недостатком данной системы, на 
наш взгляд, является неполноценное информационное обеспечение нуж-
ными сведениями руководства организаций о состоянии финансово-
хозяйственной деятельности подотчетных им предприятий. 

Ограниченность сложившейся учетной системы обуславливается ори-
ентированностью на внешних пользователей. Основными потребителями 
бухгалтерской отчетности субъектов хозяйствования являются контроли-
рующие (надзорные) органы. В то же время в развитых странах информа-
ция, генерируемая в рамках бухгалтерского учета, направлена на удовлет-
ворение потребностей инвесторов, кредиторов и менеджмента компаний. 

Решением данной проблемы нами видится внедрение в сельскохозяй-
ственных организациях комплексной автоматизированной информа-
ционной системы управления, обеспечивающей эффективность приня-
тия управленческих решений, что, в свою очередь, отражается на конку-
рентоспособности предприятия, способствует росту инвестиционной 
привлекательности организации.  

Однако, создание автоматизированной информационной системы во-
зможно при условии обеспеченности современными программными 
продуктами для эффективного решения задач по планированию, учету, 
анализу и аудиту хозяйственной деятельности предприятия. 

Главным недостатком используемых сельскохозяйственными органи-
зациями программных продуктов по автоматизации бизнес-процессов 
является их значительная ограниченность по функционалу. Програ-
ммное обеспечение в большей мере ориентировано на бухгалтерский 
учет активов и обязательств. При этом, решение задач стратегического 
планирования и оперативного управления осуществляется независимо от 

* Научный руководитель – Г.В. Савицкая, канд. экон. наук, профессор  
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бухгалтерского модуля, вследствие чего принцип универсальности про-
грамм по автоматизации учета ставится под сомнение, а их использова-
ние возможно лишь ограниченным штатом сотрудников организации. 

Как видно на рис. 1, в организациях исследуемого региона применя-
ются компьютерные программы, ориентированные исключительно на 
автоматизацию процессов в бухгалтерском и налоговом учете. 

 
Рис. 1. Состояние автоматизации бизнес-процессов  

сельскохозяйственных организаций 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных бухгал-
терской отчетности сельскохозяйственных организаций Гродненской области 

Таким образом, система бухгалтерского учета сельскохозяйственных 
организаций незначительно влияет на принимаемые их руководством 
управленческие решения ввиду повышенных материальных и трудовых 
затрат на трансформацию финансовой отчетности в управленческую.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь разработчики компью-
терных программ предлагают, в основном, стандартные («по умолча-
нию») пакеты. Сложнее решается вопрос внедрения специальных про-
грамм, ориентированных не только на регистрацию фактов хозяйствен-
ной деятельности, но и способных анализировать и контролировать ра-
боту предприятия, оценивать его предпринимательские риски. 

Риск-ориентированный подход к организации информационной сис-
темы процесса управления предприятием предполагает совершенствова-
ние традиционно сложившейся учетно-аналитической работы путем 
применения комплексных программных продуктов по автоматизации 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, широко используемых в раз-
витых странах, - ERP-систем. 
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Данные программные продукты охватывают всю информационную сис-
тему предприятия. Несмотря на то, что они относятся к классу бухгалтерс-
ких, следует отметить их исключительную ориентированность на решение 
задач риск-менеджмента. Программные комплексы ERP-класса объединяют 
бухгалтерский модуль с подсистемами управления предприятием, монито-
ринга и анализа показателей его деятельности. Несомненно, учетный ком-
понент имеет максимальную функциональную полноту и является основой 
для принятия решений по управлению бизнес-процессами, однако, в таких 
программах деловая информация поступает к руководителю организации из 
разных подсистем, обеспечивающих высокую скорость и надежность обра-
ботки данных. Сегодня среди ERP-систем наибольшее распространение 
получили  продукты российских компаний «1С», «Галактика» и др.  

В Республике Беларусь группой компаний «Четыре Д» на базе типо-
вой  конфигурации «1С: Управление производственным предприятием» 
разработан комплексный программный продукт, предназначенный для 
автоматизации всех основных бизнес-процессов в аппарате управления 
средних и крупных сельскохозяйственных организаций, - «1С: Предпри-
ятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2». Архитектура данного 
комплекса представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Комплексная автоматизация бизнес-процессов  

коммерческих организаций на базе системы ERP-класса  
«1С: Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2» 

Примечание – Источник: [1] 

Для наглядности сравним функциональные возможности различных 
компьютерных программ автоматизации бухгалтерского учета и систем 
ERP-класса (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика программных продуктов автомати-
зации бухгалтерского и управленческого учета 

№ 
п/п Характеристика 

Бухгалтерские программы ERP-
системы 

«1
С

: Б
ух

га
лт

ер
ия

» 

Га
ла

кт
ик

а 

Б
Э

С
Т

 

А
нж

ел
ик

а 

ТП
К

 «
Н

ив
а-

С
Х

П
» 

«1
С

:E
R

P 
А

П
К

» 

«1
С

: У
пр

ав
ле

ни
е 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ы

м 
пр

ед
пр

ия
ти

ем
» 

1. 

Класс автоматизированной системы:        
Автоматизация малого бизнеса + + + - - - - 
Автоматизация среднего бизнеса + + + + + + + 
Автоматизация бизнес-процессов крупных 
организаций + + + + + + + 

2. 

Обслуживаемые отрасли:        
Производственные предприятия + + + - - + - 
Торговые организации + + + + - + - 
Сельскохозяйственные организации + - - + + + + 
Предприятия сферы услуг + - + - - + - 

3. 

Автоматизация учета активов и обяза-
тельств:        

Планирование в растениеводстве и животно-
водстве - - - - - + + 

Производственный учет затрат в растени-
еводстве и животноводстве + + + + + + + 

Складской учет продукции + + + + + + + 
Бухгалтерский и налоговый учет  + + + + + + + 
Закрытие счетов бухгалтерского учета + + + + + + + 
Формирование отчетности + + + + + + + 

4. 

Автоматизация задач стратегического и 
оперативного управления:        

Управление персоналом - - - - - + + 
Управление производством и затратами - - - - - + + 
Управление ремонтами - - - - - + + 
Управление взаимоотношениями с контраге-
нтами - - - - - + + 

Управление ремонтами техники и машин - - - - - + + 
Управление логистикой (закупками, скла-
дом, сбытом, задолженностью) - - - - - + + 

Мониторинг и анализ показателей деятель-
ности предприятия - - - - - + + 

Управление финансами и бюджетирование - - - - - + + 
Консоль руководителя предприятия - - - - - + - 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Создание единой системы управления информационными ресурсами 
сельскохозяйственной организации на базе программ комплексной авто-
матизации различных бизнес-процессов требует значительных денежных 
расходов. Сравним затраты по внедрению программных продуктов по 
автоматизации бухгалтерского и налогового учета и ERP-систем 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Стоимость внедрения программных продуктов по автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета и ERP-систем 

Показатели 

Цена, бел.руб. 
Бухгалтерские 

модули ERP-системы 

1С
: Б

ух
га

лт
ер

ия
 

ТП
К 

«Н
ив

а-
СХ

П
» 

«1
С:

ER
P 

А
П

К»
 

«1
С:

 У
пр

ав
ле

ни
е с

ел
ьс

ко
хо

-
зя

йс
тв

ен
ны

м 
пр

ед
пр

ия
ти

ем
» 

Базовая конфигурация программы (с учетом 
настройки на белорусское законодательство) 1310,40 1750 

18869,70 11356,80 Клиентская лицензия на 1 рабочее место 344,40 - 
Внедрение подсистем автоматизации учета 
активов и обязательств, т.ч. 5000 7200 

Итого: 6654,8 8950 18869,70 11356,80 
Примечание – Источник: [1, 2] 

Таким образом, несмотря на значительные денежные расходы по 
внедрению и обслуживанию программ ERP-класса, результаты прове-
денного нами исследования демонстрируют ряд преимуществ комплекс-
ной автоматизации всех ключевых бизнес-процессов сельскохозяйствен-
ных организаций: 

• вовлечение структурных подразделений в процесс управления 
рисками; 

• автоматизированный мониторинг факторов риска и идентифи-
кация негативных событий на ранних стадиях; 

• своевременное информирование риск-менеджмента об угрозах 
организации с нужной детализацией и минимальными трудозатратами. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СТАЛОЇ ІНТЕНСИФ ІКАЦІЇ 
 

Проблема формування конкурентоспроможності аграрних підпри-
ємств на основі сталої інтенсифікації належить до числа актуальних як у 
світі, так і в Україні [1–6]. Результати дослідження впливу інтенсивності 
використання земель на формування конкурентоспроможності аграрних 
підприємств (табл. 1) засвідчили, що з підвищенням частки інтенсивних 
культур у структурі ріллі зростає питома вага конкурентоспроможних 
суб’єктів господарювання у сформованих групах і підвищуються індекси 
технологічної, економічної, маркетингової та екологічної конкуренто-
спроможності. Разом із цим, індекс соціальної конкурентоспроможності 
мав тенденцію до зниження, що наклало свій відбиток на інтегральний 
індекс, який хоч і коливався за групами підприємств, проте загалом мав 
позитивну тенденцію. 

Порівняно з інтенсивністю використання земель, оціненою за пито-
мою вагою інтенсивних культур у структурі ріллі, більш істотним ви-
явився вплив рівня інтенсивності виробництва (за розміром виробничих 
витрат на 1 га с.-г. угідь) на конкурентоспроможність підприємств (табл. 
2). Так, наприклад, якщо в групі підприємств із витратами до 5 тис. 
грн/га конкурентоспроможних суб’єктів майже не було (лише 0,9 %), то 
в господарствах з найвищим рівнем інтенсивності (понад 22 тис. грн/га) 
конкурентоспроможними були 84,7 %. 
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Таблиця 1  
Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств  

України залежно від інтенсивності використання земель  
(за питомою вагою інтенсивних культур у ріллі), 2016 р. 

Групи підп-
риємств за 

часткою 
інтенсивних 
культур, % 

Кількість 
підпри- 
ємств 

у групі, 
од. 

Частка 
конку-
ренто-
спро-
мо-

жних, 
% 

Частка 
інтенсив-

них культур 
у ріллі, % 

Індекси конкурентоспроможності 

SCI 
ITC IEconC IMC IEcol

C ISC 

I немає 319 21,3 0,0 0,681 0,753 0,726 0,853 0,989 0,800 
II 0,1–10 203 32,5 6,0 0,807 0,852 0,807 0,844 1,203 0,902 
III 10,1–20 445 28,5 16,1 0,840 0,831 0,790 0,913 1,050 0,885 
IV 20,1–25 365 28,8 23,0 0,814 0,846 0,823 0,891 0,996 0,874 
V 25,1–30 476 27,7 27,9 0,809 0,871 0,817 0,875 0,966 0,868 
VI 30,1–35 465 32,0 32,4 0,850 0,910 0,870 0,866 0,959 0,891 
VII 35,1–40 572 29,4 37,7 0,873 0,916 0,900 0,863 0,902 0,891 
VIII 40,1–45 525 30,9 42,4 0,862 0,938 0,916 0,841 0,910 0,894 
IX 45,1–50 468 31,8 47,5 0,891 0,983 0,935 0,857 0,904 0,914 
X 50,1–55 464 32,3 52,7 0,912 1,004 0,936 0,848 0,885 0,917 
XI 55,1–60 340 35,9 57,4 0,972 1,064 1,004 0,873 0,867 0,956 
XІІ 60,1–70 451 43,9 64,8 0,987 1,142 0,998 0,909 0,866 0,981 
XІІІ 70,1–80 238 41,2 73,7 1,033 1,165 1,078 0,883 0,816 0,995 
XIV понад 80 266 47,0 90,3 1,114 1,270 1,086 0,947 0,741 1,032 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

Установлено, що з підвищенням розміру виробничих витрат на оди-
ницю земельної площі закономірно зростала частка конкурентоспромо-
жних підприємств, індекси технологічної, економічної, маркетингової, 
екологічної, соціальної конкурентоспроможності та, як результат, інтег-
ральний індекс. Мінімальними витратами, за яких аграрні підприємства, 
як правило, досягали конкурентоспроможності, були 13 тис. грн/га, про-
те не лише конкурувати, а й успішно перемагати в конкурентній бороть-
бі, могли суб’єкти господарювання, які витрачали понад 20 тис. грн/га. 
Отже, нарощування рівня інтенсивності виробництва на інноваційній 
основі залишається пріоритетним напрямом у підвищенні конкуренто-
спроможності аграрних підприємств. Опосередковано цей висновок під-
тверджують і результати групування аграрних підприємств за умовною 
врожайністю (табл. 3), що вказують на закономірне підвищення частки 
конкурентоспроможних суб’єктів господарювання й індексів конкурен-
тоспроможності в міру зростання продуктивності земель. 
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Таблиця 2 

Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств  
України залежно від інтенсивності виробництва  

(за виробничими витратами на 1 га с.-г. угідь), 2016 р. 

Групи підп-
риємств за 

виробничи-
ми витрата-
ми на 1 га с.-
г. угідь, тис. 

грн Кі
ль

кі
ст

ь 
п-

в 
у 
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уп
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Індекси конкурентоспроможності 

SC
I 

ITC IEconC IMC IEcolC ISC 

I до 5,0 338 0,9 4,0 0,388 0,601 0,416 0,793 0,708 0,581 
II 5,01–6,0 333 4,2 5,5 0,513 0,819 0,571 0,786 0,750 0,688 
III 6,01–7,0 448 4,9 6,5 0,562 0,793 0,632 0,783 0,767 0,707 
IV 7,01–8,0 453 7,1 7,5 0,642 0,857 0,718 0,774 0,774 0,753 
V 8,01–9,0 489 12,7 8,5 0,709 0,916 0,784 0,802 0,791 0,800 
VI 9,01–

10,0 479 18,6 9,5 0,775 0,936 0,843 0,817 0,821 0,839 
VII 10,01–

11,0 445 27,4 10,5 0,840 1,017 0,931 0,844 0,874 0,901 
VIII 11,01–

12,0 417 29,3 11,5 0,902 0,997 0,977 0,857 0,903 0,927 
IX 12,01–

13,0 337 42,1 12,5 0,971 1,033 1,001 0,882 0,959 0,969 
X 13,01–

14,5 456 51,1 13,7 1,057 1,061 1,094 0,922 0,970 1,021 
XI 14,51–

16,0 377 56,2 15,3 1,131 1,082 1,140 0,932 1,027 1,062 
XІІ 16,01–

18,0 348 64,1 16,9 1,214 1,038 1,140 0,970 1,145 1,102 
XІІІ 18,01–

22,0 356 76,7 19,8 1,352 1,133 1,219 1,078 1,224 1,201 
XIV понад 

22,0 321 84,7 27,2 1,527 1,169 1,247 1,106 1,509 1,312 
Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

Так, наприклад, якщо в перших трьох групах підприємств (з урожай-
ністю до 30 ц ум. зерн. од./га) частка конкурентоспроможних суб’єктів 
не перевищувала 2,7 %, то в останніх трьох групах (з урожайністю понад 
55 ц ум. зерн. од./га) їхня питома вага коливалася в межах 75,7–98,6 %). 
Показовою є підгрупа аграрних підприємств з найвищою продуктивніс-
тю використання земель (понад 100 ц ум. зерн. од./га), які досягли в се-
редньому дуже високого рівня технологічної та економічної конкуренто-
спроможності, високого рівня екологічної конкурентоспроможності, 
середнього рівня маркетингової конкурентоспроможності, проте індекс 
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соціальної конкурентоспроможності був низьким. Мінімальною межею 
продуктивності використання земель, що забезпечувала конкуренто-
спроможність аграрних підприємств, є 45 ц ум. зерн. од./га, а раціональ-
ною можна визнати понад 60 ц ум. зерн. од./га. 

Таблиця 3 
Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств Укра-
їни залежно від продуктивності використання земель (за умовною  

врожайністю), 2016 р. 
Групи підпри-

ємств  
за умовною 

врожайністю, ц 
ум. зерн. од./га 

Кіль-
кість 

підпри- 
ємств 

у групі, 
од. 

Частка 
конку-
ренто-

спромо-
жних, % 

Умовна 
урожай-
ність, ц 

ум. зерн. 
од./га 

Індекси конкурентоспроможності 

SCI 
ITC IEconC IMC IEcolC ISC 

I до 20 379 1,1 16,8 0,393 0,417 0,461 0,675 0,832 0,556 
II 20,1–25 481 2,7 23,0 0,530 0,582 0,601 0,683 0,789 0,637 
III 25,1–30 676 2,4 27,6 0,618 0,715 0,701 0,727 0,802 0,712 
IV 30,1–35 736 6,7 32,7 0,722 0,811 0,810 0,762 0,844 0,790 
V 35,1–40 695 18,1 37,6 0,813 0,931 0,879 0,814 0,930 0,874 
VI 40,1–45 612 25,8 42,4 0,912 0,981 0,956 0,847 0,897 0,919 
VII 45,1–50 536 47,0 47,6 1,021 1,050 1,046 0,911 1,005 1,007 
VIII 50,1–55 427 63,2 52,6 1,100 1,165 1,076 0,963 1,047 1,070 
IX 55,1–60 329 75,7 57,5 1,209 1,247 1,154 1,031 1,053 1,139 
X 60,1–70 370 89,2 65,6 1,308 1,372 1,204 1,143 1,117 1,229 
XI понад 70 356 98,6 84,0 1,593 1,742 1,320 1,435 1,126 1,443 

у т.ч. понад 100 32 100,0 112,9 2,046 2,378 1,349 1,953 0,879 1,721 
Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

Подібні дослідження, проведені на прикладі конкретних культур, 
підтверджують виявлені раніше закономірності. Так, з підвищенням ро-
зміру виробничих витрат з розрахунку на 1 га зібраної площі пшениці 
озимої закономірно від групи до групи зростала питома вага конкурен-
тоспроможних аграрних підприємств (від 13,2 % у першій групі до 85,1 
% у десятій групі), підвищувалися індекси конкурентоспроможності 
(табл. 4).  

З’ясовано, що аграрні підприємства з витратами до 9 тис. грн/га пше-
ниці озимої були не конкурентоспроможними, мінімальною межею, що 
гарантувала конкурентоспроможність, можна визнати витрати в розмірі 
10 тис. грн/га, проте раціональною є підстави вважати суму понад 14 
тис. грн/га. Варто звернути увагу також на те, що в динаміці індексу 
економічної конкурентоспроможності найменше простежувалася тенде-
нція до зростання з підвищенням розміру питомих виробничих витрат, а 
в групі з найвищим їх рівнем він навіть знизився, що можна вважати 
результатом дії закону спадної віддачі. 
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Таблиця 4 

Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств Укра-
їни на ринку зерна пшениці озимої залежно від розміру виробничих 

витрат на 1 га її зібраної площі, 2016 р. 

Групи підпри-

ємств за вироб-
ничими витра-

тами, тис. грн/га 

Кількість 
підпри- 

ємств 

у групі, 
од. 

Частка 
конку-

ренто-

спромо-
жних, % 

Середні 
виробничі 

витрати на 

1 га,  
тис. грн 

Індекси конкурентоспроможно-
сті 

SCI 

ITC IEconC IMC IEcolC ISC 

I до 5 378 13,2 4,2 0,489 0,956 0,673 0,803 0,888 0,762 

II 5,01–6 302 19,5 5,5 0,617 1,011 0,760 0,838 0,893 0,824 

III 6,01–7 457 25,6 6,5 0,708 1,050 0,815 0,871 0,935 0,876 

IV 7,01–8 516 35,7 7,5 0,796 1,088 0,888 0,921 0,965 0,932 

V 8,01–9 520 36,5 8,5 0,876 1,028 0,914 0,963 1,015 0,959 

VI 9,01–10 442 45,9 9,5 0,963 1,046 0,970 1,050 1,032 1,012 

VII 10,01–11 409 54,8 10,5 1,046 1,048 1,005 1,089 1,045 1,046 

VIII 11,01–12 348 66,1 11,5 1,134 1,050 1,059 1,207 1,069 1,104 

IX 12,01–14 421 71,0 12,9 1,243 1,015 1,095 1,239 1,073 1,133 

X понад 14 471 85,1 16,8 1,545 1,006 1,208 1,411 1,109 1,256 

у т.ч. понад 20 55 98,2 22,4 1,960 0,978 1,316 1,696 1,034 1,397 
Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

Як і слід було очікувати, з підвищенням урожайності зерна пшениці 
озимої закономірно зростали аналізовані індекси конкурентоспроможно-
сті та питома вага конкурентоспроможних  підприємств (табл. 5). Слід 
наголосити, що в динаміці жодного з досліджуваних показників у розрізі 
сформованих дев’яти груп не виявлено відхилень від загального тренду 
до підвищення.  

Результати дослідження свідчать про те, що мінімальною врожайніс-
тю пшениці озимої, за якої досягали конкурентоспроможності, є 45 ц/га, 
а раціональною можна визнати понад 65 ц/га. Слід звернути увагу на те, 
що підприємства з урожайністю понад 80 ц/га, хоч і досягли високого 
інтегрального індексу сталої конкурентоспроможності, проте за індек-
сом соціальної конкурентоспроможності поступалися середнім показни-
кам попередніх груп. З одного боку, це може бути результатом заміни 
живої праці уречевленою, а з іншого боку, – вказує на те, що головним 
резервом зростання конкурентоспроможності має стати нарощування 
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соціальної відповідальності, зокрема підвищення питомих витрат (на 
одного працівника, 1 га) на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи. 

Таблиця 5 
Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств України 

на ринку зерна пшениці озимої залежно від її врожайності, 2016 р. 

Групи підпри-
ємств за вро-

жайністю, ц/га 

Кількість 
підпри- 
ємств 

у групі, 
од. 

Частка 
конку-
ренто-

спромо-
жних, % 

Середня 
урожай-

ність,  
ц/га 

Індекси конкурентоспроможно-
сті 

SCI 
ITC IEconC IMC IEcolC ISC 

I до 25 409 3,9 20,7 0,493 0,631 0,683 0,599 0,865 0,654 
II 25,1–30 450 5,8 27,8 0,650 0,734 0,773 0,677 0,902 0,747 
III 30,1–35 600 15,7 32,6 0,748 0,868 0,848 0,809 0,965 0,848 
IV 35,1–40 560 31,8 37,7 0,856 0,961 0,918 0,919 0,986 0,928 
V 40,1–45 605 45,5 42,6 0,959 1,041 0,949 1,053 1,036 1,007 
VI 45,1–50 482 64,1 47,6 1,062 1,116 1,018 1,157 1,068 1,084 
VII 50,1–55 377 81,2 52,4 1,168 1,193 1,065 1,253 1,073 1,150 
VIII 55,1–65 493 94,9 59,4 1,306 1,353 1,126 1,428 1,110 1,265 
IX понад 65 288 99,0 74,0 1,602 1,625 1,237 1,824 1,056 1,469 

у т.ч. понад 80 56 100,0 88,0 1,854 2,066 1,394 2,196 0,944 1,691 
Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

Отже, в основу стратегії і тактики формування конкурентоспромож-
ності аграрних підприємств пропонуємо покласти концепцію сталої ін-
тенсифікації використання земель і виробництва, що, на відміну від тра-
диційного підходу, передбачає одночасну орієнтацію на технологічні, 
економічні, маркетингові, екологічні й соціальні аспекти. Одним із клю-
чових її критеріїв є підвищення продуктивності використання земель без 
завдання шкоди довкіллю.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 
Для забезпечення сталого розвитку сільських територій як екосисте-

ми необхідно враховувати взаємозв'язок економічної, соціальної, еколо-
гічної компонент її розвитку в симбіозі зі всією накопиченою енергією 
природного середовища (поновлюваною і непоновлюваною). 

У контексті побудови стратегії сталого  розвитку  сільських  терито-
рій  варто виокремити соціально-екологічний складник розвитку. Поши-
рення  трансформаційних  процесів  та  проведення структурних еконо-
мічних реформ зумовили загострення соціально-екологічних проблем на 
сільських територіях.  Взаємодія сільського населення і природи є фун-
да-ментальною умовою існування селищних громад та сільського госпо-
дарства. Незважаючи на реалізацію державної політики розвитку сільсь-
ких територій, потенціал соціальної інфраструктури продовжує скорочу-
ватися, внаслідок чого знижується рівень життя та  соціальної  захище-
ності селян. До  найважливіших  соціальних  проблем,  що  гальмують  
розвиток сільських територій, слід віднести: погіршення  демографічної  
ситуації  в  сільській  місцевості  та  відмирання  сіл,  низький  рівень  
якості  життя  сільського населення,  високий  рівень  безробіття,  значна  
трудова  міграція  сільського населення, занепад соціальної інфраструк-
тури. 
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Одне із вагомих місць належить і екологічному фактору, посилена 
увага до якого пояснюється підвищенням рівня антропогенного наван-
таження на довкілля, стрімким розвитком науково-технічного процесу. 
Сучасний екологічний стан сільських територій пов'язаний із негатив-
ними змінами екосистем біосфери, значним зменшенням біопродуктив-
ності і біорізномаїття, виснаженням грунтів і мінеральних ресурсів при 
одночасному небаченому зростанні забруднення всіх геосфер. Інтенси-
фікація  економічної  діяльності  на  сільських  територіях,  що  сприяє 
зростанню  антропогенного  навантаження  на  навколишнє  середовище,  
та наслідки  Чорнобильської  катастрофи  спричиняють  загострення  
екологічних проблем. Все це межує зі знищенням середовища існування 
людства[1, с.307]. 

Нинішня екологічна ситуація на сільських територіях зумовлена 
впливом багатьох природних і техногенних чинників, зокрема деградаці-
єю ґрунтів, поширенням ерозійних процесів, неочищенням поверхневих 
стоків та стоків з  тваринницьких комплексів, невирішеністю проблем 
неконтрольованих сміттєзвалищ та викидів забруднюючих речовин, що 
сприяють погіршенню стану здоров’я селян тощо. В Україні  щороку 
виявляють близько 32 тис. несанкціонованих звалищ твердих побутових 
відходів (ТПВ) загальною площею понад 1 тис. га, які переважно розта-
шовуються в сільській місцевості. Крім цього, на сільських територіях 
практично не реалізовуються заходи щодо створення систем роздільного 
збирання, сортування побутових відходів та вилучення їх ресурсоцінних 
компонентів. Існуюча система санітарного очищення населених пунктів 
недосконала, її фрагментарність і різнорідність не дозволяють забезпе-
чити достатній контроль за санітарним станом сіл. 

Актуальною для сільських територій є проблема забезпечення розви-
тку та  відновлення  інженерних  мереж  водопостачання  й  водовідве-
дення. Результати спостережень гідрометеорологічних організацій за-
свідчили, що якість вод за гідрохімічними показниками загалом не від-
повідає нормативам. Найбільш поширеними забруднюючими речовина-
ми є сполуки важких металів, амонійний і нітритний азот, феноли, суль-
фати. Господарська діяльність негативно  впливає  на  стан  малих  річок,  
що  є  основними  джерелами водозабезпечення населення. Такий стан 
речей негативно позначається на здоров’ї сільських жителів. Викорис-
тання неякісної води призводить до зниження загальної резистентності  
організму,  зумовлює  високий  рівень  захворюваності та  смертності  
від  інфекційних  хвороб,  хвороб  органів  травлення і новоутворень[2, 
с.135]. 

Механізм  забезпечення  раціонального  використання  та  збережен-
ня  навколишнього середовища сільських територій передбачає впрова-

 113 



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

 
дження низки дій: раціональне  використання  агроприродних ресурсів, 
зокрема залучення в сільськогосподарське виробництво високотехноло-
гічних та ресурсозберігаючих  технологій,  концентрація  зусиль  органів  
місцевого  самоврядування та ініціатив селян у вирішенні проблем еко-
логічного характеру, забезпечення  екологічної безпеки агропромислово-
го  виробництва, сприяння розвитку інвестиційної діяльності для реалі-
зації місцевих програм сталого розвитку сільських територій, розвиток 
рекреаційного потенціалу сільських  територій,  оптимізація  землекори-
стування,  створення  умов  для впровадження  сучасних  екобезпечних  
технологій,  розвиток  органічного виробництва, що вимагає удоскона-
лення нормативно-правової бази, адміністративних і економічних мето-
дів управління. Створення і застосування екологічно прийнятних техно-
логій передусім і стане чинником врятування навколишнього середови-
ща. Але також не слід надто захоплюватися новими технологіями, бо 
сліпе покладання надій на техніку, стихійне і бездумне її використання в 
розрахунку на негайну вигоду вже поставило цивілізацію на край заги-
белі. Тому необхідно дуже ретельно вивчати екологічний вплив нових 
технологій, враховуючи і перспективу. Надто актуальною проблемою 
стало формування нової екологічної правосвідомості й нових стосунків 
суспільства з природою на основі ресурсозберігаючої техніки і техноло-
гій, при первинному використанні мінеральносировинних і паливно-
енергетичних ресурсів, а також шляхом максимального залучення відхо-
дів виробництва й використання їх у господарському обігу. 

Відповідно, основними напрямами вирішення проблем соціальної 
складової в розрізі складових сталого розвитку сільських територій є: 
подолання  негативних  демографічних  процесів  в  сільській  місцевос-
ті, покращення  соціального  середовища  проживання  населення  в  
сільській місцевості,  зокрема  необхідним  є  відновлення  соціальної,  
інженерної  й транспортної  інфраструктури,  створення  позитивного  
відношення  до сільського образу життя. 

Соціально-екологічний складник розвитку сільських територій  оріє-
нтований  на  справедливий розподіл  благ і забезпечення потреб сільсь-
кого населення завдяки збереженню соціальної інфраструктури, реаліза-
ції державних програм розвитку та раціональному використанню приро-
дних ресурсів. Усебічна, об'єктивна оцінка стану і тенденцій розвитку 
ресурсного потенціалу і соціальнотрудових відносин, що визначилися в 
останні п'ять — десять років з виявленням чинників, що гальмують роз-
ви¬ток є одним з основних напрямків екологічного сталого розвитку 
сільських територій. Проблемам розвитку соціально-екологічного  скла-
дника  розвитку  сільських  територій  присвячено  праці  багатьох вітчи-
зняних учених-економістів: В.В. Бойка, С.Г. Корсуна, Ю.О. Лупенка, 
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М.Й.  Маліка,  М.К.  Орлатого,  О.І.  Павлова,  Н.В.  Палапи,  В.П.  Рябо-
коня, П.Т. Саблука,  В.В. Юрчишина  та  ін.[3, с.54]. 

Сталий розвиток сільських територій — це соціально-орієнтований 
процес економічного розвитку сіл із забезпеченням екологічної та про-
довольчої безпеки, а також ефективного відтворення природних ресур-
сів. Виходячи з цього визначення, можна зробити висновок, що основ-
ними критеріями сталого розвитку сільських територій є такі складові: 
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, продо-
вольча  безпека,  природний  приріст  сільського  населення,  підвищення 
рівня та якості життя на селі, дотримання соціального контролю над іс-
торично освоєними територіями, поліпшення родючості ґрунту й еколо-
гічної ситуації на сільських територіях. Відповідно, реалізація концепції 
сталого розвитку сільських територій дозволить  не  лише  вирішити  
найбільш  нагальні  екологічні  й  соціальні проблеми  українського  се-
ла,  але  й  зробити  дієві  кроки  у  відтворенні  природних ресурсів і 
охорони навколишнього середовища. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Социальная защита населения - одна из важнейших составных частей 
политики государства. Одним из основных инструментов социальной за-
щиты населения является социальное обеспечение, как система гарантиро-
ванного государством материального обеспечения в случае наступления 
социального риска (старости, инвалидности и т.п.). Социальное страхование 
является обязательным государственным страхованием, которое непосредс-
твенно связано с системой социальной защиты населения. 

Социальное страхование занимает ведущее место в системе защиты на-
селения. На его долю в развитых странах приходится 60-70% всех расходов, 
приходящихся на социальную защиту и 10-20% ВВП. В Республике Бела-
русь доля обязательного социального страхования, осуществляемого через 
внебюджетные фонды, составляет около 45% затрат на социальную защиту 
и 8% ВВП. Это обусловлено тем, что обязательное социальное страхование 
охватывает все население или большие по численности категории граждан. 

Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь представляет 
собой государственный внебюджетный фонд, который используется на фи-
нансирование не включённых в бюджет некоторых общественных потреб-
ностей (материального обеспечения граждан в старости, в случае полной 
или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а также помо-
щи многодетным, неполным и малообеспеченным семьям, а так же на пог-
ребение) [1].  

Государственное социальное страхование является частью системы со-
циального обеспечения, организованной государством в интересах, застра-
хованных лиц с целью обеспечения государственных гарантий от возмож-
ных последствий социальных и/или профессиональных рисков и заключае-
тся в материальном обеспечении застрахованных лиц, оказании им соци-
альной, медицинской и реабилитационной помощи. 

*

* Научный руководитель – И.И. Сапего, к. э. н., Полоцкого государственного 
университета, Республика Беларусь. 
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Для правильного определения понятий социальное страхование и соци-
альное обеспечение рассмотрим и проведем сравнительный анализ  сущнос-
ти  этих понятий. 

Государственное социальное страхование представляет собой систему 
пенсий, пособий и других выплат гражданам Республики Беларусь, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее, если не установ-
лено иное, – граждане) за счет средств государственных внебюджетных 
фондов социального страхования в случаях, предусмотренных Закон Респу-
блики Беларусь от 31 января 1995 г. № 3563-XII «Об основах государствен-
ного социального страхования » [2]. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на прои-
зводстве и профессиональных заболеваний является видом социального 
страхования и предусматривает: 

- обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 
заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 
риска; 

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного 
при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установ-
ленных настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления 
застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по 
страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию; 

- обеспечение предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний [3]. 

Иванова Н.А считает, что социальное страхование представляет собой 
форму социальной защиты населения от различных рисков, связанных с 
потерей трудоспособности и доходов. Особенностью социального страхо-
вания является его финансирование из специальных внебюджетных фондов, 
формируемых из целевых взносов работодателей и работников при поддер-
жке государства. Социальное страхование входит в систему социальной 
защиты населения, поэтому необходимо правовое признание затрат по со-
циальному страхованию работников общественно необходимыми для во-
спроизводства рабочей силы.  

Социальное страхование – форма социального обеспечения, выраженная 
в предоставлении социально-экономических гарантий населению и способ-
ствует возможности поддержки жизненного уровня, развитию способностей 
человека, независимо от его материального положения, уровня заработной 
платы и влияния экономических факторов. [4]. 

Валентина Дрозд считает, что социальное страхование – это страхование 
при наступлении страхового случая, а именно: 

• временной нетрудоспособности; 
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• беременности и родов; 
• рождения ребенка; 
• ухода за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 
• предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери (от-

цу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет; 

• смерти застрахованного работника или члена его семьи. [5]. 
Социальное страхование обеспечивается отчасти организациями и инди-

видуальными предпринимателями - работодателями, которые выступают в 
роли страхователей, уплачивая страховые взносы [6]. 

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод, что социальное стра-
хование это государственная защита трудоспособного населения при насту-
плении страховых случаев (временной нетрудоспособности; беременности и 
родов; рождения ребенка; ухода за ребенком до достижения им возраста 3 
лет и т.д.), выплачиваемая за счет целевых средств внебюджетного фонда, 
формируемого за счет уплаты страховых взносов. 

Далее рассмотрим суть понятия социальное обеспечение. Согласно Кон-
ституции Республики Беларусь социальное обеспечение это право каждого 
на достойный уровень жизни; право на бесплатное медицинское обслужи-
вание; право на материальное обеспечение в случае нетрудоспособности 
или потери кормильца: болезнь, инвалидность, старость; право  нуждающи-
мся доступное социальное жилье.[7] 

Конституция Российской Федерации гласит, что социальное обеспече-
ние это форма распределения материальных благ с целью удовлетворения 
жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных, 
интеллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших ко-
рмильца, безработных, всех членов общества в целях охраны здоровья и 
нормального воспроизводства рабочей силы за счет специальных фондов, 
создаваемых в обществе на страховой основе, или за счет ассигнований го-
сударства в случаях и на условиях, установленных в законе. [8] 

Государственное социальное обеспечение – это гарантированная систе-
ма материального обеспечения граждан (в денежной и натуральной форме) 
по достижении определенного возраста, в случае инвалидности, потери ко-
рмильца, временной нетрудоспособности, воспитания детей, утраты трудо-
вого заработка или дохода и в других случаях, специально оговоренных 
законом, а также охраны их здоровья, осуществляемая за счет специально 
созданных внебюджетных фондов обязательного социального страхования, 
формируемых за счет страховых взносов и ассигнований из государствен-
ного бюджета Российской Федерации управомоченными органами в по-
рядке установленном законодательством.[9]. 
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Социальное обеспечение – это форма выражения социальной политики 
государства, направленной на материальное обеспечение определенных 
категорий граждан из средств госбюджета и специальных внебюджетных 
государственных фондов в случае наступления событий, признаваемых го-
сударством социально значимыми, с целью выравнивания социального по-
ложения этих граждан по сравнению с остальными членами общества.[10]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ В 

ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУРАХ 
 

На сьогоднішній день, ринок зерна в Україні має досить складну 
структуру каналів розподілу товарів. При цьому найбільшу ефективність 
своєї діяльності мають не безпосередні виробники зерна, а учасники ри-
нку, що здійснюють з ним торговельні операції. Основною проблемою, 
що заважає виробникам скорочувати довжину каналів розподілу та про-
давати свою продукцію безпосереднім, тобто кінцевим споживачам є, 
навіть, не невирішеність проблеми тривалого зберігання товарних пар-
тій, а неможливість комплектувати достатньо великі для продажу на 
більш високому рівні ринкової інфраструктури товарні партії безпосере-
дніми товаровиробниками. Саме це і створює достатньо вигідні умови 
для функціонування зернотрейдерів та закупівельних підприємств, які 
спеціалізуються на здійсненні торговельних операцій з зерном. При цьо-
му ніякими адміністративними заходами, як показує практика, змінити 
цю ситуацію на користь сільськогосподарського товаровиробника немо-
жливо. А отже треба шукати шляхи створення економічних умов або для 
зміщення центру утворення підвищених прибутків в господарських лан-
цюгах на ринку зерна в бік сільськогосподарських товаровиробників, або 
для переливу капіталу у сферу аграрного виробництва за рахунок ство-
рення інтегрованих структур на зерновому ринку [2].  

Всі згадані вище проблеми можна спробувати вирішити за допомо-
гою ефективного маркетингу. Однак перш за все є необхідним визначи-
тись з підходами щодо маркетингу, запропонованими різними авторами 
– економістами, на основі яких можна спробувати визначити особливос-
ті маркетингу для зернопродуктового комплексу України. 

У рекомендаціях по організації маркетингу в агропромисловому ви-
робництві процес впровадження маркетингової діяльності пропонують 
здійснювати поступово у п’ять стадій: 

- запровадження реклами і стимулювання збуту виробленої зернової 
продукції; 
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- формування такого підходу до організації маркетингової діяльності 
підприємств, щоб кінцевий споживач був задоволений придбанням про-
дукції; 

- постійне оновлення виробництва та підвищення якості виробляємої 
продукції; 

- вивчення наявних можливостей та зайняття певної позиції на зерно-
вому ринку шляхом проведення сегментації ринку; 

- виконання всіх функцій щодо аналізу зернового ринку, попиту та 
пропозиції на ньому, плануванню і регулюванню роботи підприємства в 
галузі освоєння ринків збуту виробленої продукції. 

Однак запропонований підхід передбачає наявність дуже важливих 
недоліків. По-перше, на нашу думку, є недоцільним рекламувати проду-
кцію, яка може невідповідати потребам та запитам споживачів. По-
друге, не можна оновлювати виробництво, не провівши аналізу ринку, 
споживчих мотивацій, конкурентів та власних можливостей підприємст-
ва. Інший підхід до організації маркетингової діяльності аграрного підп-
риємства передбачає, що процес управління маркетингом – це механізм, 
за допомогою якого підприємство, орієнтоване на маркетинг, взаємодіє 
зі споживачами. При цьому підході аграрне підприємство, зокрема, під-
приємство - зернотрейдер, спочатку виявляє потреби споживачів, потім 
розроблює і здійснює стратегії маркетингу для задоволення цих потреб і 
на кінцевій стадії аналізується реакція споживачів, наскільки добре задо-
волені їх потреби запропонованою продукцією. Крім того, такий процес 
організації маркетингової діяльності вимагає врахування факторів мар-
кетингового середовища – конкурентів, тобто збираються дані про зов-
нішнє середовище з наступною розробкою стратегій для отримання пе-
реваг над конкурентами, після чого проводиться оцінка реакції конкуре-
нтів та зовнішніх умов [3] 

Проаналізувавши вищенаведене, запропонуємо підхід щодо організа-
ції маркетингової діяльності аграрних підприємств зернопродуктового 
підкомплексу АПВ. Для інтегрованих аграрних підприємств система 
організації маркетингової діяльності складатиметься з трьох підсистем. 
Першою підсистемою є функціональне забезпечення організації марке-
тингової діяльності, яка є поєднуючою ланкою для двох інших підсистем 
– маркетингових досліджень ринкового середовища та маркетингових 
дій підприємства. Що стосується системи організації маркетингової дія-
льності підприємств зберігання та переробки зерна, то до трьох аналогі-
чних підсистем додається четверта підсистема – управління діяльністю, 
яка є первинною, оскільки впливає на функціональне забезпечення мар-
кетингової діяльності зазначених підприємств. 
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СПЕЦІАЛІАЦІЇ 
 

В посткризових умовах економіки істотно підвищуються вимоги до 
бухгалтерський обліку, а від так підвищуються вимоги і до формування 
облікової політики. Згідно законодавства, підприємство самостійно оби-
рає форму ведення бухгалтерського обліку та розробляє облікову полі-
тику з урахуванням всіх факторів. Підприємства виноградорсько-
виноробного напряму мають власну специфіку і особливості, що має 
відбиватися в обліковій політиці 

Проблеми облікової політики досліджувались як у працях зарубіжних 
так і вітчизняних вчених (Б.Нідлз, Ван Бред, Бетге Йорг, М. І. Куттер,  
М. Ф. Бичков, М. Л.  Пятов П. Т. Саблук, А. Д. Шеремет, ін.). Проте, не-
однозначність у підході до формулювання точного та повного визначен-
ня поняття облікової політики підприємства потребує подальших дослі-
джень. Наразі, професор М. І. Куттер дотримується точки зору, що: «На-
ціональна (державна) облікова політика - це визначення основних прин-
ципів і критеріїв (допущень і вимог), що використовуються при веденні 
обліку й складанні звітності. Внутрішньофірмова облікова політика (об-
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лікова політика організації)   вибрана організацією системи облікових 
заходів, спрямованих на досягнення її цілей і завдань» [3; с.443].  

Під обліковою політикою зазвичай розуміють: 1) або сукупність спо-
собів обліку, що застосовуються суб’єктом; 2) або документ, у якому при-
сутній опис подібної сукупності. Цю точку зору підтримує й професор М. 
Л.  П‘ятов що розглядає облікову політику так: «У широкому розумінні 
облікова політика – це сукупність способів ведення бухгалтерського облі-
ку організації, а у вузькому   документ, що відображає специфіку способів 
формування інформації про фінансове становище й фінансові результати 
діяльності щодо методичних способів бухгалтерського обліку» [1]. 

На нашу думку, сутності облікової політики найбільш повно відпові-
дає визначення, що облікова політика - це синтез методологічних прин-
ципів бухгалтерського обліку й елементів управлінського обліку. Такий 
підхід дозволяє  системно відображати факти господарської діяльності й 
контролювати виконання управлінських рішень, що найбільш повно від-
повідає умовам діяльності сучасних вертикально інтегрованих компаній 
галузі виноградарства.  

Організація бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підп-
риємствах, складається з низки елементів, основними з яких є:  

- система документування господарських операцій за допомогою від-
повідних форм первинного обліку;  

- документооборот у сполученні із графіком виконання облікових робіт;  
- план рахунків, що складається з бухгалтерських рахунків для відо-

браження господарських операцій;  
- застосовувана форма бухгалтерського обліку;  
- організаційна структура облікового процесу й розподіл службових 

обов’язків у бухгалтерії;  
- організація зберігання бухгалтерської документації й регістрів.  
На наш погляд, перераховані вище елементи організації бухгалтерського 

обліку в галузі виноградарства можуть бути доповнені таким новим елемен-
том як облікова політика підприємства, що повною мірою буде відповідати 
сучасному рівню обліку й управлінню розвитком господарською діяльніс-
тю, амортизаційна політика, як складова облікової політики. 

У свою чергу, облікова політика підприємства припускає розробку й 
використання концепції управлінського обліку й використання сучасної 
методології управління в цілому. 

Концептуальна схема процесу організації бухгалтерського обліку в 
галузі виноградарства повинна містити наступні елементи:  

1. Принципи організації й форми обліку  
2. Ціль організації обліку  
3. Завдання організації обліку  
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4. Принципи організації й побудови первинного, аналітичного, синте-

тичного обліку та звітності 
5. Використання механізмів обліку й дотримання їхніх вимог 
6. Удосконалення структурних зв'язків  
7. Удосконалення складу елементів обліку 
8. Стандарти обліку.  
Розробка й реалізація облікової політики обумовлені методом прак-

тичного здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві або сукуп-
ності таких прийомів як:  

- суцільне документування всіх господарських операцій, що протікають; 
- калькуляція й оцінка; 
- інвентаризація майна й зобов'язань; 
- відбиття господарських операцій у вартісному вимірнику в обліко-

вих регістрах; 
- використання системи рахунків для щоденного відбиття коштів ор-

ганізації (майна) і джерел їхнього формування (зобов’язань);  
- правило подвійного запису, балансове узагальнення отриманої ін-

формації й звітності [4]. Тобто облікова політика - це порядок здійснен-
ня первинного спостереження, грошового виміру, що дозволяє зробити з 
угруповання й підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності 
підприємства, або реалізацію методу бухгалтерського обліку [2]. Також 
очевидно, що облікова політика, заснована на реалізації того самого ме-
тоду бухгалтерського обліку, завжди відмінна на різних підприємствах.  

На вибір і обґрунтування облікової політики підприємства впливають 
наступні основні фактори:  

- правовий і організаційно-економічний статус підприємства (форма вла-
сності, організаційно-правова форма, вид діяльності, обсяги діяльності);  

- виробничі особливості діяльності: технологічна структура, спожи-
вані ресурси,  

- комерційні особливості діяльності: організація постачання й збуту, 
системи й форми розрахунків, взаємини з покупцями,  

- фінансові особливості діяльності: взаємини з банками, кредитними 
організаціями, податковою системою,  

- управлінські особливості діяльності: структура, незалежність від 
власників, звітність перед ними;  

- стратегія розвитку; 
- очікувані напрямки інвестицій;  
- кадрове забезпечення; 
- наявність матеріальної бази; 
- рівень інформаційного забезпечення;  
- стан господарського, податкового, бухгалтерського законодавства; 
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- розвиненість інфраструктури ринку;  
- якість інвестиційного клімату.  
Отже тільки прийняття до уваги всієї сукупності перерахованих вище 

факторів дозволить правильно підійти до обґрунтування облікової полі-
тики підприємства в умовах існуючого інформаційного розриву між бух-
галтерією й користувачами облікових і звітних даних. Для подолання 
цього розриву необхідна розробка облікової політики, заснована на 
принципах прозорості діяльності, корисності інформації про цю діяль-
ність, що може бути забезпечено в умовах використання як інформацій-
них технологій в управлінні, так і сучасних методологій, зокрема методу 
структурного аналізу й методології управління проектами й програмами.  
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ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА С УЧЕТОМ РОСТА ЦЕН НА 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности и 
конкурентоспособности отраслей сельского хозяйства является сниже-
ние расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу производи-
мой продукции [5].  
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За период 2005–2017 гг. по сельскохозяйственным предприятиям си-

стемы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь прослеживается стабильная тенденция снижения расхода 
топливно-энергетических ресурсов (за исключением дизельного топли-
ва): расход бензина – в 2,3 раза, с 105 до 45 тыс. т.; электроэнергии – в 
1,1 раза, с 1247 до 1096 млн кВт-ч; тепловой энергии – в 2,4 раза, с 1497 
до 625 тыс. Гкал. Вместе с тем за анализируемый период в стране при 
производстве продукции растениеводства увеличились затраты топлив-
но-энергетических ресурсов в расчете на гектар по следующим культу-
рам: кукуруза на зерно – на 18,9 %, с 95 до 113 долл США; картофель – 
на 9,4 %, с 213 до 233 долл США [4, 6], что является следствием роста 
цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы. Кроме того, к 2024 
году ожидается рост цен на энергоносители до уровня мировых цен, ко-
торый возможен по нескольким сценариям обоснования. 

В условиях функционирования ЕАЭС развивается общий рынок 
топливно-энергетических ресурсов, который регулирует Департамент 
энергетики Евразийской экономической комиссии. Основными задачами 
Департамента являются [3]:  

1) обеспечение реализации функций Комиссии в сфере энергетики;  
2) содействие проведению Сторонами скоординированной энергети-

ческой политики;  
3) подготовка предложений по углублению интеграции в области 

электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов;  
4) содействие формированию общих рынков электроэнергии, газа, 

нефти и нефтепродуктов и др.  
В связи с этим для Республики Беларусь нами рассматривается два 

сценария обоснования цен на энергоносители – в рамках достижения 
среднеевропейский цен и средних цен в рамках функционирования 
ЕАЭС. В современных условиях цена бензина в Республике Беларусь в 
1,73 раза ниже, чем в среднем по странам Европы, и в 1,006 раза, чем в 
среднем по странах ЕАЭС; цена дизельного топлива – в 2,0 раза, чем в 
среднем по странам Европы, и в 1,012, чем в средним по странам ЕАЭС 
[1, 7, 8]. 

Для двух сценариев и с целью обоснования потребности в денежных 
средствах при возделывании продукции отрасли растениеводства с 
учетом сложившегося уровня расхода материальных ресурсов нами ра-
зработан поэтапный алгоритм обоснования себестоимости продукции 
растениеводства с учетом роста цен на энергоносители при применении 
индексного и пропорционального методов исследований: 
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1 этап: определяется фактическая себестоимость основных видов 
продукции растениеводства (зерно, кукуруза на зерно, сахарная свекла, 
картофель, рапс); 

2 этап: рассчитывается доля затрат на минеральные удобрения, сред-
ства защиты растений, топливно-энергетические ресурсы в структуре 
общих материально-денежных затрат по каждому виду продукции; 

3 этап: разграничивается себестоимость на «плавающую» и «ста-
бильную» части. «Плавающая часть» себестоимость обусловлена 
изменением стоимости ресурсов вследствие роста цен на энергоносите-
ли. В данном случае принято, что увеличение стоимости бензина, дизе-
льного топлива, газа повлечет за собой не только увеличение топливно-
энергетических затрат на выполнение механизированных операций, но и 
окажет существенное влияние на себестоимость производства минера-
льных удобрений, которые в структуре затрат по некоторым видам удо-
брений достигают 53,0 % и выше (с учетом предоставления льготных 
цен); средств защиты растений – 20,0 % и выше, а также в последующем 
на стоимость семян и др. [2]; 

4 этап: корректируется «плавающая» часть себестоимости с учетом 
индекса цен на бензин, дизельное топливо, газ;  

5 этап: выделяется «стабильная часть себестоимости», то есть часть, 
на которую косвенно влияет или не влияет рост цен на бензин, дизельное 
топливо и др.; 

6 этап: прогнозируется себестоимость отдельных видов продукции с 
учетом роста цен на энергоносители как сумма «стабильная часть себес-
тоимости» и корректируемой с учетом индекса цен на бензин, дизельное 
топливо, газ «плавающая» части себестоимости. 

Алгоритм апробирован на примере возделывания сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах Республики Беларусь. Проведенное исследо-
вание свидетельствует, что достижение среднеевропейских цен на энер-
гоносители повлечет за собой рост себестоимости 1 т продукции расте-
ниеводства в средним по культурам на 25,1 %, в том числе по культурам: 
зерно – 23,13 долл США, кукуруза на зерно – 31,68 долл США, сахарная 
свекла – 6,29 долл США, картофель – 19,61 долл США, рапс – 56,58 долл 
США. Фрагмент расчетов приведен на примере возделывания зерновых 
культур (табл.1).  
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Таблица 1 

Алгоритм обоснования себестоимости продукции растениеводства с 
учетом роста цен на энергоносители (на примере возделывания  

зерновых культур), долл США (фрагмент) 
Показатели Значение 

Себестоимость, долл США 92 
Доля материально-денежных затрат отдельных ресурсов в себестоимос-
ти (%): 
   минеральные удобрения 18,1 
   средства защиты растений 11,2 
   топливно-энергетические ресурсы 14,9 

Сценарий 1 – достижение среднеевропейских цен на энергоносители 
Плавающая часть себестоимости, обусловленная изменением стоимости 
отдельных ресурсов: 
   минеральные удобрения 24,595 
   средства защиты растений 11,747 
   топливно-энергетические ресурсы 27,457 
Стабильная часть себестоимости 51,336 
Итого 115,135 

Сценарий 2 – формирование цен на энергоносители в рамках ЕАЭС 
Плавающая часть себестоимости, обусловленная изменением стоимости 
отдельных ресурсов: 
   минеральные удобрения 16,705 
   средства защиты растений 10,318 
   топливно-энергетические ресурсы 13,872 
Стабильная часть себестоимости 51,336 
Итого 92,232 

 

Так, на производство зерна (в объеме 5,2 млн т – фактический уро-
вень 2017 г.) потребуется на 120,3 млн долл США больше, чем при сло-
жившемся на данном этапе уровне цен; кукурузы на зерно (0,525 млн т) 
– 16,6 млн долл США, сахарной свеклы (4,1 мнл т) – 25,8 млн долл 
США, картофеля (0,503 млн т) – 9,9 млн долл США, рапса (0,435 млн т) 
– 24,6 млн долл США. Формирование цен на энергоносители в рамках 
ЕАЭС повлечет за собой рост себестоимости 1 т продукции растени-
еводства в средним на 0,3 %, в том числе по культурам: зерно – 0,23 до-
лл США, кукуруза на зерно – 0,32 долл США, сахарная свекла –  
0,06 долл США, картофель – 0,2 долл США, рапс – 0,57 долл США. 

Таким образом, перспективный уровень топливно-энергетических 
ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции в последу-
ющем будет определяться не только технико-технологическими факто-
рами возделывания определенных культур, но главным образом ценами 
на энергоносители. В рамках исследования установлено, что достижение 
среднеевропейских цен на энергоносители, которые в среднем в 1,8 раза 
выше, чем в Республике Беларусь, сопровождается увеличением себес-
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тоимости продукции отрасли растениеводства на 25,1 % и вовлечением в 
производственный процесс дополнительно 197,1 млн долл США на при-
обретение материальных ресурсов промышленного производства для 
сельскохозяйственного производства. Вместе с тем установление общих 
цен на энергоресурсы в рамках ЕАЭС более выгодно для белорусских 
сельскохозяйственных производителей – прирост себестоимости поряд-
ка 0,3 %. Разница между приростами себестоимости по двум сценариям 
составляет 24,8 п.п.  
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ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІСНУЮЧОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ДІЯЛЬНІСТЬ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Можливим та дієвим напрямком забезпечення конкурентоспромож-

ного розвитку аграрних підприємств є використання маркетингової дія-
льності, однак в дещо відмінному від сучасних теорій та здобутків науки 
вигляді. Ми пропонуємо запровадження теорії маркетингу до практики 
аграрних підприємств через формування моделей, які мають базуватись 
на первинних інструментах комплексу маркетингу, зокрема, на поєднан-
ні товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик, тобто на базо-
вих 4Р без їх розширення до сучасних тенденцій. 

Це зумовлено тим, що існуюча практика аграрного виробництва поки 
що залишається на виробничому рівні, тобто напрям діяльності аграрно-
го підприємства, в тому числі його управлінська складова, обирається у 
відповідності з наявними виробничими потужностями [2]. При чому фо-
рмування товарної політики відповідає не вимогам сучасних ринкових 
реалій, а є продовженням багаторічного сформованого процесу. І, як на-
слідок, залучення повного теоретично обґрунтованого інструментарію 
формування товарної політики з точки зору маркетингу не є можливим 
для практичного використання (зокрема, товарний асортимент, ринкова 
атрибутика товарів, життєвий цикл тощо).  

Реалізація цінової політики в аграрному виробництві також маж свої 
особливості. Так, встановлення ціни реалізації у підприємствах відбува-
ється в переважній більшості не за теоретично більш привабливими  ме-
тодами («витрати+необхідний прибуток», за ціною лідера), а за ринко-
вими, при чому такі ціни встановлюють не кінцеві споживачі (для агро-
сировинної продукції – переробні підприємства та експортери), а посе-
редницькі структури, кількість яких є необмеженою в існуючих ринко-
вих структурах і частка реалізації аграрної продукції від безпосередніх 
виробників до посередницьких організацій в межах 90-100 %. Існуючий 
рівень ринкових цін є низьким для аграрних підприємств з точки зору 
можливостей подальшого провадження розширеного відтворення, а та-
кож викликає перерозподіл фінансових ресурсів зі сфері виробництва до 
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сфери обігу й спричиняє наявність та постійне зростання цінового дис-
паритету [3].  

Що стосується політики комунікацій, то ситуація не є кращою. В тео-
рії вже сформовані різноманітні заходи стимулювання продажів, визна-
чені основні рекламні можливості з урахуванням галузевої приналежно-
сті продавців, досліджені окремі напрями пристосування політики кому-
нікацій до виробничо-комерційної діяльності підприємств. Однак прак-
тика свідчить, що аграрне виробництво знаходиться лише на рівні залу-
чення найпростіших інструментів (виставки, ярмарки) [5].  

І останньою складовою маркетингового інструментарію забезпечення 
виробничо-комерційної діяльності є політика розподілу та збуту товарів, 
за якою ситуація не є кращою в частині її залучення в умовах аграрного 
ринку. Як вже було відзначено, використання різних за структурами та 
рівнями каналів розподілу зводиться до наявного переважного збуту бі-
льшої частини товарів посередницьким організаціям і лише до 10 % реа-
лізується за прямими маркетинговими каналами, тобто кінцевим спожи-
вачам агросировинної продукції. Останнє є базовою причиною переті-
кання основного капіталу зі сфери виробництва до сфери обігу, що, в 
свою чергу, призводить до недоотримання прибутків аграрними товаро-
виробниками, які повністю забезпечують весь складний та ресурсозатра-
тний виробничий процес [4]. 

Отже, концепція запровадження агромаркетингу, на нашу думку, має 
базуватись на розумінні маркетингу, як різновиду системи управління 
виробничо-збутовою діяльністю суб’єкта агробізнесу, в основу якого 
покладено використання базових інструментів маркетингу (товарної, 
цінової, комунікаційної та збутової політик) як єдиного комплексу. Ре-
зультатом формування даної системи є визначення напрямів діяльності 
господарюючого суб’єкта у відповідності до постійних змін ринкового 
середовища; тактики поведінки на ринку з метою утримання необхідної 
ринкової частки та інших результативних показників виробничо-
комерційної діяльності; стратегії забезпечення конкурентоспроможного 
розвитку суб’єктів виробничої сфери аграрного ринку. При чому потре-
бує оновлення змістовне наповнення визначеного маркетингового ін-
струментарію не через розширення його теоретичної сутності з подаль-
шим пристосуванням до умов аграрного виробництва, а з урахуванням, в 
першу чергу, можливостей практичного застосування у діяльності сіль-
ськогосподарських товаровиробників. 
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РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОРТУ РОСЛИН ЯК ОПІВ В УКРАЇНІ 
 

Метою дослідження був аналіз використання сорту як об’єкту права 
інтелектуальної власності. Теоретико-методологічну базу дослідження 
становлять законодавчі та нормативно-правові акти України. В дослі-
дженні використані методи аналізу і синтезу, які базувалися на системно-
му підході. 

Право на поширення сорту в Україні згідно зі статтею38 Закону вини-
кає з дати ухвалення рішення про державну реєстрацію майнового права 
інтелектуальної власності на поширення сорту. Сорти, що не внесено до 
Реєстру сортів, заборонено поширювати в Україні. Володілець патенту на 
сорт може розпоряджатися своїми правами щодо сорту, видавши іншій 
особі ліцензію на використання ОПІВ або перешкоджати неправомірному 
використанню сорту рослин, у тому числі забороняти таке використання. 

Ліцензія на використання ОПІВ може бути оформлена як окремий 
документ або входити до ліцензійного договору. Договір щодо розпоря-
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джання майновими правами інтелектуальної власності укладається лише 
в письмовій формі. У разі недотримання письмової форми такий договір, 
згідно із Цивільним кодексом України, є нечинним [1]. Крім того, за зго-
дою ліцензіара, наданою в письмовій формі, ліцензіат може видавати 
письмове повноваження на використання ОПІВ іншій особі, тобто нада-
вати субліцензію. 

В ліцензійному договорі обов’язково мають бути викладені істотні 
умови, визначені частиною 3 статті 1109 Цивільного кодексу України 
[1], зокрема:вид ліцензії, розмір, порядок і терміни виплати винагороди 
за використання ОПІВ, сфера використання ОПІВ (конкретні права, що 
надаються за договором, способи використання об’єкта договору, тери-
торія та термін дії прав тощо). Крім того ліцензійний договір може міс-
тити й інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у дого-
вір. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням Цивільно-
го Кодексу України, є нікчемними. Якщо вид ліцензії не зазначено у до-
говорі, то вважається що це невиключна ліцензія. 

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на викорис-
тання ОПІВ, які на момент укладення договору не були чинними. Права 
на використання об'єкта інтелектуальної власності та способи його вико-
ристання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, 
що не надані ліцензіату. 

Наприклад, в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, який 
є одним із провідних аграрних наукових установ, відпрацьована чітка 
система видачі ліцензійних договорів різного виду залежно від виду 
ОПІВ (сорт, гібрид і батьківські компоненти), а також розроблені дієві 
механізми контролю за їх виконанням. За ліцензійними договорами на 
невиключне право використання сортів рослин Інститут лише в  
2011 році отримав приблизно 5 млн. грн. [2, 3]. 

Основними видами ліцензійних платежів є одноразовий або пауша-
льний (lump-sum), роялті, та комбінований платежі. 

Паушальний платіж являє собою фіксовані суми, обговорені в тексті 
ліцензійного договору, виплачувані як одноразово, так і частинами, але 
обов'язково на початковій стадії дії ліцензійного договору. Ціна ліцензії 
буде мінімальною. 

Роялті це періодичні відрахування ліцензіата на користь ліцензіара, 
що здійснюються протягом усього терміну дії ліцензії. За базу роялті 
використовують продажну ціну або собівартість продукції по ліцензії, 
прибуток, обсяг виробництва продукції по ліцензії. В даному випадку 
ціна ліцензії буде максимальною. 

Комбіновані платежі – найбільш поширені та передбачають виплату 
ліцензіару ліцензіатом первинного фіксованого платежу до початку ви-
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робництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залиш-
ку розрахункової ціни ліцензії як роялті після того, як буде налагоджено 
виробництво ліцензійної продукції. Таким чином, ліцензіар має можли-
вість отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом 
усього терміну дії ліцензійного договору. Ціна ліцензії буде середньою і 
є найбільш прийнятною для обох сторін. 

В Україні відносно сорту рослин різні правовласники використовують за 
видами ліцензійних платежів і базою роялті – п’ять типів ліцензійних дого-
ворів. Основні два типи : перший – це одноразовий платіж в розмірі 20– 
35 % від вартості наданого насіння (гібриди і батьківські компоненти куку-
рудзи та соняшнику); другий – комбінований платіж, який складається з 
одноразового платежу в розмірі 3–12 % від вартості наданого насіння та 
роялті в розмірі від 2 % до 12 % від продажної ціни залежно від категорії 
отриманого і (або) реалізованого насіння (решта польових культур). Ми 
запропонували диференційований підхід до визначення розміру роялті за-
лежно від цілі використання (на насіння для реалізації – 100-відсоткова ста-
вка роялті; на насіння для власних потреб – 50 % та на товарні цілі – 30 %). 

Ліцензійний договір укладається на термін, не більший за термін чинно-
сті виключного майнового права на визначений у договорі ОПІВ. Договори 
на передачу невиключного права на використання сортів рослин зазвичай 
укладають на один або два роки. Триваліший термін правовласники не 
практикують через низьку правову дисципліну більшості споживачів : якщо 
вирощений за ліцензією продукт використовується ліцензіатом у власних 
цілях, а не як насіння (садивний матеріал) для продажу, то з оплатою поточ-
них ліцензійних платежів не поспішають. Деякі «ліцензіати», купивши на-
сіння, взагалі нічого не платять за право використання сорту. На жаль, такі 
випадки трапляються і серед керівників науково-дослідних установ. 

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі пору-
шення ліцензіатом встановленого договором терміну початку викорис-
тання ОПІВ, а також несплати встановленого договором початкового 
платежу. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного 
договору у разі порушення другою стороною інших умов договору. 

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані від-
повідно до закону повністю або частково іншій особі. Продаж прав у 
повному обсязі здебільшого проводиться через договір передачі виклю-
чних майнових прав інтелектуальної власності (по суті – договір купівлі-
продажу). За договором про передання виключних майнових прав інте-
лектуальної власності (ст. 1113 ЦКУ) одна сторона (особа, що має ви-
ключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному 
складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах 
(продаж патенту).  
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За загальною характеристикою він є двостороннім, реальним і відп-
латним. На відміну від ліцензійного договору, цей договір передбачає 
передання всіх або частини виключних майнових прав інтелектуальної 
власності особою, якій такі права належать, іншій особі. Договір про 
передання виключних прав передбачає безповоротне передання (відчу-
ження) виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання 
цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, 
встановлену Цивільним кодексом, іншим законом чи договором. 

Кожна особа, відповідно до статті 16 Цивільного кодексу, має право 
звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. 
Кримінальним кодексом України, зокрема статтею 177, передбачена від-
повідальність за порушення прав на об’єкти промислової власності, в 
тому числі – сорти рослин: 

1. Незаконне використання сорту рослин, привласнення авторства на 
них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало 
матеріальної шкоди у значному розмірі, – караються штрафом від двох-
сот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або випра-
вними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той 
самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та зна-
рядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змо-
вою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, – 
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох ро-
ків, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскаці-
єю та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеці-
ально використовувались для її виготовлення.  

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 
службовою особою з використанням службового становища або органі-
зованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо 
великому розмірі, – караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі 
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без 
такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь 
і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення [4]. 

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постано-
вити рішення, зокрема, про:  

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 
інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;  
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2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт 

чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної влас-
ності (Митний кодекс України, ст. 74) [5]; 

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введе-
них у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності 
та знищення таких товарів;  

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використо-
вувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелек-
туальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;  

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 
збитків за неправомірне використання ОПІВ. Розмір стягнення визнача-
ється відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, 
що мають істотне значення;  

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про пору-
шення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо 
такого порушення. 

До речі, випадки застосування штрафів непоодинокі. Наприклад, у 
2008 році Вищим Господарським Судом України розглядалася касаційна 
скарга СТОВ «ЛугАгроДар» до дочірнього підприємства «Райз-
Агросервіс» про визнання договору купівлі-продажу від 02.09.2003 
№1043914 недійсним [6]. Суть справи полягала в тому, що під час укла-
дання та виконання зазначеного договору відповідач продав позивачу 
насіння пшениці сортів Віта, Єрмак і Краснодарська 99, які не внесені в 
Реєстр сортів рослин України, а також насіння пшениці Українка одеська 
без ліцензійного договору з власником сорту. Оскільки діями сторін по-
рушено вимоги Законів України «Про насіння і садивний матеріал» і 
«Про охорону прав на сорти рослин», тому договір №1043914 і додатки 
до нього в частині купівлі-продажу насіння пшениці сортів Віта, Крас-
нодарська 99, Єрмак й Українка одеська визнані господарським судом 
недійсними. Крім того, суд правомірно врахував, що за відсутності до-
зволів на продаж насіння спірних сортів пшениці вартість отриманого 
товару обчислюється не як за насіння, а як за зерно. 

Висновки: Сорт рослин є специфічним об’єктом права інтелектуаль-
ної власності. Сьогодні сорт має бути захищеним усіма видами прав, бо 
через швидкий розвиток технологій з’явилася можливість порушення 
прав у великих обсягах. 

Хочеться наголосити, що від гри за правилами на ринку виграють усі 
учасники. Власники ОПІВ отримають інвестиції в розвиток наукових дослі-
джень зі створення нових, досконаліших сортів. Автори – матеріальну вина-
городу за свою інтелектуальну і часто фізичну працю. Споживачі –гарантію 
на отримання прибутку від використання якісного товару, тобто сорту. 
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СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 

 
На сегодняшний день государственная пенсионная система Республики 

Беларуси представляет собой достаточно сложный гибрид, включающий 
многочисленные элементы старой пенсионной системы, унаследованной с 
советских времен, и одновременно отражающий попытку ее приспособле-
ния к новым социально-экономическим и демографическим условиям. Ну-
жно констатировать, что страна сохранила солидарную распределительную 
систему и отстала в процессе ее реформирования от стран СНГ, Централь-
ной и Восточной Европы. 

Что касаемо изменений пенсионной системы Республики Беларусь, то 
одно из них она претерпела в 2017 году. Право на трудовую пенсию по воз-
расту на общих основаниях до 2017 года предоставлялось мужчинам — по 
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достижении 60 лет при стаже работы не менее 25 лет, женщинам — по дос-
тижении 55 лет при стаже работы не менее 20 лет.  

11 апреля 2016 года Президентом Республики Беларусь был подписан 
указ «О совершенствовании пенсионного обеспечения», на основании кото-
рого минимальный возраст, необходимый для оформления трудовой пен-
сии, будет увеличен на три года и к 2023 г. достигнет отметок 58 и 63 лет 
для представителей слабого и сильного полов, соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 
Периоды выхода на пенсию с 2017 года 

Дата рождения Пенсионный возраст, лет Период выхода  
на пенсию 

женщины мужчины женщины мужчины  
01.01-30.06.1962 01.01-30.06.1957 55,5 60,5 01.07-31.12.2017 
01.07-31.12.1962 01.07-31.12.1957 56 61 01.07-31.12.2018 
01.01-30.06.1963 01.01-30.06.1958 56,5 61,5 01.07-31.12.2019 
01.07-31.12.1963 01.07-31.12.1958 57 62 01.07-31.12.2020 
01.01-30.06.1964 01.01-30.06.1959 57,5 62,5 01.07-31.12.2021 
01.07-31.12.1964 

и младше 
01.07-31.12.1959 

и младше 58 63 01.07-31.12.2022 

Стоит отдельно отметить, что возраст для выхода на пенсию будет 
определяться не только годом рождения, но и датой обращения в соо-
тветствующий орган за оформлением пенсии [2]. 

В Беларуси последние 5 лет наблюдается процесс старения населе-
ния. Так, за последние 5 лет численность пенсионеров в стране увеличи-
лась на 56,4 тыс. человек или 2,22%. Средний размер назначенных пен-
сий увеличился на 93,62 руб. или на 42,42%. А реальный размер назна-
ченных пенсий вырос на 0,7% (табл. 2). 

Таблица 2  
Основные показатели пенсионного обеспечения (на конец года) 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Откло-
нение 
(+/-) 

Темп 
роста 
(%) 

2017 к 
2013 

Численность 
пенсионеров, 
состоящих на 
учете в органах 
по труду, занято-
сти и социальной 
защите, тыс. 
человек 

2537,3 2559,7 2592,8 2619,3 2593,7 56,4 102,22 
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Продолжение табл. 2 
Средний размер 
назначенных пенсий, 
тыс. рублей * 

2206,8 2643,5 2805,7 297,01) 314,3 93,62 142,42 

Реальный размер 
назначенных пен-
сий, в процентах к 
предыдущему году 

100,5 103,1 94,8 95,7 101,2 0,7  

 
Сложившаяся в республике ситуация воздействует на состав рабочей 

силы, структуру потребления, производства и особенно – на социальное 
обеспечение и здравоохранение, так как влечет за собой значительный 
рост расходов на пенсии, медицинское обслуживание, специальные 
службы по уходу за престарелыми и другие. 

Существующую в Беларуси пенсионную систему "Работающий Пла-
тит за Пенсионера" (pay-as-you-go) называют солидарной. На самом деле 
она имеет встроенный механизм создания конфликтов между поколени-
ями. Данная система превратилась в тормоз для экономики в целом, 
привела к росту бюджетного дефицита, внешнего и внутреннего долга, 
оттоку инвестиций по причине реструктивных ограничений рынка труда 
и, как следствие, к снижению уровня жизни населения. Через политиче-
ские институты, бюрократические процедуры данная система перерас-
пределяет ресурсы от одних социальных групп в пользу других, от одно-
го поколения другому [1]. Система неэффективна, потому что не спосо-
бна прибыльно управлять финансовыми ресурсами и обеспечивать 
высокую степень ликвидности, выплачивать высокие пенсии, обеспечи-
вающие нормальный уровень благосостояния.  

Что бы обеспечить гражданам достойную пенсию на уровне 40% от за-
работной платы, требуется создать инструменты, стимулирующие граждан 
самостоятельно осуществлять накопления в фонде [3, с. 11]. Одним из таких 
инструментов является программы страхования дополнительной пенсии. 
Такие образом программы позволят накопить средства на дополнительную 
страховую пенсию, которая станет дополнением к государственной. 

Программа страхования дополнительной пенсии предназначена для тех, 
кто уже сегодня думает о своем завтрашнем дне и намерен позаботиться о 
достойном уровне жизни после прекращения своей трудовой деятельности. 
Программа позволит накопить средства на дополнительную страховую пен-
сию, которые станут дополнением к государственной пенсии. 

* Рублей, с учетом деноминации 2016 года (уменьшение в 10 000 раз). 
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Схема страхования проста. Сначала граждане накапливают средства 

на дополнительную пенсию путем отчислений на свой лицевой счет в 
страховую компанию, а после по достижении пенсионного возраста 
страховая компания выплачивает им накопленные средства в соответст-
вии с условиями заключенного договора. 

Из вышесказанного вытекает, что вопрос пенсионного страхования в 
Республике Беларусь является не только актуальным, но и имеет практи-
ческое значение. Важно понимать, что расширение существующей сис-
темы пенсионного накопительного страхования и ее дальнейший качест-
венный рост возможен лишь при условии выхода на более высокий уро-
вень зрелости страховой культуры.  
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
 
Промислова діяльність, як фактора економічної стабільності сільсь-

когосподарських підприємств, значно зростає. Вона дозволяє сільським 
товаровиробникам вистояти у несприятливі для ведення основного сіль-
ськогосподарського виробництва роки, зберегти трудові колективи. При 
цьому необхідно мати на увазі і ту важливу обставину, що доходи від 
промислової діяльності – це стабільна, така, що не залежить від несприя-
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тливих погодних умов частка надходжень грошових коштів, яка сприяє 
вирівнюванню доходів господарств.  

Незважаючи на певні досягнення в розвитку аграрної сфери, сільське 
підприємство має потенціал, який на сьогодні використовується в недо-
статній мірі. Диверсифікація сільського виробництва може підвищити 
ефективність виробництва, стабілізує діяльність, робить аграрне підпри-
ємство менш вразливим до кризових явищ. Завдяки цьому диверсифіко-
вані підприємства більш стійкі та конкурентоспроможні, ніж вузькоспе-
ціалізовані. Вони мають можливість переливати капітал у найприбутко-
віші галузі [3].  

Метою проведеного дослідження було встановлення місця категорії 
«диверсифікація виробництва» у складі категорій, які характеризують 
ефективність діяльності підприємства. 

Аналізу даної важливої теми присвячені праці вчених: Макаров А.В., 
Гарифуллін А.Р., Романов В., Вадараджан П., Ф. Котлер, А. Томпсон, А. 
Стрікленд, Виханський О.А. У роботі В. Раманьяма і П. Вадараджана 
диверсифікація розглядається як входження агропромислового комплек-
су в нові сфери діяльності за допомогою як внутрішнього зростання, так 
і придбань, що тягне за собою зміни в структурі сільського господарства.  

Ф. Котлер у своїй роботі визначає стратегію диверсифікації сільсько-
го господарства як можливість розробки і випуску нової продукції для 
нових ринків. А. Томпсон і А. Стрікленд характеризують диверсифіка-
цію як процес проникнення сільськогосподарської галузі в інші галузі 
виробництва. При цьому вони відзначають, що стратегія диверсифікації 
використовується для зниження ризику залежно від однієї галузі, а та-
кож як механізм отримання додаткового прибутку, бо основні галузі кра-
їни вже перестали приносити прибуток на достатньому рівні [2].  

В економічній літературі виділяють такі напрями диверсифікації [1]: 
• концентрична — створення нових видів продукції за існуючої 

технології і на основі тих же матеріалів, сировини, що раніше викорис-
товувалися на підприємстві; 

• вертикальна — організація виробництва продукції, яку раніше 
підприємство отримувало від партнерів-постачальників; 

• горизонтальна — випуск продукції, для виробництва якої потрі-
бні зміни існуючої технології або розробка нової; 

• корпоративна — створення і виробництво принципово нової 
продукції. 

Диверсифікацію аграрного виробництва доцільно розглядати як яви-
ще з багатовекторною спрямованістю ведення господарської діяльності. 
Вона охоплює насамперед процеси, які передбачають зростання актив-
ності суб’єктів аграрного виробництва на диференційно - географічному 
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підґрунті світового ринку. Агропромислова диверсифікація відрізняється 
цілим рядом особливостей, зумовлених специфікою аграрного виробни-
цтва, і передбачає об’єднання основного виробництва сільськогосподар-
ської продукції з іншими видами діяльності, у тому числі з переробкою, 
торгівлею, обслуговуванням, створенням нових продуктів, послуг, рин-
ків. В умовах ринкової конкуренції диверсифікація дає можливість підп-
риємцю удосконалювати виробництво на основі випуску розширеної 
номенклатури продукції, яка відповідає попиту покупців. Чим більше 
напрямів діяльності в господарстві, тим вищий рівень диверсифікації і, 
відповідно, менша можливість втрат і збитків від виробництва в цілому, 
тим менший ризик комерційної діяльності [5]. 

Передумовою переходу аграрного підприємства на диверсифікаційну 
основу є зниження попиту на продукцію та прибутковості капіталу вкла-
деного у традиційне виробництво або переміщення у витратні види дія-
льності. Фактично це полягає у пошуку можливостей, що забезпечать 
максимізацію прибутку, стабільність економіки, раціональне вкладення 
отриманих прибутків, підвищення конкурентоспроможності. З позиції 
економіки сільського господарства диверсифікація – одночасний розви-
ток кількох, технологічно не пов’язаних між собою видів виробництв, 
розширення асортименту сільськогосподарської продукції і продуктів 
харчування. Однак, сільськогосподарські підприємства мають виражену 
спеціалізацію, що враховує такі специфіки аграрного виробництва, як 
кліматичні умови, природні ресурси, біологічні особливості сільськогос-
подарських культур і порід сільськогосподарських тварин також існують 
певні особливості використання виробничих об’єктів, обладнання, мате-
ріальних і трудових ресурсів. Тому вагома частка підприємств АПК має 
вузьку спеціалізацію. В умовах стабільної економіки, монополії, чіткої 
сегментації аграрних ринків такі підприємства мають високі результати 
своєї діяльності. Але при нестабільному оточенні спеціалізацію підпри-
ємства необхідно адаптувати до змін шляхом узгодження і забезпечення 
взаємодії з супутніми галузями і допоміжними виробництвами. Забезпе-
чення пропорційності та оптимального поєднання галузей дозволить 
раціонально використати трудові і матеріальні ресурси, організувати 
безвідходне виробництво, створити можливості для використання альте-
рнативних джерел енергії, застосувати ресурсоощадні технології. В умо-
вах агропромислової інтеграції диверсифікація результативно розвива-
ється у таких напрямах виробництва: поглиблення переробки сільсько-
господарської сировини; виготовлення продуктів харчування; розвиток 
«зеленого» або сільського туризму; народні промисли; заготівля і пер-
винна переробка лікарської сировини; вирощування сировини для альте-
рнативної енергетики [7]. 
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Можна виокремити два види виробничої диверсифікації: галузеву і 
продуктово-асортиментну. Галузева диверсифікація - це збільшення су-
купності функціонуючих на підприємстві галузей, які на стадії виробни-
цтва всіх видів сільськогосподарської продукції технологічно не-
пов’язані між собою. Аграрні підприємства, окрім галузевої диверсифі-
кації, можуть здійснювати і продуктово-асортиментну диверсифікацію, 
під якою розуміють розширення на підприємстві асортименту продукції, 
яка виробляється за єдиною базовою технологією. 

Продумана продуктово-асортиментна диверсифікація справляє істотний 
вплив на економіку підприємства, адже для її здійснення потрібно значно 
менше коштів порівняно з галузевою диверсифікацією і водночас вона дає 
змогу підвищити конкурентоспроможність продукції, збільшити її збут [4]. 

Суб’єкти управління диверсифікаційними змінами можна класифікувати 
за напрямом та рівнем впливу на зовнішні й внутрішні, або ж суб’єкти пря-
мого та опосередкованого впливу. Об’єкт управління в умовах диверсифі-
кації діяльності сільськогосподарського підприємства є дещо ширшим, ніж 
в умовах спеціалізованого виробництва, оскільки, поряд з основними 
об’єктами управління, як виробництво, маркетинг, фінанси, персонал, 
з’являється ще один - набір видів діяльності. Базовою складовою системи 
управління диверсифікаційними процесами є керуючий вплив [6]. 

За допомогою впровадження диверсифікації на виробництві буде 
зростати економічна активність та зайнятість трудового населення, пок-
ращення інфрастуктури села, сфери послуг; також покладених на кожно-
го із суб’єктів управління процесів диверсифікації на сільськогосподар-
ських підприємствах, забезпечить оптимальні умови для їх реалізації та 
сприятиме перетворенню власне диверсифікації з інструмента антикри-
зового управління на інструмент забезпечення стратегічного розвитку 
сільськогосподарських підприємств. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ ГРОМАД: ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ 
 

Процеси децентралізації, які проходять в Україні, позитивно вплива-
ють на загальний стан суспільства та економіки нашої держави. В процесі 
реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування 17 серпня 
2016 року була створена Миколаївська об’єднана територіальна громада в  
в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року та Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких 
є: відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання 
базових послуг мешканцям об‘єднаної територіальної громади. Кожен орган 
місцевого самоврядування, який увійшов до складу об’єднаної територіаль-
ної громади, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систе-
му цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, 
очевидно мають бути переглянуті та мають бути вироблені підходи до уп-
равління «об‘єднаними» ресурсами; потреба ефективного управління нови-
ми земельними, бюджетними ресурсами, які стали доступними для 
об’єднаної територіальної громади і можуть бути використані для розвитку; 
збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати 
прийняття рішень у межах об’єднаної територіальної громади.  

З метою впорядкування роботи об’єднаної територіальної громади 
виникла необхідність в розробці документа, який би дав розуміння куди 
рухається громада, навіщо, за рахунок яких ресурсів, у які строки й хто, 

 144 



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

за це все відповідає. Таким документом є стратегічний план розвитку 
об’єднаної територіальної громади, тому що стратегічне планування дає 
змогу органам місцевого самоврядування поєднувати аналіз поточних 
подій, прогнози соціально-економічного розвитку і сценарії можливого 
майбутнього з виробленням стратегії, а також формувати загальне ба-
чення перспектив, розробляти плани розвитку, зрозумілі для територіа-
льної громади та суспільства в цілому. 

Процес розробки Стратегії Миколаївської об’єднаної територіальної 
громади відбувався за експертної підтримки представників громадської 
організації «Центр соціально-економічних досліджень та академічної 
мобільності ARMG», Сумського регіонального відділення Асоціації 
Міст України в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення 
місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС).  

Стратегію розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 11 листопада 2015 року № 932 " Про затвердження Порядку роз-
роблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а 
також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазна-
чених регіональних стратегій і планів заходів". Мета розробки стратегії по-
лягає у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку та підвищенні 
конкурентоспроможності об’єднаної громади, що сприятиме покращенню 
життя громадян [1]. 

При розробці стратегії розвитку громади було враховано пропозиції, ду-
мки, бачення розвитку всіх верств населення. В робочу групу увійшли пред-
ставники громадськості, влади і бізнесу, а також представники  адміністра-
тивних одиниць, які увійшли до складу Миколаївської об’єднаної територі-
альної громади, депутати, представники місцевих підприємств, приватних 
підприємців, громадських активістів та органів місцевого самоврядування. 

Члени Робочої групи з розробки Стратегії розвитку дійшли згоди що-
до Місії Миколаївської громади. Бачення майбутнього громади було 
сформоване з урахуванням думок населення зібраних під час опитуван-
ня. Місія - екологічна чиста, не забруднена хімічним виробництвом, ба-
тьківщина Олександра Олеся, з великою кількістю цінних чорноземів та 
різноманіттям сільськогосподарської продукції.  

Бачення – енергетично незалежна, самодостатня, згуртована громада 
з високим рівнем життя активних та підприємливих людей, громада-
експортер з ефективними технологіями переробки сільськогосподарської 
продукції,  де кожен мешканець почувається потрібним,  важливим та 
впевненим у завтрашньому дні. Щоб досягнути бажаного Бачення на 
основі конкурентних переваг громади, Члени Робочої групи визначили 
три Напрями розвитку громади: 

А. Економічний розвиток громади;  
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В. Інфраструктурний розвиток громади;  
С. Суспільний розвиток громади.  
В кожному з Напрямів визначено низку необхідних Стратегічних та 

Оперативних цілей. Стратегічна ціль А розкривається у таких напрям-
ках: створення  умов для залучення інвесторів; розвиток підприємницт-
ва; розвиток сільського господарства; розвиток харчової промисловості; 
розвиток зеленої енергетики; оптимізація і розвиток земельних відносин. 

Стратегічна ціль В розкривається у таких напрямках: розвиток доро-
жньої інфраструктури; удосконалення системи водопостачання та водо-
відведення; вдосконалення системи управління ТПВ; система санітарної 
очистки та благоустрій населених пунктів громади. 

Стратегічна ціль С розкривається у таких напрямках: ефективна дво-
хстороння комунікація громади та влади; модернізація системи освіти; 
створення умов для формування здорового населення; формування соці-
альної згуртованості та злагоди; культурний розвиток громади. 

Результати  SWOT аналізу показали, що сильними сторонами грома-
ди є: вигідне географічне положення, висока природна родючість ґрун-
тів, велика кількість природних та штучних водойм, велика кількість 
садів, наявні підприємства переробки с/г продукції (цукровий завод, си-
роварня, зерно переробка), промислові підприємства: меблева фабрика, 
цегельний завод, поклади природних копалин: піску, глини, торфу. 

До слабких сторін громади відносяться : відсутність генеральних 
планів, незадовільний стан будівель та споруд, незадовільний стан доріг, 
відсутність зовнішніх інвестицій, відсутність загального обліку інвести-
ційних об’єктів, знищене тваринництво, відсутність робочих місць, міг-
рація трудового населення, низький рівень співпраці з підприємцями, 
слабо розвинена харчова промисловість громади, низький рівень проек-
тного менеджменту. 

Наступним етапом є визначення можливостей. Це: надходження інве-
стицій, у зв’язку з поліпшенням іміджу України, стабільний національ-
ний бізнес клімат, зростання попиту на харчові продукти - розвиток аг-
рарного бізнесу, зростання попиту на будівельні матеріали - розвиток 
промислового виробництва, доступ до ринку інших країн, зростання по-
питу в регіоні на сільський та культурний туризм, передача земель дер-
жавної власності за межами населених пунктів у комунальну власність 
об’єднаної територіальної громади. 

До загроз можна віднести: зниження рівня життя, недосконала подат-
кова політика держави, відтік за межі громади молодих спеціалістів,  
недосконалість законів, згортання реформ. 

Миколаївській об’єднаній територіальній громаді в першу чергу не-
обхідно забезпечити системну роботу  щодо створення належної норма-
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тивної бази, яка забезпечує привабливий інвестиційний клімат, та орга-
нізувати умови для залучення фінансування з різних джерел. 

Громаді необхідно також  розпочати формування позитивного імі-
джу, щоб «виростити» привабливий бренд громади на основі своєї еко-
номічної унікальності, та конкурентних переваг. В результаті прийняття 
стратегії всі заходи, які і ній намічено будуть щорічно розглядатись ви-
конкомом, постійними комісіями під час розробки щорічних Програм 
соціально-економічного та культурного розвитку громади. Але виконан-
ня заходів, які заплановані в Стратегії, вимагає високих темпів економі-
чного розвитку і значної мобілізації бюджетних коштів. 

Для того щоб реалізація Стратегічного плану принесла реальну ко-
ристь всій громаді і кожному її мешканцю необхідно якісне виконання 
заходів Стратегії, яка потребує участі якомога більшої кількості терито-
ріальної громади, які підключаться до реалізації завдань, передбачених 
планом, будуть сприяти у виконанні наміченого. 

 
Список використаних джерел: 
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Исторически налоговое консультирование возникло в ответ на усло-
жнениеналогового права. Для многих налоговое законодательствостало 
книгой за семью печатями, а язык юриспруденции былпонятен далеко не 
каждому. Как следствие, со стороны налогоплательщиковпоявился спрос 
на квалифицированную налоговую консультацию. 

С появлением нового вида услуг — консультирования в сфере нало-
гообложенияи налоговой политики — налогоплательщики «вздохнулис 

*

* Научный руководитель  ̶  Д.В. Лабун, старший преподаватель кафедры бухгал-
терского учета, анализа, учета и статистики 

 147 

                                        



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

 
облегчением и, как говорится, стали спать спокойнее», так как переда-
липолномочия по управлению своими налоговыми обязательствамив 
руки профессионалов. 

Сегодня налоговое консультирование — международный стандарт-
налогового обслуживания юридических и физических лиц, а такжевид 
предпринимательской деятельности в большинстве стран мира. 

Международный опыт показывает, что роль института налоговых-
консультантов для формирования благоприятной налоговой средыв 
стране трудно переоценить.Наличие данного института — это признак 
зрелости налоговой системыи рассматривается как необходимая инсти-
туциональная среда,обеспечивающая доступ налогоплательщиков к ка-
чественным и ответственнымуслугам независимых высококвалифициро-
ванных специалистовв области налогообложения. 

Налоговое консультирование — международный стандарт налогово-
гообслуживания налогоплательщиков, создающий условия для разви-
тияпредпринимательского сектора и повышения инвестиционной прив-
лекательности страны [1]. 

Сегодня профессия налогового консультанта активно завоевывает 
рынок труда в большинстве развитых стран мира. В каждой стране 
складывается своя история и традиции данной профессии. К странам с 
существующим рынком налоговых консультантов относятся такие 
страны, как Россия, Великобритания, Ирландия, Голландия, Бельгия, 
Финляндия, Швейцария, Германия, Чешская Республика, Словакия, 
Польша, Австрия, Венгрия, Италия, Франция, Хорватия, Люксембург и 
Португалия. 

Сегодня нами сделан первый шаг: к странам с существующим рын-
ком налоговых консультантов присоединилась и Беларусь. В сентябре 
2017 был подписан Указ Президента Республики Беларусь № 338 «О 
налоговом консультировании». Он положил начало зарождению в Бела-
руси института налоговых консультантов: специалистов, которые 
выступят посредниками между бизнесом и налоговыми органами вместе 
с юристами, адвокатами, аудиторами и бухгалтерами.Указ разработан с 
учетом положительного опыта зарубежных стран.Документ внедряет в 
стране профессиональный институт посредников между бизнесом и на-
логовыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от оши-
бок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные 
риски в сфере налогообложения. 

Уже 24 апреля 2018 г. Министерство юстиции Республики Беларусь 
зарегистрировало Палату налоговых консультантов, которая является 
некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве 
налоговых консультантов и создана в целях: 
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- реализации и защиты законных прав и профессиональных интересов 
своих членов; 

- становления и развития института налогового консультирования в 
Республике Беларусь; 

- содействия повышению налоговой культуры населения; 
- укрепления правовых основ деятельности по налоговому консуль-

тированию; 
- содействия в создании благоприятной налоговой среды в Республи-

ки Беларусь. 
Министерство по налогам и сборам Беларуси в начале апреля 2018 

года аттестовало первых налоговых консультантов в Беларуси. Тогда 
аттестат налогового консультанта получили 7 физических лиц, успешно 
сдавших квалификационный экзамен. А 25-26 апреля 2018 года вторая 
группа физических лиц, претендовавших на получение квалификацион-
ного аттестата налогового консультанта, успешно сдала экзамен [2]. 

Обращение за консультацией к независимому профессионалу какна 
входе на рынок, так и в процессе инвестирования и текущей деятельнос-
ти;сокращение времени на администрирование налогов; возможнос-
тьаутсорсинга бизнес операций, связанных с начислением нало-
гов;передача ответственности за корректность начислений и, какследст-
вие предупреждение рисков налоговых ошибок — факторы,напрямую 
влияющие на инвестиционный климат страны. 

Как инструмент правового, финансового и управленческого со-
действияхозяйствующим субъектам институт налогового консультиро-
ванияспособствует повышению бизнес-активности, предупреждениюна-
логовых правонарушений и споров, сокращению коррупции. 

Передача функций по расчету налогов на сторону ведет к сокраще-
нию расходов предприятий по содержанию штата бухгалтерови внешних 
аудиторов, высвобождению времени концентрации вниманияменеджме-
нта на развитии организации, сокращению налоговых ошибок [1]. 

С точки зрения государства, институт налоговых консультантов со-
действуетповышению эффективности взимания налогов и социаль-
ныхотчислений, так как сокращаются его расходы на налоговое админи-
стрирование,в том числе за счет количества проверок и обращенийнало-
гоплательщиков в налоговые службы за разъяснениями. Введениеинсти-
тута налоговых консультантов значительно улучшает взаимодействиего-
сударственных налоговых служб и предприятий, позволяетперевести их 
взаимоотношения в профессиональную плоскость. 

Как показывает международный опыт, развитие такого института бу-
дет интересно и перспективно для бизнеса, общества и государства. По 
сути, это возможность минимизировать предпринимательские риски для 
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организаций, организовать высокодоходный бизнес для специалистов в 
сфере налогообложения, привлечь инвесторов, способ улучшить пози-
ции Беларуси в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса". 
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ЕКОНОМІЧНA БЕЗПЕКA ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ: АНАЛІЗ, ФОРМУВАННЯ І ЗМІЦНЕННЯ 
 
Харчова промисловість є однією із провідних галузей вітчизняної 

економіки, вона задіяна в забезпеченні продовольчої безпеки держави, 
формуванні її експортного потенціалу й здатна позитивно впливати на 
динаміку економічного зростання України. [4]  

В теперішніх умовах нестабільності ринку успішний розвиток і фун-
кціонування суб’єктів підприємницької діяльності значною мірою зале-
жать від того, наскільки надійною, якісною та ґрунтовною є їх системи 
економічної безпеки. Практичне веденння господарської діяльності віт-
чизняними підприємствами показує, що заходи, спямовані на економіч-
ну безпеку здебільшого проводяться несистематично. В умовах невизна-
ченості та мінливості зовнішнього середовища, конкурентної боротьби, 
кон’юнктурних коливань економіки, подолання наслідків світової фінан-
сової кризи, для успішного і довготривалого функціонування підприємс-
тва на ринку, вирішального значення набуває становлення та розвиток 
системи його економічної безпеки. [5]  

Варто зазначити, що в економічній теорії існують різні погляди вче-
них відносно підходів щодо оцінки економічної безпеки підприємства: 
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на основі методик діагностики банкрутства; на основі аналізу фінансово-
го стану підприємства; прибутковоінвестиційний підхід; ресурсно-
функціональний підхід. Кожна із цих методик зосереджується на обме-
женому напрямку діяльності підприємства або на фінансових показни-
ках як індикаторах рівня ліквідності, стабільності, платоспроможності, 
прибутковості, ділової активності [1]. 

Виходячи з цього, можна допустити певне узагальнення, що економі-
чну безпеку підприємства варто розглядати як поліструктурну економіч-
ну категорію різних рівнів: національний (державний та недержавний); 
галузевий (залежить від специфіки галузі); корпоративний (корпорації, 
підприємства, організації тощо). Щодо складових економічної безпеки 
можна виокреметити елементи, на яких вона ґрунтується: фінансова без-
пека, силова безпека, безпека праці, інформаційна безпека, безпека ме-
неджменту і кадрової політики, техніко-технологічна безпека, юридична 
безпека, екологічна безпека, енергетична безпека, ресурсно-сировинна 
безпека, соціальна безпека.  

Вплив несприятливих внутрішньо- і позавиробничих чинників пору-
шує стабільність розвитку підприємства, зміщує його спроможність реа-
лізовувати продукцію та нарощувати обсяги. Складові економічної без-
пеки підприємства відповідно внутрішньовиробничих і позавиробничих 
чинників проілюстровано на рисунку 1. Відповідно до рисунка 1 до вну-
трішньовиробничих показників еконмічної безпеки підприємства зара-
ховують: фінансову, інтелектуальну, кадрову, правову і силові складові; 
до позавиробничих - : ринкову, інформаційну, екологічну та інтерфейсну 
складові. 

 
Рис. 1. Складові економічної безпеки підприємства 
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Відповідно, своєчасні ідентифікація та попередження ризиків здатні 

мінімізувати їх вплив на структурні зрушеня, викликані дисбалансами 
економічної системи, на економічну безпеку підприємства. Отже, мінімі-
зація впливу негативних чинників і попередження кризових ситуацій на 
бізнесову діяльність підприємства харчової промисловості стає голов-
ною ціллю формування економічної безпеки такого підприємства. Серед 
основних функцій, які формують економічну безпеку підприємства за-
значено здійснення моніторингу та ідентифікацію загроз економічній 
безпеці, вжиття адекватних заходів щодо їх відвернення або нейтраліза-
ції, безперервне підтримання оперативного функціонування підприємст-
ва, своєчасне прогнозування, попередження, створення та збереження 
засобів економічної безпеки, ефективне управління ресурсами підприєм-
ства та нарощення його потенціалу. [2] 

За результами дослідження розвитку харчової промисловості можна 
стверджувати, що харчова промисловість знаходиться у трійці найбільш 
привабливих для інвестицій галузі української промисловості. Це пояс-
нюється тим, що виробництво галузі характеризуються значно меншою 
порівняно з іншими галузями, залежністю від кон’юнктурних змін на 
зовнішніх ринках через значну ємність внутрішнього ринку і низьку ела-
стичность попиту на продовольчу продукцію. Варто відзначити, що най-
більші об'єми інвестицій надходять у виробництво олії та жирів, конди-
терської, молочної та м’ясної продукції, пива і напоїв. Це дає можливість 
зазначеним підгалузям харчової промисловості розвиватися в умовах 
високої концентрації виробництва, та домінуванню на ринку кількох 
великих компаній зі значними інвестиційними можливостями.  

Оцінюючи ефективность діяльності підприємств хлібопекарської га-
лузі, можна зазначити, що цим підприємствам притаманний: низький 
середньогалузевий рівень використання виробничих потужностей; зни-
ження об'ємів виробництва та реалізації продукції; високий рівень зносу 
основних виробничих засобів; висока ринкова конкуренція; низький рі-
вень рентабельності. Встановлено, що приблизно ¾ від загального обся-
гу молока виробляють господарства населення, решта ¼ надходить від 
підприємств агропромислового комплексу. У секторі господарств насе-
лення спостерігається зниження їх частки у загальному обсязі виробниц-
тва молока. Відносно до кондитерської промисловісті, то вона визнана 
як конкурентоспроможна як на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-
ках. Продукція підприємств відповідної галузі загалом відповідає євро-
пейським вимогам якості. Попри експорт кондитерських виробів також 
значна частина внутрішнього попиту на них задовольняється за рахунок 
українських виробників. В сьогоденні однією з найбільших проблем роз-
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витку кондитерської промисловості є брак власних коштів малих підп-
риємств для реконструкції виробництва. 

На сучасному етапі економічного розвитку в агропромисловому ком-
плексі України відбуваються динамічні інтеграційні процеси, які приз-
водять до зміни структури ринку та появи мегаутворень. Вплив відпові-
дних утворень (агрохолдингів) на економічну безпеку АПК є дещо неод-
нозначним. З одного боку, саме вони динамічно розвиваються, виходять 
на міжнародні ринки, забезпечують конкурентоспроможність вітчизня-
них зернових та олійних культур. З іншого боку, концентрація капіталу 
призводить до монополізації та непрозорості аграрного сектору економі-
ки [1]. Підприємствам малого й середнього бізнесу харчової промисло-
вості доводиться зустрічаються з таким явищем, як незаконні дії з боку 
великих підприємств та підприємств-монополістів відповідої галузі. 
Стратегії розвитку агрохолдингів мають агресивний характер в порів-
нянні з малими та середніми підприємствами, відповідно проявиляються 
в нарощуванні активів, земельних банків, що, закономірно, веде до, зро-
стання доходу. Проте найбільшу загрозу несе в собі сформований ними 
рентний сировинний тип економіки [1]. 

Зазначемо як підсумок, що механізм формування економічної безпе-
ки підприємств харчовох промисловості в контексті державних плану-
вання, регулювання та стимулювання сприяє розробленню стандарту 
інтегрованого управління ризиками в процесі ведення господарської дія-
льності для масимізації прибутковості і конкурентоспроможності вироб-
ництва [3]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

Інвестиційна діяльність є важливим чинником успішного розвитку 
економіки держави. Важливе значення ця діяльність має у сільському 
господарстві, оскільки лише через інвестиції можна досягти позитивних 
зрушень при вирішенні проблем продовольчої безпеки держави та зміц-
нення її експортного потенціалу. 

Сучасний стан інвестиційної діяльності у сільському господарстві, 
мисливстві та наданні пов’язаних із ними послуг характеризуються по-
зитивними зрушеннями у 2017 році (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка капітальних інвестицій у сільському господарстві, мис-
ливстві та наданні пов’язаних із ними послуг в доларовому еквіва-

ленті, 2011−2017 рр. 

Показник 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Капітальні інвестиції, млн дол. 
США 2026 2323 2274 1547 1342 1944 2384 

Темп зростання (зменшення), % 
капітальних інвестицій 148,6 114,7 97,9 68,0 86,7 144,9 122,7 

Джерело: розрахунки здійсненні на основі електронних даних Державної служби 
статистики України. 

Так уповільнення темпів та спад інвестиційної активності у сільсько-
му господарстві, мисливстві та наданні пов’язаних із ними послуг у пе-
ріод з 2014 по 2015 рр. значною мірою пов’язаний із дією комплексу 
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негативних чинників, що призвели до погіршення умов діяльності інвес-
торів внаслідок посилення впливу корупції та тіньової економіки на аг-
рарну сферу, а також військовими подіями на сході України.  

За даними розрахунками лише у 2017 р. обсяг залучених капітальних 
інвестицій у сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із 
ними послуг досяг рівня інвестування 2012 року. 

Оцінка галузевої структури інвестицій в аграрному секторі економіки 
України свідчить про її різко виражену спрямованість на розвиток рос-
линництва в сільськогосподарських підприємствах (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура капітальних інвестицій у сільському, лісовому та 

рибному господарстві, 2017 р. 
Джерело: електронні дані Державної служби статистики України. 

У сільському господарстві абсолютна більшість капітальних інвести-
цій спрямовується на вирощування однорічних і дворічних культур. Час-
тка цих вкладень перевищує 80 відсотків. Питома вага тваринництва в 
капітальних інвестиціях незначна – трохи вище 10 відсотків. 

Нині інвестори спрямовують капітал у порівняно менш капіталоміст-
ке і більш експортноорієнтоване рослинництво. З огляду на необхідність 
продовольчого забезпечення населення різноманітними продуктами хар-
чування, галузева структура інвестицій у виробництво продукції сільсь-
когосподарських підприємств поки що не відповідає потребам держави. 

Обсяги капітальних інвестицій у сільському господарстві, мисливстві 
та наданні пов’язаних із ними послуг за джерелами надходження наве-
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денні у таблиці 2. Основним джерелом інвестицій у сільському госпо-
дарстві були і залишаються власні кошти підприємств, за рахунок яких 
освоюється понад 80 % усіх капітальних вкладень. 

Важливим напрямом покращення інвестиційного забезпечення роз-
витку сільського господарства є формування кредитного забезпечення 
інвестицій у сільському господарстві на рівні третини їхньої потреби. 

Таблиця 2 
Обсяги капітальних інвестицій у сільському господарстві,  

мисливстві та наданні пов’язаних із ними послуг за  
джерелами їх надходження 

Показник 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Усього у фактичних цінах, млрд грн 
16,1 18,6 18,2 18,4 29,3 49,7 

у т.ч. за рахунок, у %       
коштів бюджет  1,2 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 
власних коштів підприємств та органі-
зацій (з амортизацією) 78,9 83,3 84,1 88,6 88,2 87,3 

кредитів банків та інших позик 14,3 12,4 13,2 10,9 10,5 11,5 

коштів іноземних інвесторів 0,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 

інші джерела фінансування 5,0 3,8 2,2 0,0 0,5 0,9 
Джерело: дані Державної служби статистики України за 2010−2015 рр. 

*Дані за 2016 р. відсутні (окрім коштів освоєних за рахунок державного бюджету 
(5054 тис. грн .). Розрахунок здійснений науковцям ННЦ «ІАЕ». 

Порівняно з харчовою промисловістю сільське господарство у 2017 р. 
продемонструвало максимальний рівень пріоритетності інвестування. 
Розрив між інвестиціями у сільське господарство, мисливство та надання 
пов’язнаних із ними послуг і виробництвом харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових збільшився у 2,6 рази порівняно з 2010 роком.  

На одну гривню капітальних інвестицій у виробництво харчових 
продуктів і тютюнових виробів у 2017 році припадало 3,35  грн у сільсь-
ке господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг. Від-
повідно у 2010 р. − 1,27, 2011 р. − 1,34, 2012 р. − 1,40, 2013 р. −1,22,  
2014 р. − 1,36, 2015 р. − 2,16 і 2016 р. − 2,33 гривні. 

Нині залишається тенденція пріоритетності сільського господарства 
над харчовою промисловістю. Вона виникла за рахунок збільшення екс-
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порту сировинної продукції за кордон та зменшення переробки на хар-
чові цілі в межах країни.  
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МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ 

ПРАЦІВНИКАМ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
 
Життя людини не можливе без праці, адже всі сторони діяльності 

економіки неодмінно пов'язані з працею, бажаннями людей та їх відно-
синами. Тому, на сучасному етапі розвитку суспільства, не можна обій-
тися без широкого обсягу знань у сфері зайнятості людини та соціально-
трудових відносин. Адже ефективна праця у сфері матеріального та не-
матеріального виробництва є основою для покращення економіки, зрос-
тання добробуту населення, розвитку окремої людини та суспільства 
загалом. Винагородою за виконану роботу працівником у грошовому 
виразі є заробітна плата.  

Актуальність обраної теми полягає у тому, що правильна організація 
бухгалтерського обліку з розрахунків за виплатами працівникам дасть 
можливість пришвидшити роботу бухгалтерів, а також зробить більш 
точними облікові дані. Особливо потрібна правильна організація обліку 
в бюджетних установах, адже тут розрахунки з працівниками мають свої 
особливості у вигляді форм оплати праці (погодинної та відрядної). 

Питання обліку та організації розрахунків за виплатами працівникам 
досліджували Бутинець Ф.Ф., Васильчак С.В., Голов С.В., Климчук А.О., 
Колот А.М., Левицька І.В, Машевська А.А., Плахтій Т.Ф. та Юрчук Н.П., 
а тему розрахунків з працівниками в бюджетних установах вивчали 
Клименко О.В., Коритник Л.П., Кравченко О.В. та Цимбалюк С.О. 
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кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ 
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Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і 

одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Для суб'єкта госпо-
дарювання заробітна плата – це елемент витрат і виробництво, що вхо-
дить до складу собівартості продукції і впливає на фінансову результа-
тивність господарської діяльності. Для держави заробітна плата є об'єк-
том державного регулювання з одного боку, а з іншого – об'єктом опода-
ткування [3, с. 317]. 

Головна мета ведення бухгалтерського обліку в бюджетних устано-
вах - це надання інформації, яка необхідна для управління діяльністю 
бюджетної установи та забезпечення контролю за виконанням коштори-
су. Сувора регламентація методології бухгалтерського обліку бюджет-
них установ забезпечує його єдність і дає змогу порівнювати показники 
діяльності всіх бюджетних установ у цілому та отримувати зведені пока-
зники для контролю за виконаннями кошторисів і бюджетів усіх рівнів. 
Для правильної організації системи розрахунків із працівниками викори-
стовується тарифна система, детальніше склад тарифної системи бюдже-
тних установ відображено на рис. 1. Тарифна система оплати праці за-
стосовується при розмежуванні робіт за складністю, схемою посадових 
окладів та тарифно-кваліфікаційною характеристикою [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Склад тарифної системи 
Джерело: розроблено на основі літературного джерела [2]. 

Основи регулювання розрахунків за виплатами працівникам наведені 
у Кодексі законів про працю України та Законі України «Про оплату 
праці». Розмір заробітної плати залежить від складності та умов викону-
ваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 
праці та господарської діяльності підприємства. Згідно із законодавст-
вом, заробітна плата поділяється на основну, додаткову та інші заохочу-
вальні й преміальні виплати (рис. 2). Відповідно до структури заробітної 
плати формуються фонди заробітної плати. 

Інформація про виплати працівникам регулюється відповідно до 
НПСБОДС 132 «Виплати працівникам». Згідно із цим положенням, ви-
плати працівникам поділяються на три групи: 

1) поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші 
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час; премії та 
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інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти 
місяців після закінчення періоду, в якому працівники виконують відпо-
відну роботу, тощо;  

2) виплати у разі звільнення, зобов’язання щодо яких визнається у ра-
зі, якщо суб’єкт державного сектору має зобов’язання звільнити праців-
ника або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або 
надавати виплати під час звільнення згідно із законодавством, контрак-
том чи іншою угодою;  

3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визна-
ються зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана праців-
никами у цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат[1,с. 
150]. 

 
Рис. 2. Структура заробітної плати в бюджетних установах 

Джерело: розроблено на основі літературного джерела [2] 

Держава може керувати розрахунками за виплатами працівникам за 
допомогою затвердження розміру мінімальної заробітної плати, розроб-
ленням нормативно-правових актів з організації оплати праці та встано-
вленням порядку сплати податків з доходів працівників. Мінімальна за-
робітна плата - це розмір зарплати, встановлений законодавством, нижче 
якого не можна оплачувати працівнику за здійснену за місяць ним робо-
ту. Крім того, у бюджетних установах частим є суміщення професій (по-
сад), тобто виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, 
обумовленою трудовим договором, додаткової роботи з іншої професії 
(посади). Доплати за суміщення професій (посад) максимальними розмі-
рами не обмежуються і їх визначає керівник установи з урахуванням 
одержаної економії за ставками й окладами суміщуваних працівників. 
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Поряд із суміщенням професій (посад) може застосовуватися сумісницт-
во, тобто виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної 
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основ-
ної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організа-
ції. Оплата праці в разі роботи за сумісництвом провадиться згідно з об-
сягом фактично виконаної роботи і не враховується під час підрахунку 
середнього заробітку [1, с. 147]. 

Висновок: Бухгалтерський облік праці та її оплата впорядковані в 
бюджетних установах так, щоб заробітна плата нараховувалась та спла-
чувалась окремо по структурних підрозділах та по установі загалом, 
правильно створити фонд оплати праці, провести розрахунки з бюдже-
том по податках, правильно створити фонд оплати праці, зробити розра-
хунки з бюджетом по податках, утриманим з доходів працівників, а та-
кож провести розрахунки із ЄСВ. Якість обліку праці та її оплати зале-
жить від міри використання засобів обчислювальної техніки для опра-
цювання та узагальнення інформації про нараховану зарплату та відра-
хування від неї, а також сум, що потрібно виплатити. Отже, основними 
напрямами організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних 
установах є правильна організація обліку особового складу та робочого 
часу, нарахування заробітної плати, суворе дотримання законодавчих 
актів про оплату праці, точні та своєчасні розрахунки з оплати праці та 
нарахованих податків на неї. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ ОНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І 

АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 
В руслі приведення національного нормативно-правового забезпе-

чення бухгалтерського обліку та аудиту до європейських та міжнарод-
них стандартів у 2017 році прийнято Закон України «Про аудит фінансо-
вої звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII 
[1], який визначає правові засади аудиту фінансової звітності, прова-
дження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що ви-
никають при її провадженні. Крім цього, з 1 січня 2018 року набирає 
чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удоскона-
лення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII [2], за винятком 
окремих норм щодо оприлюднення фінансової звітності, які набирають 
чинності з 1 січня 2019 року. 

Таким чином, у 2018 році підприємств очікували наступні інновації: 
1. Необхідність подання: 
а) звіту про платежі на користь держави. Це документ, що містить де-

талізовану інформацію про податки, збори й інші платежі підприємств, 
належні до сплати на користь держави відповідно до закону, який пода-
ється підприємствами, що провадять діяльність із видобутку корисних 
копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при 
цьому становлять суспільний інтерес; 

б) звіту про управління. Це документ, що містить фінансову та нефі-
нансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підп-
риємства та розкриває основні ризики й невизначеності його діяльності 

2. З’явилось поняття «підприємства, що становлять суспільний інте-
рес», до яких віднесено підприємства – емітенти цінних паперів, цінні 
папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержав-
ні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових ус-
танов та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідпри-
ємств і малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону 
про бухоблік належать до великих підприємств. 

3. Введено поняття «таксономія фінансової звітності» – склад статей і 
показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкрит-
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тю. Таксономія фінансової звітності затверджується центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері бухгалтерського обліку. Фінансова звітність та консолі-
дована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються 
на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандарта-
ми. 

4. Визначено нові критерії поділу підприємств на мікропідприємства, 
малі, середні чи великі. 

5. На вимогу користувачів фінансова звітність тепер може бути дода-
тково перерахована в іноземну валюту. 

6. У разі якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підпри-
ємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або 
аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підп-
риємства або вповноважена особа, а також керівник підприємства, що 
провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської 
діяльності, або вповноважена ним особа. 

Палку дискусію викликали нові критерії поділу підприємств на на 
мікро-, малі, середні та великі за розміром (табл. 1). 

Таблиця 1 
Нова класифікація поділу суб’єктів господарювання за критерієм їх 

розмірів 

Мікропідприємства Малі підприємства Середні підприємс-
тва 

Великі підприємст-
ва 

Ті, що одночасно 
задовольняють дві 

з таких трьох ознак: 

Ті, що не відповідають 
критеріям, встановле-

ним 
для мікропідприємств, 
та одночасно задоволь-
няють дві з таких трьох 

ознак: 

Ті, 
що не відповідають 
критеріям, встанов-

леним для малих 
підприємств, 

та одночасно задово-
льняють дві з таких 

трьох ознак: 

Ті, 
що не відповідають 
критеріям, встанов-
леним для середніх 

підприємств, 
та одночасно задово-
льняють дві з таких 

трьох ознак: 
балансова вартість 

активів — 
до 350 тис. євро; 

чистий дохід 
від реалізації продук-

ції (товарів, робіт, 
послуг) — 

до 700 тис. євро; 
середня кількість 
працівників —  

до 10 осіб 

балансова вартість акти-
вів — до 4 млн євро; 

чистий дохід 
від реалізації продукції 

(товарів, робіт, пос-
луг) —  

до 8 млн євро; 
середня кількість праці-

вників —  
до 50 осіб 

балансова вартість 
активів — 

до 20 млн євро; 
чистий дохід 

від реалізації проду-
кції (товарів, робіт, 

послуг) —  
до 40 млн євро; 

середня кількість 
працівників —  

до 250 осіб 

балансова вартість 
активів —  

понад 20 млн євро; 
чистий дохід 

від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, 

послуг) —  
понад 40 млн євро; 

середня кількість 
працівників — 
понад 250 осіб 

Джерело: складено автором на основі [2]. 
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Для розрахунку кількісного значення наведених у таблиці ознак в єв-
ро застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (серед-
ній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку Ук-
раїни, що встановлювалися для євро протягом відповідного року. 

Аргументи за і проти таких критеріїв можна знайти в публікаціях 
Ю.В. Золотницької [3], Ю.Ю. Мороз та Ю.С. Цаль-Цалка [4], О.П. Пана-
дія [5] та інших. Однак нововведенням, яке згодом – восени 2018 року 
призвело до гострої дискусії стало питання проведення обов’язкового 
аудиту річної фінансової звітності та її оприлюднення. 

Зазвичай, щодо бухгалтерського законодавства діє правило, що 
прийнятті в поточному році зміни набувають чинності з 1 січня наступ-
ного року. Відповідно до абзацу 1 частини третьої статті 14 Закону Укра-
їни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – 
Закон) підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих 
підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні 
товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному рин-
ку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних 
галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звіт-
ним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консо-
лідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй 
веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначе-
них законодавством. Дана норма набрала чинності з 1 січня 2018 року. 
Логічно, що вищезазначені підприємства мали б оприлюднювати річну 
фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність за 2018 
рік уже за новими правилами – не пізніше ніж до 30 квітня 2019 року. 

Відповідно до абзацу 2 частини третьої статті 14 Закону великі підп-
риємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства 
зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періо-
дом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським 
висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). 

Згідно з абзацом 3 частини третьої статті 14 Закону інші фінансові 
установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зо-
бов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періо-
дом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським 
висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі). 

Зазначимо, що абзаци другий і третій частини третьої статті 14 Зако-
ну набирають чинності з 1 січня 2019 року. Отже, великі підприємства, 
які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства, інші фінан-
сові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, 
оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінан-
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сову звітність, починаючи з фінансової звітності за 2019 рік, відповідно 
до вимог абзаців 2 та 3 частини третьої статті 14 Закону. 

Наведені вище висновки відповідають офіційній позиції Міністерства 
фінансів України, викладеній на Методичній раді у листопаді 2018 року. 

Однак, трактування законодавчих норм стало інструментом лобію-
вання інтересів ще двох інституціональних груп – аудиторів, представ-
лених великою четвіркою, та великих підприємств. На думку юристів 
великої четвірки аудиторських компаній – аудит фінансової звітності 
має проводитись, починаючи із річної фінансової звітності за 2018 рік. В 
даному випадку як аргумент наводиться дія нових критеріїв поділу підп-
риємств. Зрозуміло, що така зацікавленість має фінансовий характер, 
адже згідно статті 7 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудитор-
ську діяльність» аудиторські послуги надаються на підставі договору 
про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторсь-
кої діяльності та замовником, у якому передбачаються предмет, обсяг 
аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та 
інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандар-
тів аудиту. 

З іншої сторони підприємства, в інтересах яких – економія власних 
фінансових ресурсів, зацікавлені в тому, щоб обов’язків аудит застосо-
вувався до річної фінансової звітності за 2019 рік, та не був 
обов’язковим щодо річної фінансової звітності за 2018 рік. 

Наразі всі сторони проводять консультації, а суб’єкти господарюван-
ня очікують оприлюднення офіційної позиції Мінфіну. Вважаємо, що 
роз’яснення Мінфіну будуть компромісними: обов’язків аудит стосува-
тиметься річної фінансової звітності за 2019 рік, а його проведення щодо 
річної фінансової звітності за 2018 рік за власною ініціативою суб’єктів 
господарювання – вітатиметься. 

Слід зазначити, що О.В. Пасько, узагальнивши погляди трьох най-
більш популярних (серед дослідників обліку) на сьогоднішній день соці-
альних теорій (Марксизм, теорія М. Фуко, вчення Ю. Габермаса), через 
які розглядається роль бухгалтерського обліку у суспільстві, стверджує, 
що незалежно від того, який основний антагонізм, що його бере за осно-
ву кожна окрема соціальна теорія, бухгалтерський облік розглядається 
як важливий інструмент соціальних процесів є інструментом здійснення 
влади. Отже, залежно від точки зору суб’єкта, його можна розглядати як 
чисто технічне, нудне ремесло, або ж як інструмент соціального розвит-
ку [6, с. 124]. 

У ситуації з обов’язковим аудитом і оприлюдненням фінансової звіт-
ності, бухгалтерський облік і аудит, які згідно інституціональної теорії 
мали б забезпечувати порозуміння та керованість у соціально-
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економічному середовищі, опрацьовуючи та інтерпретуючи для корис-
тувачів інформацію про факти та явища життєдіяльності організацій 
(підприємств), стали інструментом відстоювання інтересів різних інсти-
туційних груп. На нашу думку, перш за все, це свідчить про недоскона-
лість інституційного середовища в Україні загалом, а не лише обліку як 
соціально-економічного інституту. Залишається сподіватися, що імпле-
ментація європейських і міжнародних стандартів в усі сфери соціально-
економічного розвитку України сприятиме усуненню інституційних пе-
рекосів та сформує інструменти ефективного суспільного контролю за 
збалансуванням інтересів різних інституційних груп. 
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УПPAВЛIННЯ КPЕAТИВНИМ ПOТЕНЦIAЛOМ ПIДПPИЄМCТВA 

ТA ЙOГO ВПЛИВ НA PЕЗУЛЬТAТИ ДIЯЛЬНOCТI 
 

Зa pинкoвих умoв гocпoдapювaння пpoдукцiя бiльшocтi пiдпpиємcтв мaє 
aнaлoги тa зaмiнники, кpiм тoгo життєвий цикл бiльшocтi видiв пpoдукцiї 
зменшуєтьcя в pезультaтi пocтiйнoї змiни cпoживчих зaпитiв i пoяву не 
лiцензiйних, aле дешевих кoпiй, зpoзумiлo, щo кoнкуpентocпpoмoжнicть  
пiдпpиємcтв мoже бути зaбезпеченa лише виcoким piвнем кpеaтивнoгo 
пoтенцiaлу, a тaкoж йoгo ефективним, щo дoзвoлить pегуляpнo пpoпoнувaти 
нa pинoк iннoвaцiї. Icнуючa cиcтемa пpaвoвих вiднocин у cфеpi iнтелек-
туaльнoї влacнocтi нaдaє пiдпpиємcтвaм мoжливicть oтpимувaти пpaвa нa 
викopиcтaння кимocь poзpoблених iннoвaцiй i мaти вiд цьoгo пpибутoк. 
Пpoте в умoвaх cьoгoдення oчевиднo, щo цей шлях не зaбезпечує cтpiмкoгo 
екoнoмiчнoгo poзвитку, ocкiльки пpoдукцiя, щo виpoбляєтьcя нa ocнoвi 
oдеpжaнoї лiцензiї є, пo cутi, iннoвaцiєю лише для пiдпpиємcтвa, a для pинку 
вoнa вiдoмa [5, c.143].  

Poзвитoк тa ефективне упpaвлiння кpеaтивним пoтенцiaлoм cтвopює для 
пiдпpиємcтвa мoжливocтi poзв’язaння виpoбничo-гocпoдapcьких пpoблем не 
шляхoм кoнкуpентнoї бopoтьби, a шляхoм вихoду пiдпpиємcтвa нa якicнo 
нoвий piвень пpoпoзицiї пpoдукцiї. Пiд якicнo нoвим piвнем poзумiєтьcя 
вихiд пiдпpиємcтвa з кoнкуpентних вiднocин у cфеpу виpoбництвa 
безaнaлoгoвoї пpoдукцiї. Aнaлiз пpaктичнoгo дocвiду вiтчизняних i 
зapубiжних кoмпaнiй у фopмувaннi i pеaлiзaцiї кpеaтивнoгo пoтенцiaлу 
пoкaзaв, щo cтвopення пiдпpиємcтвaми безaнaлoгoвoї пpoдукцiї aбo 
технoлoгiй пpaктикуєтьcя i зaбезпечує пoзитивнi екoнoмiчнi i технoлoгiчнi 
ефекти. Oднaк вiдcутнicть нaукoвo oбґpунтoвaних пoлoжень щoдo 
фopмувaння i викopиcтaння кpеaтивнoгo пoтенцiaлу є пpичинoю 
пpoблемaтичнocтi упpaвлiння ним [4, c.301]. 

Будь-якoму пiдпpиємcтву для зaвoювaння лiдиpуючoгo пoлoження нa 
pинку неoбхiднo caмocтiйнo пpoдукувaти кpеaтивнi iдеї i cтвopювaти 
iннoвaцiї. Незвaжaючи нa зpocтaючу aктуaльнicть викoнaння цьoгo 
зaвдaння, дoci вiдcутнi теopетичнi ocнoви i метoдикo-пpиклaднi pекoмен-
дaцiї з упpaвлiння кpеaтивним пoтенцiaлoм пiдпpиємcтв. 

*

* Науковий керывник - Р.В. Ільєнко, к.е.н., доцент Чepнiгiвcький 
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Нa cьoгoднi видiляєтьcя декiлькa метoдичних пiдхoдiв дo упpaвлiння 
кpеaтивним пoтенцiaлoм пiдпpиємcтв. Дo них нaлежaть кoмплекcний, 
cиcтемний i cитуaцiйний. Вiдпoвiднo дo кoмплекcнoгo пiдхoду iєpapхiя 
упpaвлiння кpеaтивним пoтенцiaлoм мaє веpтикaльний хapaктеp – знизу 
ввеpх, тoбтo плaни фopмувaння i pеaлiзaцiї кpеaтивнoгo пoтенцiaлу не 
пoв’язуютьcя в oдну cиcтему, вoни opiєнтoвaнi нa пoкpaщaння виpoбничo-
гocпoдapcьких oпеpaцiй i пpoцеciв у кoнкpетних cегментaх дiяльнocтi. 
Cиcтемний пiдхiд дo упpaвлiння кpеaтивним пoтенцiaлoм зacтocoвують нa 
ocнoвi cтвopення пiдcиcтеми упpaвлiння, якa oхoплює уci пiдpoздiли, види 
дiяльнocтi чеpез пoв’язaнicть технoлoгiчних пpoцеciв opгaнiзaцiї. Ця 
пiдcиcтемa opiєнтoвaнa нa дocягнення кoнкpетних знaчень пoкaзникiв, якi 
хapaктеpизують ефективнicть дiяльнocтi пiдпpиємcтвa зaгaлoм, a не 
oкpемих йoгo cклaдoвих. Упpaвлiння кpеaтивним пoтенцiaлoм пiдпpиємcтвa 
нa зacaдaх cитуaцiйнoгo пiдхoду вiдбувaєтьcя зa pезультaтaми мoнiтopингу 
виpoбничo-гocпoдapcьких пpoблем aбo виявлених кpеaтивних iнiцiaтив. 
Вiдпoвiднo дo cитуaцiйнoгo пiдхoду кеpуючий вплив нa нociїв кpеaтивнoгo 
пoтенцiaлу opiєнтoвaний нa oпеpaтивне poзв’язaння виявленoї пpoблеми aбo 
poзвитoк i pеaлiзaцiю виcунутoї iнiцiaтиви [5, c.145]. 

Кpеaтивний пoтенцiaл є cклaдoвим елементoм екoнoмiкo-упpaвлiнcькoгo 
пoтенцiaлу пiдпpиємcтвa. Йoгo нociями є cуб’єкти упpaвлiння (кеpiвники i 
їхнi пiдлеглi). Зaбезпечення пpиpocту i paцioнaльнoї pеaлiзaцiї кpеaтивнoгo 
пoтенцiaлу вимaгaє вiд упpaвлiнцiв цiлеcпpямoвaнoгo впливу нa cуб’єктiв 
упpaвлiння, який cупpoвoджуєтьcя cтвopенням тaких умoв в opгaнiзaцiї, якi 
cпpияють caмopoзвитку i caмoвиpaженню нociїв кpеaтивнoгo пoтенцiaлу. 

Cклaднicть пpoцеcу фopмувaння кpеaтивнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємcтвa 
oбумoвлює метoдoлoгiчнi тpуднoщi cтocoвнo йoгo oцiнювaння. Мехaнiзм тa 
pезультaти тaкoгo oцiнювaння пoвиннi зaдoвoльняти певнi вимoги, 
гoлoвними cеpед яких є тaкi:  

1) oцiнювaння piвня iннoвaцiйнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємcтвa, якщo 
мoжнa, пoтpiбнo пpoвoдити з уpaхувaнням уciх фaктopiв, щo беpуть учacть у 
йoгo фopмувaннi, a якщo це певнoю мipoю не вдaєтьcя, тo неoбхiднo 
зaздaлегiдь визнaчити гoлoвнi фaктopи, без уpaхувaння яких немoжливo 
oтpимaти oбґpунтoвaну oцiнку цьoгo пoтенцiaлу;  

2) не зaпеpечуючи мoжливicть тa неoбхiднicть якicнoгo oцiнювaння piв-
ня iннoвaцiйнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємcтвa, пoвне уявлення пpo ньoгo ви-
мaгaє пpoведення йoгo кiлькicнoгo oцiнювaння, pезультaт якoгo пoвинен 
бути oднoзнaчним i хapaктеpизувaтиcя пpипуcтимим piвнем тoчнocтi;  

3) для oцiнювaння iннoвaцiйнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємcтвa пoтpiбнo 
зaздaлегiдь cтвopити пoтужну iнфopмaцiйну бaзу, якa б включaлa неoбхiднi 
дaнi, щo хapaктеpизують уci acпекти дiяльнocтi пiдпpиємcтвa тa зoвнiшнє 
щoдo ньoгo cеpедoвище;  
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4) oцiнюючи iннoвaцiйний пoтенцiaл пiдпpиємcтвa, пoтpiбнo, якщo є 
мoжливicть, уникaти cуб’єктивних думoк, a opiєнтувaтиcя нa 

зacтocувaння фopмaлiзoвaних oцiнoк [6, c.49]. 
Cьoгoднi нaукoвцi виoкpемлюють бaзoвi cклaдoвi, якi неoбхiднi для 

зaбезпечення ефеквтинoї opгaнiзaцiї  iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, якi пpедcтaв-
ляють coбoю cукупнicть елементiв, неoбхiдних для виpiшення кoнкpетних 
виpoбничих зaвдaнь тa вiдoбpaжaють гoтoвнicть пiдпpиємcтвa для їх pозв'я-
зання. Cклaдoвими кpеaтивнoгo пoтенцiaлу є:  

1. Pинoк – хapaктеpизує вiдпoвiднicть мoжливocтей пiдпpиємcтвa 
зoвнiшнiм pинкoвим пoтpебaм iннoвaцiй, якi фopмуютьcя pинкoвим 
cеpедoвищем;  

2. Еpудoвaнicть – визнaчaє мoжливocтi дo cтвopення тa пpийняття iдей, 
зaдумiв, нoвaцiй i дoведення їх дo piвня нoвих технoлoгiй, кoнcтpукцiй, 
opгaнiзaцiйних i упpaвлiнcьких piшень;  

3. Пpaцiвники – визнaчaєтьcя чиcельнicтю пеpcoнaлу, йoгo poзпoдiлoм 
зa фaхoвoю пiдгoтoвкoю, пiдpoздiлaми нa piвнi, щo вiдпoвiдaє cучacнoму 
poзвитку нaуки тa технiки;  

4. Технiкo-технoлoгiчнa cклaдoвa – пoкaзує здaтнicть, гнучкicть тa 
oпеpaтивнicть pеaгувaння виpoбничих пoтужнocтей пiдпpиємcтвa пoтpебaм 
pинку;  

5. Iнфopмaцiйнo-дoвiдкoвa – є пoкaзникoм iнфopмaцiйнoї зaбезпе-
чувaнocтi пiдпpиємcтвa, cтупiню пoвнoти i тoчнocтi iнфopмaцiї, неoбхiднoї 
для пpийняття ефективних iннoвaцiйних piшень;  

6. Взaємoдiя – визнaчaє мoжливocтi пpиведення у вiдпoвiднicть 
piзнocпpямoвaних iнтеpеciв cуб’єктiв iннoвaцiйнoгo пpoцеcу (piвень 
нaдiйнocтi взaємoдiї з cуб’єктaми iннoвaцiйнoгo пpoцеcу);  

7. Дocлiдження – хapaктеpизує нaявнicть зaпacу pезультaтiв нaукoвo-
дocлiдних poбiт дocтaтньoгo для утвopення нoвих знaнь, мoжливicть пpoве-
дення дocлiджень з метoю пеpевipки iдей iннoвaцiй i oцiнки зacтocувaння 
iннoвaцiй у пpoцеci виpoбництвa нoвoї пpoдукцiї [3, c.356]. 

Cлiд зaзнaчити, щo фopмувaння кpеaтивнoгo пoтенцiaлу пiдпpи-
ємcтвa безпocеpедньo пoв’язaнo iз тaкoю cфеpoю дiяльнocтi пiдпpи-
ємcтвa, як упpaвлiння знaннями. Пiдхoди i iнcтpументи упpaвлiння знaн-
нями дoзвoляють виявити вимoги дo кpеaтивнoгo пеpcoнaлу пiдпpи-
ємcтвa тa визнaчити нaпpями йoгo фopмувaння. Це мoжливo з 
викopиcтaнням кoмпетенцiй пеpcoнaлу, пiд якими poзумiєтьcя cукуп-
нicть пpoфеciйних тa ocoбиcтicних хapaктеpиcтик (якocтей) пpaцiвникa, 
якi фopмують мoделi йoгo пpoфеciйнoї пoведiнки, зумoвлюють 
уcпiшнicть йoгo пpoфеciйнoї дiяльнocтi тa визнaчaють кoн-
куpентocпpoмoжнicть у пpoфеciйнoму cеpедoвищi. Дo кoмпетенцiй 
пеpcoнaлу нaлежaть знaння, нaвички, cпpoмoжнocтi, дocвiд, емoцiйнi 
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ocoбливocтi i вoльoвi уcтaнoвки, щo визнaчaють pезультaти йoгo poбoти 
[1, c.31]. 

Кpеaтивний пoтенцiaл пiдпpиємcтвa є cклaдoвoю чacтинoю 
екoнoмiкo-упpaвлiнcькoгo пoтенцiaлу пiдпpиємcтвa. Йoгo нociями є 
cуб’єкти упpaвлiння (кеpiвники i їхнi пiдлеглi). Зaбезпечення пpиpocту i 
paцioнaльнoї pеaлiзaцiї кpеaтивнoгo пoтенцiaлу вимaгaє вiд cуб’єктiв 
кеpувaння пiдcиcтеми упpaвлiння цiлеcпpямoвaнoгo впливу нa cуб’єктiв 
кеpoвaнoї пiдcиcтеми упpaвлiння, який cупpoвoджуєтьcя cтвopенням 
тaких умoв в opгaнiзaцiї, якi cпpияють caмopoзвитку i caмoвиpaженню 
нociїв кpеaтивнoгo пoтенцiaлу [4, c.307]. 

У кoнтекcтi умoв екoнoмiчнoї кpизи, впpoвaдження упpaвлiння кpеaтив-
ним пoтенцiaлoм є хopoшим i ефективним cпocoбoм, для виживaння тa 
пoдoлaння недoлiкiв пiдпpиємництвa. Це тaкoж дoзвoляє cфopмувaти 
фiнaнcoву пiдтpимку для poзвитку пiдпpиємcтв, є пpiopитетaми для вciх 
видiв пpoгpaм зi cпpияння poзвитку пiдпpиємництвa poзpoблених 
Євpoпейcьким Coюзoм [2, c.78]. 

Отже тaким чинoм, кpeaтивний пoтeнцiaл пiдпpиємcтвa – цe cукупнicть 
мoжливocтeй iз гeнepувaння кpeaтивних iдeй, a тaкoж poзpoблeння 
нeтpaдицiйних мeтoдiв poзв’язaння виpoбничo-гocпoдapcьких пpoблeм. Цeй 
пoтeнцiaл фopмуєтьcя нe cтихiйнo, a в peзультaтi цiлecпpямoвaнoгo впливу 
кepiвникiв opгaнiзaцiї нa нociїв кpeaтивнoгo пoтeнцiaлу. Упpaвлiння кpeaти-
вним пoтeнцiaлoм є кoнкpeтнoю функцiєю мeнeджмeнту, якa peaлiзoвуєтьcя 
чepeз зaгaльнi функцiї упpaвлiння. 
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ІМІДЖ БІЗНЕСУ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

 
У аудиторсько-консультативній практиці зустрічаються непоодинокі ви-

падки, які свідчать про те, що дуже часто успішність у фінансовому плані 
(тобто наявність прибутку і навіть його зростання) не є достатньою умовою 
задоволеності ані власника, ані інших зацікавлених осіб. На пам'яті автора 
цієї публікації є приклади фірм із півмільярдним обсягом виручки, які ма-
ють стійкі позиції на ринку, власники яких зверталися за консультативною 
допомогою, адже не були впевнені ані у достатній відносній ефективності 
діяльності, ані у чесності, добросовісності та старанності працівників, особ-
ливо представників керівної ланки. Чому так відбувалося? Тому що у цих 
власників не було відчуття реального контролю над бізнесом, не було уяв-
лення про його реальну цінність, що природним чином зменшувало приваб-
ливість для них навіть тієї справи, творцями якої вони були. Адже ми веде-
мо мову про ті приклади, де власники реально переймалися бізнесом та бу-
ли компетентними у його специфіці. Наскільки ж більш важливим є питан-
ня формування істинної цінності бізнесу в очах тих інвесторів, які лише 
стоять на порозі рішення про вкладення капіталу у підприємство? 

Ми підемо далі і висловимо загальнофілософське твердження, яке актуа-
льне і для цілепокладання нарощення інвестиційної привабливості. Це твер-
дження стосується співвідношення між меркантильним інтересом людини 
та її любов'ю до справи, якою вона займається. Більшість гуру світового 
бізнесу, які досягли у своєму житті вершин фінансового Олімпу, у описі 
власних "формул успіху" використовують одну і ту ж ключову позицію, яка 
є пересторогою для будь-якого професіонала. Ця позиція звучить так: "Як-
що ви хочете досягти справжнього успіху – ніколи не встановлюйте пер-
шою і ключовою метою Вашої діяльності заробіток грошей". Звичайно, мо-
ва не йде про те, щоби працювати у збиток. Але щоби бізнес вижив, потрі-
бен набагато більш сильний мотиватор, аніж жага до наживи.  
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Формулювання мети фірми, яке перейшло у нашу економічну теорію від 
меркантилістів, звучить як "отримання максимального прибутку за мініма-
льних витрат", у сучасному світі є кардинально невірним, і слідування йому 
рано чи пізно призводить до масштабних економічних і фінансових потря-
сінь, до краху фірм та цілих економік. Правильна філософія бізнесу базуєть-
ся на твердженні про те, що якщо людина чи їх спільнота, що займаються 
підприємницькою діяльністю, зуміють знайти або розробити той товар чи 
послугу, які становитимуть реальну унікальну цінність для клієнтів, та змо-
жуть грамотно довести цей товар/послугу до кінцевого споживача, прибуток 
від цих товарів та послуг вони будуть отримувати "за замовчуванням". Ін-
акше кажучи, якщо ви як бізнесмен з любов'ю вкладаєтеся у власну справу і 
встановлюєте вашим пріоритетом якнайповніше задоволення ваших клієн-
тів, реально переживаючи за їх комфорт, тоді цінність вашого бізнесу буде 
лише зростати.  

Саме з огляду на ці аргументи ми і розрізняємо іміджеву та реальну ін-
вестиційну привабливість бізнесу. І лише турбота про реальну інвестиційну 
привабливість, яка базується на благородній меті якнайповнішого задово-
лення клієнта через вкладення всіх ресурсів і "душі" бізнесмена у справу, є 
конструктивною як для нього самого, так і для всіх сторін, пов'язаних з його 
діяльністю.  

Однією з ознак реальної привабливості фірми є чіткість і впорядкова-
ність усіх її внутрішніх зв'язків, у тому числі пов'язаних з інформаційними 
потоками. Якщо фірма зуміє створити "пропозицію чіткості, впорядковано-
сті і прозорості" – це буде однією із запорук створення і відповідного реле-
вантного попиту на її ідеї, що буде виражатися у сумі вкладених у справу 
інвестицій.  

Теорія фірми, визначаючи компонентний склад успіху будь-якого підп-
риємства, зазвичай концентрується на трьох складових його забезпечення – 
на менеджменті, маркетингу і логістиці.  

Однак насправді кореневим і стрижневим елементом успіху, без якого 
ані менеджмент, ані маркетинг, ані логістика (і як мінімум безпосередньо 
менеджмент і логістика) не зможуть довести свою дієвість, є прозорість ін-
формації про бізнес, яку забезпечує бухгалтерський облік.  

Відомий теоретик бухгалтерського обліку Валерій Жук, обґрунтовуючи 
свою інституціональну теорію бухгалтерського обліку, стверджував, що 
облік покликаний забезпечити довіру, порозуміння і керованість у соціаль-
но-економічних просторах. Налагодження чітких і зрозумілих схем і систем 
управлінського обліку – більш ніж достатня дія для переконання інших осіб 
у тому, що вони можуть довіряти фірмі, керівництво якої стільки часу та 
зусиль приділяє питанням керованості та прозорості власної справи.  
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Отже, місія бухгалтерів має розширюватися усвідомленням не тільки 

корисності їх роботи для керівництва, але і тим, що їх чесність, скрупульоз-
ність, незалежність, компетентність та неупередженість нівелює тривоги 
учасників господарських відносин, пов'язані з питаннями довіри між ними.   
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ураховуючи мінливі умови ринкової економіки, коли є актуальним 

питань виживання підприємств у жорсткій конкурентній боротьбі та за-
безпечення їх платоспроможності й фінансової стійкості, збільшується 
роль управління діяльністю підприємств у процесах прийняття оптима-
льних рішень, в основі яких зосереджена техніко-економічна інформація 
стосовно випуску продукції, витрат на її виробництво та рівня цін її реа-
лізації. Тому питання вибору виду діяльності, організації виробничого 
процесу, виробництва та збуту готової продукції стали прерогативою 
самих підприємств. В умовах самофінансування основним завданням 
для підприємств є одержання прибутку в розмірі, достатньому для відт-
ворювального процесу. Основною умовою збільшення прибутку підпри-
ємства є зниження собівартості продукції [1, с. 187]. 

Питання ефективності формування витрат знайшли відображення у 
дослідженнях багатьох вчених, серед яких Ю. Боговіна [1], Н. Ляліна [2], 
Д. Пармаклі [3], Л. Тодорич [4],  Н. Ульянченко [5], Д. Шиян [5] та ін-
ших. Зазначимо, що нині серед учених немає однозначного визначення, 
що собою представляє поняття витрати. Учені-економісти по-різному 
тлумачать це поняття. Але всі вони сходяться на думці про те, що визна-
чення цього поняття є одним із елементів ефективного управління діяль-
ністю підприємства. Оскільки чітке визначення категорії витрат є підґ-
рунтям для максимізації прибутку, керівники підприємств повинні при-
діляти максимум уваги і зусиль для точного тлумачення цього поняття й 
вимірювання відповідних витрат [5, с. 338]. Економічна енциклопедія 
подає таке визначення цього поняття: “Витрати – це виражені в грошовій 
формі витрати різних видів економічних ресурсів (праці, сировини, ма-
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теріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, 
обігу та розподілу продукції, товарів” [6, с. 203]. У свою чергу  
І. В. Охріменко у монографії, присвяченій дослідженню витрат та собі-
вартості продукції сільськогосподарських підприємств трактує поняття 
«витрати» таким чином: «… це витрачені ресурси, які можуть виступати 
у формі грошових коштів або ж мати грошову оцінку» [7, с. 20]. Це ви-
значення витрат є узагальненням багатьох трактувань й у повній мірі 
відображає усю їхню сутність. 

Слід також приділити увагу класифікації витрат підприємства. Кла-
сифікація витрат підприємства подана в табл. 1, що дозволяє виявити 
витрати відповідно до видів діяльності, розрахувати собівартість вироб-
леної та реалізованої продукції, спростити управління витратами, визна-
чити фінансові результати діяльності, що ставлять собі за мету всі 
суб’єкти господарювання [8]. 

Наступним етапом нашого дослідження був аналіз динаміки форму-
вання витрат, а саме виробничої та повної собівартості продукції сільсько-
го господарства, яку виробляє конкретне сільськогосподарське підприємс-
тво – ТОВ «Федорівський» Великобурлуцького району Харківської облас-
ті. Результати дослідження представлені в табл. 2. Зазначимо, що для під-
приємства характерний відносно стабільний асортимент продукції, яку 
воно виробляє та реалізує, а саме: п’ять видів (пшениця озима, кукурудза 
на зерно, ячмінь ярий, соняшник, буряк цукровий) продукції рослинницт-
ва та два види (вирощування ВРХ та молоко) продукції тваринництва. 

Таблиця 1 
Класифікація витрат підприємства 

№ з/п Ознаки Види витрат 

1 Місце виникнення на 
підприємстві 

Зведені по: підприємству, структурних підрозділах, цехах, 
дільницях, центрах відповідальності 

2 
Об’єкти  
господарської  
діяльності 

За об’єктами господарської діяльності (продукція, роботи, 
послуги, господарські процеси, замовлення) 

3 Характер  
виробництва 

Основне виробництво. Допоміжне виробництво. Обслуго-
вуюче виробництво 

4 
Зв’язок з обсягами 
господарської  
діяльності 

Постійні. Змінні. Умовно постійні. Умовно змінні 

5 Спосіб перенесення 
витрат на об’єкт Прямі. Непрямі 

6 Час виникнення Витрати минулого періоду. Виграти звітного періоду. Ви-
трати майбутніх періодів 

7 По відношенню до 
джерел покриття 

Вхідні витрати (залишок готової продукції на початок звіт-
ного періоду). Поточні витрати (виробнича собівартість 
готової продукції звітного періоду). Вихідні витрати (собіва-
ртість реалізованої продукції) 
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Продовження табл. 1 

8 За калькуляційними 
ознаками За елементами витрат. За статтями калькуляції 

9 Можливість  
регулювання 

Повністю регульовані. Часткова регульовані. Слабко регу-
льовані 

10 Мета формування Визначення собівартості. Визначення прибутку.  
Оцінка альтернативного варіанту 

11 Види діяльності 
Звичайні. Основні. Операційні. Інвестиційні. Фінансові. 
Надзвичайні. Виробничі. Адміністративні. Збутові. Поста-
чання. Невиробничі 

12 За єдністю складу 
витрат Одноелементні. Комплексні 

13 За календарними 
періодами Поточні. Довгострокові. Одноразові 

14 За доцільністю  
витрачання 

Продуктивні. Непродуктивні 

15 
Відповідно до  
функцій  
підприємства 

Виробничі витрати. Витрати на збут. Адміністративні витра-
ти. Інші операційні витрати 

Джерело: [8]. 

Представлені дані свідчать про те, що надто різких змін у рівнях ви-
робничої та повної собівартості за аналізований період не спостерігало-
ся, в основному зміни в розмірі витрат були викликані щорічним підви-
щенням ціни на пальне та мінеральні добрива (у рослинництві) і корми 
(у тваринництві). 

Таблиця 2 
Виробнича та повна собівартість продукції у ТОВ «Федорівський», 

2013-2017 рр. 
Види 

 продукції 
Виробнича собівартість, грн/ц Повна собівартість, грн/ц 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Пшениця озима 127,23 112,71 191,82 144,69 - 152,95 139,5 298,67 237,41 315,99 
Кукурудза на 
зерно 156,57 199,89 91,24 197,42 - 176,19 177,66 137,38 - - 

Ячмінь ярий - 108,67 - 70,99 88,71 209,20 - - 90,00 89,21 
Соняшник 245,01 310,21 269,67 302,58 799,8 317,12 392,96 423,82 - 805,17 
Буряки цукрові - 54,28 70,76 50,87 66,52 - 67,11 96,27 64,83 92,44 
ВРХ у живій 
масі 945,53 1141,53 846,15 1235,98 1274,67 1039,81 1463,47 1435,51 1428,69 2285,93 

Молоко 287,32 264,68 223,84 412,42 533,82 311,51 327,8 337,61 525,57 533,8 
Джерело: сформовано за матеріалами ТОВ «Федорівський». 

Також збільшення або зменшення рівня собівартості продукції зумов-
лене непостійністю обсягу виробництва продукції та затратами на збері-
гання продукції до моменту збільшення ціни на неї. При цьому на підпри-
ємстві доволі часто відбувається притримування вирощеної продукції в 
деякі роки, що зумовлено низькою ціною через перенасичення ринку, а 

 174 



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

також дає змогу зробити висновок, що підприємство забезпечене складсь-
кими приміщеннями, які можуть уміщувати значний обсяг продукції.  

Для оцінки ефективності формування витрат на виробництво продук-
ції у підприємстві використаємо показник окупності витрат. На рис. 1 
зображено динаміку коефіцієнта окупності витрат на виробництво моло-
ка та озимої пшениці. 

 
Рис. 1. Динаміка окупності витрат на виробництво й реалізацію  

продукції у ТОВ «Федорівський», 2013–2017 рр. 
 

Проаналізувавши динаміку витрат на виробництво й реалізацію сіль-
ськогосподарської продукції та рівень їх окупності можна зробити ви-
сновки, що коефіцієнт окупності витрат на виробництво й реалізацію 
продукції впродовж аналізованого періоду хоч і коливається за роками, 
проте був більшим за одиницю, що вказує на ефективність системи уп-
равління витратами на підприємстві. Висока варіативність коефіцієнта 
окупності витрат пов’язана як із коливанням цін на виробничі ресурси, 
так і з  варіацією цін на аналізовані види продукції. Зазначимо також, що 
окупність витрат на виробництво й реалізацію молока була високою і 
більш стабільною, порівняно із окупністю витрат на виробництво й реа-
лізацію пшениці, що є не типовим для більшої частини аграрних підпри-
ємств України. 

Отже, підсумовуючи, відзначимо, що ефективність формування ви-
трат у сільськогосподарських підприємствах пов’язана, з одного боку, з 
урожайністю культур і продуктивністю тварин, а з іншого боку – з фак-
тором постійного підвищення цін на матеріальні ресурси, що спожива-
ють у процесі виробництва. Нажаль, динаміка зміни цих процесів відбу-
вається різними темпами, часто не на користь сільськогосподарських 
підприємств, що зумовлює зростання собівартості одиниці продукції. На 
прикладі досліджуваного підприємства показано, що формування окуп-
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ності витрат на виробництво й реалізацію молока є більш стабільним у 
часі, ніж на виробництво й реалізацію озимої пшениці. До того ж, рівень 
окупності витрат при виробництві й реалізації молока виявився вищим, 
ніж за виробництва й реалізації пшениці, що може свідчити про необхід-
ність орієнтації підприємства на виробництво продукції тваринництва.  
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН КИТАЮ НА ПРИКЛАДІ ЙОГО 
ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 

 
Китайська Народна Республіка (далі – КНР) є блискучим зразком країни, 

яка відрізняється своєрідністю соцієтальних тенденцій свого розвитку, са-
мобутністю політико-економічних систем, а також директивністю впливу 
держави на всі сторони суспільного життя. Так, в різні часи суспільна орга-
нізація окресленої країни ставала об’єктом досліджень не тільки науковців 
країн СНД, але й зарубіжних вчених, що пояснюється специфікою пробле-
ми прав людини в цілому й в окресленій державі – зокрема. 

Від кінця 1970 року й до наших днів КНР характеризується піднесенням 
нормативно-правової сфери, особливістю якої є пришвидшення темпів еко-
номіко-політичного розвитку держави. Стрижневими для цього процесу є 
феномен прав людини, які позиціонуються багатьма державами як цінність, 
розвиток й побутування якої мають стати наріжним каменем в законах, що 
ухвалює Китайська Народна Республіка. Цікаво, що, незважаючи на своєрі-
дність побутування феномену прав людини в країні, КНР ухвалила низка 
вкрай важливих міжнародних угод в окресленій сфері, зокрема мовиться 
про: Загальну декларацію прав людини 48-го року; Пакт про економічні, 
соціальні й культурні права 66-го року й Пакт про громадянські й політичні 
права 66-го року, зокрема за період існування країни було ухвалено цілих 
чотири Конституції (1954, 1975, 1978 й чинна – 1982 року. 

При цьому КНР є активним учасником міжнародної діяльності у галузі 
захисту людських прав: так, наразі країною ратифіковано й долучено до 
сімнадцяти міжнародних нормативно-правових актів із цієї тематики. А 
1997 рік знаменувався підписанням Міжнародного пакту щодо економіч-
них, соціальних й культурних прав (актуалізовано в 2001 році), в наступно-
му році – ухвалено Міжнародний пакт про громадянські й політичні права. 

Останні роки позначилися вагомою роллю в справі гарантування й захи-
сту прав людини міждержавного співробітництва, а також слідування за 
основними міжнародними угодами з окресленої тематики [1, с. 36–37]. Ок-
рім того, позитивною динамікою відзначено співробітництво країни із різ-
номанітними органами Організації Об’єднаних націй, головна мета яких 
контроль за дотриманням прав людей. Важливим зрушенням є те, що 1991 
рік відзначився запрошенням керівництва КНР Спеціального доповідача 
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ООН з проблем релігійної терпимості та Спеціального доповідача ООН з 
проблем катувань. 

Незважаючи на такі суттєві зрушення, відзначимо, тим не менш, своєрі-
дність конституційного регулювання, порівняно з европейськими практика-
ми та класичними соціалістичними моделями: 

а) для низки конституційного переліку прав і свобод людини характер-
ним є брак стрижневих, характерних для свобод і прав інших країн; 

б) формулювання феномену політичних прав є неповним, адже відсут-
німи є узвичаєні для державного права матеріальні гарантії, натомість соці-
ально-економічні права розписані аж надто розлого: так, для конституції 
Китаю (ст. 34) характерним є превалювання політичних прав і свобод відно-
сно всіх інших; 

в) для блоку соціально-стратифікованих й культурно-економічних прав 
виділені лише право на працю, відпочинок, соціальне забезпечення (пенсія, 
лікарняний тощо), творчість, право власності й спілкування, а також науко-
во-дослідницьку й творчу діяльність тощо. При цьому право власності вине-
сено в загальні положення, не прописуючих окремо в правах і свободах, що 
виглядає нелогічним; 

г) натомість надзвичайно ретельно й деталізовано в Конституції Китаю 
розписано обов’язки громадян, більша частина яких є соціалістичними (ви-
мога працювати й бути дисциплінованим) та політичними (захист неподіль-
ності кордонів країни й єдності всіх національностей, що входять до складу 
країни; не розголошувати державної таємниці; дотримуватися громадського 
порядку тощо). Також низку нормативно-правових актів присвячено механі-
зму повідомлення про правопорушення із обов’язковим преміювання акти-
вних осіб державними органами [3, с. 37–38]. 

Щодо ієрархії цінностей життя та його конституційних прав, то тут та-
кож наявне велика диференціація останніх. Так, їх означення в Конституції 
Китайскої Народної Республіки починається з виборчих прав, продовжую-
чись політичними свободами (слово, друк, збори тощо), свободою віроспо-
відання, свободою безпосередньо особистості, недоторканості її честі й гід-
ності. При цьому пріорітетність політичних свобод актуальна лише для ін-
телектуальної частини громадян країни, натомість для пересічного громадя-
нина стрижневими є право на життя, здоров’я, ім’я (останні базується на 
містичному розуміння ймення як доленосного компоненту людського жит-
тя) й особисте зображення [2, с. 37-40]. 

Слід також зазначити, що іноземці й апатриди навіть формально (як це 
зроблено в конституціях деяких держав) не прирівняні до громадян Китаю у 
цілому щодо деяких прав і свобод: їх статус розглядається окремо, як особ-
ливий. Частина 1 ст. 32 Конституції проголошує: «Китайська Народна Рес-
публіка охороняє законні права й інтереси іноземців, що знаходяться в Ки-
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таї; іноземці , що знаходяться в Китаї, повинні дотримуватися законів КНР». 
Більше того, ця стаття міститься в гл. 1 «Основні положення», а не в гл. 2 
«Основні права й обов’язки громадян». Цей законодавчо-технічний прийом 
забезпечує те, що з погляду організації тексту Конституції правовий статус 
іноземців ніяким чином не «перетинається» з правовим статусом громадян . 
Але, незважаючи на наведені вище недоліки, цілком очевидними є певні 
позитивні зрушення, у конституційному регулюванні прав людини намітив-
ся явний прогрес , що підтверджується діалогом , який розпочався між КНР 
та ООН. 
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ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВАМ У РОЗРІЗІ 

СТРОКІВ НАДАННЯ ТА ВАЛЮТ 
 

Важливе значення у безперервності відтворювального процесу і роз-
витку підприємницької діяльності в аграрній сфері відіграє вітчизняна 
банківська система через запровадження прогресивних механізмів кре-
дитування сільського господарства. В цьому аспекті необхідно проаналі-
зувати процентні ставки за кредитами, які надаються сільськогосподар-
ським підприємствам, адже саме процентні ставки відіграють важливу 
роль у кредитній політиці банку та є ключовим фактором, який формує 
намір сільськогосподарського підприємства отримати кредит. 

Середньозважені процентні ставки, під які залучали кредити сільсь-
когосподарські підприємства  протягом 2008-2016 років наведені на рис.  
1. Так середньозважені процентні ставки у  2016 році в національній ва-
люті, коливалися в межах 14,01–21,19%, в іноземних — 6,33–10,7% річ-
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них. Водночас за даними НБУ за грудень 2016-го року розмір ставки 
кредиту для суб’єктів сільсь¬кого господарства становив 18,4%, що ви-
ще середньої ставки за галузями економіки (14,2%). Нагадаємо, що облі-
кова ставка НБУ протягом 2016 року знизилася від 22,0 до 14,0% [1]. 

Як свідчать дані рис. 1 середньозважені процентні ставки за кредита-
ми сільськогосподарським підприємствам протягом аналізованого періо-
ду мають не стійку тенденцію і збільшувалися у 2009, 2012, 2014 та 2015 
роках. Найвищі значення середньозважених процентних ставок за кре-
дитами, наданими підприємствам сільського господарства спостеріга-
ються у 2015 році і становлять 21,7 %, однак у 2016 році  відбувається їх 
зменшення на 3,3%, але залишається більшою за ставку рефінансування 
на 4,2 %. 

 
Рис. 1. Середньозважені процентні ставки за кредитами, наданими у 

2008-2016 рр., %  
Джерело: розраховано автором за даними Національного банку України [2] 

Проведений моніторинг процентних ставок (рис.2) свідчить, що у ро-
зрізі строків надання кредитів сільськогосподарським підприємствам 
процентні ставки на короткостроковий період вищі ніж на довгострокову 
перспективу надання кредитів, однак банки несуть ризики з неповернен-
ня наданих коштів у кредит. Так, процентні ставки за кредитами до 1 
року в 2011 році становили13,5 %, максимального значення було досяг-
нуто у 2014-2015 роках і становили 20,5 %, а вже у 2016 році спостеріга-
ється зменшення на 7,4%, що у підсумку становить 13,1%. Процентні 
ставки за кредитами від 1 до 5 років коливаються в межах 14 % - 22,7 %, 
а в 2016 році становили 16,5 %. Найнижчі значення показників мали 
процентні ставки за кредитами більше 5 років і найбільшого значення 
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досягли у 2012 році – 17,4 %, а вже у 2016 році, процентна ставка за кре-
дитами зменшилася і становила 10,8 %. 

 
Рис. 2. Процентні ставки кредитів сільськогосподарським  

підприємствам у розрізі строків надання протягом  
2011-2016 рр., %  

Джерело: побудовано автором за даними Національного банку України [2] 

Протягом 2010-2016 рр. найвищі значення процентних ставок за кре-
дитами строком від 1 року до 5 років спостерігається у 2014 році 19,5% 
та у 2015 році 22,7%, а за кредитами наданими строком більше 5 років 
мали максимальні значення у 2012 та 2015 роках – 17,2 % і 15,1% відпо-
відно, а найменші показники у 2014 році 11,5% та у 2016 році 10,8 %. 

Однак в національній валюті процентні ставки за кредитами сільсь-
когосподарським підприємствам коливалися в межах 17,1 – 23,4%. Про-
центні ставки кредитів сільськогосподарським підприємствам у розрізі 
валют надання протягом 2011-2016 рр. наведено на рис. 3.  Дані рис. 3. 
свідчать, що у 2016 році процентна ставка за кредитами наданими підп-
риємствам сільського господарства в національній валюті  зменшилася 
на 3% і становили 20,4%, а в іноземній валюті навпаки відбулося зрос-
тання на 0,4%, що за підсумка 2016 р. становило 10,7%. Однак в інозем-
ній валюті процентні ставки коливалися в межах 7,3 – 14,1%. Так, у 2014 
р. значення було найвищим  і становило 14,1%, що компенсувалося ви-
сокими ставками у національній валюті, та мінімального значення було 
досягнуто у 2011 році (7,3%). 
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Рис. 3. Процентні ставки надання кредитів сільськогосподарським 
підприємствам у розрізі валют протягом 2010-2016 рр., %  

Джерело: побудовано автором за даними Національного банку України [2] 

В Україні банківське кредитування в системі фінансового забезпе-
чення сталого розвитку сільського господарства залишається невизначе-
ним. Ризик та невизначеність відіграють важливу роль у діяльності підп-
риємств, вміщуючи в собі протиріччя між реальним і запланованим. 
Усунути невизначеність неможливо, оскільки вона є елементом 
об’єктивної дійсності. Але слід зазначити, що невизначеність не завжди 
є негативним фактором, оскільки усвідомлення факту її існування моти-
вує до самостійного вирішення управлінських завдань, ініціативності та 
творчого пошуку. 
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ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ − 

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах динамічного розвитку міжнародних ринкових відносин і 

орієнтації на зовнішні ринки збуту товарів, якість і конкурентоспромож-
ність продукції стають найважливішими факторами ефективності діяль-
ності будь-яких господарюючих суб'єктів країни. Причому більшою мі-
рою конкурентоспроможністю продукції, ніж самого підприємства. В 
свою чергу, конкурентоспроможність продукціі в основному пов'язана з 
двома показниками - ціна і якість. Причому все більшої значущості на-
буває другий фактор. 

Якість товару є основною складовою його конкурентоспроможності. 
Іменно воно багато в чому впливає на затребуваність з боку споживачів, 
так як саме якісні характеристики задовольняють їхні потреби. Тому при 
визначенні якості продукту слід виділити найкращі властивості товару 
для споживача. А якщо у організації відсутній необхідний споживачеві 
рівень якості продукції, то можна вважати, що у неї немає ніяких аргу-
ментів на суперечці з конкурентами за ринки збуту [4, c.106]. 

Підвищення якості продукції є найбільш пріоритетним завданням для 
будь-якого підприємства, тому що дозволяє: поліпшити структуру екс-
порту; прискорити НТП; розширити нові ринки збуту [2]. 

Категорія «конкурентоспроможність» також має багатоаспектний ха-
рактер. Прихильники неокласичного підходу характеризують її як здат-
ність продавати за ринковими цінами і з нормальним прибутком; інсти-
туціоналістів вважають, що це здатність виживати, використовуючи пе-
реваги в інститутах; еволюціоністи кажуть, що конкурентоспроможність 
- це здатність адаптуватися до швидкоплинних умовах конкурентного 
середовища [5]. Однак найчастіше при визначенні конкурентоспромож-
ності використовується управлінський підхід, в якому вона розглядаєть-
ся, як здатність управляти ресурсами і діями. Під конкурентоспроможні-
стю в загальному сенсі будемо розуміти здатність конкурента перероз-
поділяти створену всіма суперниками вартість в свою користь завдяки 

*
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вмінню заміщати низько результативні види діяльності більш результа-
тивними. 

Конкурентоспроможність товару - перевага його в даний момент часу 
в будь-якій сфері (сегменті ринку) над конкурентами, досягнуте без 
шкоди для виробника і оточуючих. Основними факторами, що вплива-
ють на конкурентоспроможність продукції є якість, ціна, витрати, пов'я-
зані з експлуатацією продукції і якість обслуговування споживачів. 

Оцінка рівня якості продукції є сучасним інструментом управління 
конкурентоспроможністю в умовах наростаючих змін у зовнішньому 
середовищі і пов'язаної з цим невизначеністю. Вона являє собою зістав-
лення показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями, 
тобто показниками, обраними для порівняння. Наприклад, це можуть 
бути показники аналогів продукції [3]. 

Необхідністю постійного підвищення якості, без чого неможливо до-
сягнення і підтримка ефективної економічної діяльності. Все це змушує 
виробників шукати і використовувати різні методи поліпшення якості 
продукції. В даний час виділяють три групи методів підвищення якості 
продукції (Рис 1): 

 
Рис. 1. Групи методів підвищення якості продукції 
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У процесі прийняття рішень щодо поліпшення якості продукції, все 
більшого значення набувають соціальні та економічні інструменти, які 
включають: використання узгодженої системи прогнозування і плану-
вання необхідного рівня якості виробів, встановлення прийнятних цін 
для споживачів на окремі види товарів, використання ефективної моти-
вації всіх категорій персоналу підприємства, проведення кадрової полі-
тики, адаптованої до ринкових умов господарювання [3]. 

Слід зазначити, що неможливо застосовувати на практиці тільки одну 
групу методів. Необхідно їх комплексне застосування, так як всі вони 
тісно взаємопов'язані між собою, і використання одного негайно зажадає 
подальших дій по закріпленню отриманого ефекту підвищення конку-
рентоспроможності продукції. Так, використання досягнень науки і тех-
ніки зажадає мобілізації людського капіталу, впровадження сучасних 
методів організації виробництва [5]. 

 
 

Рис. 2. Взаємозв'язок якості та конкурентоспроможності  
сільськогосподарської продукції 

 
Взаємозв'язок між конкурентоспроможністю і якістю продукції пред-

ставлена на рис. 2, з якого видно, що підвищення якості продукції не 
тільки прямо впливає на її конкурентоспроможність, а й, перш за все, 
дозволяє знизити витрати і збільшити прибуток, що, в кінцевому рахун-
ку, забезпечує фінансову стійкість підприємства. Але для того, щоб 
отримати такий результат, підприємствам необхідно, в першу чергу, ро-
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зробити чітку стратегію підвищення якості продукції і мати необхідні 
ресурси (фінансові, сировинні, трудові, інформаційні) для її реалізації. 
Крім цього, підприємства повинні бути готові до того, що реалізація 
стратегії займе тривалий час. 

Таким чином, підвищення якості продукції - це основа успішного 
функціонування любого підприємства. Якість багато в чому визначає 
імідж підприємства, служить основою для задоволення потреб різного 
рівня, є найважливішою складовою його конкурентоспроможності.  

Для того, щоб розробити і реалізувати ефективну стратегію підви-
щення конкурентоспроможності продукції, підприємствам необхідно 
інвестування, кадрове переозброєння, ефективний маркетинг, чітко про-
роблена діяльність по просуванню продукції, забезпечення доступності 
продукції для споживачів. 

Тільки за умови наявності конкурентоспроможної продукції підпри-
ємства можуть вижити в умовах конкуренції і отримати необхідну при-
буток. Тому діяльність по підвищенню і забезпечення якості продукції в 
умовах ринкових відносин повинна бути пріоритетною. 
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ЗМІНИ ДО ПІДХОДУ РОЗПОДІЛУ СОЦІАЛЬНО-

СПРЯМОВАНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ 

 
Вже понад 25 років триває світова дискусія щодо питань: хто й скіль-

ки повинен платити за послуги з розповсюдження знань та які виробни-
ки сільськогосподарської продукції можуть дозволити собі оплатити 
консультаційну допомогу? Відповідно дискусійними є схеми фінансу-
вання дорадчої діяльності: чи платними повинні бути послуги і які з них, 
а чи доцільним є  утримання дорадників? 

Нині в Україні статтею 6 Закону України «Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність» [1] законодавчо закріплений підхід плати за сільсь-
когосподарські дорадчі послуги з  розподом їх на комерційні та соціаль-
но спрямовані. Підставою для такого поділу визначено включення соціа-
льно спрямованих сільськогосподарських дорадчих  послуг до переліку 
послуг передбачених державною  цільовою  програмою сільськогоспо-
дарської дорадчої   діяльності та місцевими програмами соціально-
економічного розвитку як безоплатні для споживачів послуг  за визначе-
ними видами послуг як такими, що «мають найбільшу ефективність», а 
саме: навчальні семінари, демонстраційні покази, індивідуальні консуль-
тації та друкована продукція (брошури, буклети, інформаційні листки) 
[2]. Решта сільськогосподарських дорадчих послуг є комерційними, 
оскільки виконуються за кошти їх споживачів. Такий підхід до розподілу 
дорадчих послуг з ряду об’єктивних і суб’єктивних причин засвідчив 
свою низьку результативність.  

Натомість результати опитування фермерських господарств щодо 
пропорцій розподілу джерел фінансування сільськогосподарських дора-
дчих послуг  засвідчилии їх готовність до часткової фінансової участі в 
оплаті соціально спрямованих дорадчих послуг [3]. Необхідність змін 
підходів до розподілу дорадчих послуг зумовила  з 2018 року перехід до 
розподілу часток в оплаті за соціально спрямовані дорадчі послуги через 
застосування  механізму часткової компенсації сільськогосподарським 

*

* Науковий керівник - М.Ф. Кропивко, доктор економічних наук, професор, ака-
демік НААН. 
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дорадчим службам витрат (90%), пов’язаних з наданням дорадчих пос-
луг у рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку фер-
мерських господарств». 

Однак такий механізм потребує удосконалення, оскільки не враховує 
цикли розвитку аграрних підприємств, як основної цільової аудиторії, та 
рівні складності  дорадчих послуг. 

Застосування  диференційованого підходу до розподілу цільової ау-
диторії суб’єктів дорадчої діяльності  передбачає виділення груп підпри-
ємців, а саме: починаючих, початківців, стабільних та лідерів. Розподіл 
цільової аудиторії дорадчої діяльності на зазначені групи зумовлює не-
обхідність врахування особливостей співпраці з кожною.  

Так, інформаційно-консультаційна робота з  починаючим підприєм-
цем вимагає значної частки робочого часу дорадника на його пошуки та 
налагодження комунікативних контактів. Робота з цим клієнтом не може 
бути платною  для нього, оскільки комунікативний інтерес лежить в 
площині дорадників. Економія витрат на пошуки таких активістів може 
бути досягнута за умов широкого використання масових та групових 
методів дорадчої діяльності.  

Активного дорадчого обслуговування через застосування методів 
групового та індивідуального обслуговування потребує і цільова група 
початківців-фермерів. Супровід діяльності таких клієнтів протягом часу 
становлення, не менше 5 років, забезпечує закріпленя його постійним 
клієнтом, який на етапі стабілізації діяльності здатний забезпечити осно-
вну частку доходів дорадчої служби.  

Саме стабільно працюючі підприємці націлені на модернізацію виро-
бництва та побудову економічної і ефективної моделі управління госпо-
дарством здатні формувати понад 50% доходів  сільськогосподарської 
дорадчої служби.  

Підприємства, які впроваджують сучасні технології та  працюють над 
освоєнням інноваційних методів роботи, формують групу  лідерів, а 
співпраця з такими підприємствами забезпечує можливість оновлення 
знань дорадників. 

Слід зауважити, що механізм часткової компенсації сільськогоспо-
дарським дорадчим службам витрат, пов’язаних з наданням дорадчих 
послуг потребує також і врахування  складності  дорадчих послуг, адже 
їх надання потребує налагодження попередньо комунікативних зв’язків 
та формування, за потреби, підгрунтя сприйняття складності інформації. 
Тому  при розподілі часток бюджетного фінансування та за рахунок їх 
замовників при оплаті за соціально спрямовані послуги доцільним також 
є застосування диференційованого підходу, що передбачає виділення 
таких рівнів складності дорадчих послуг:  
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- І рівень: пропагандного характеру; 
- ІІ рівень: консультаційно-навчального характеру; 
- ІІІ рівень: консультаційно-дослідницького характеру. 
До соціально спрямованих дорадчих послуг пропагандного характеру 

слід віднести діяльність з поширення інформації про можливості доступу до 
програм державної підтримки виробництва сільськогосподарської продук-
ції, до наукових та/чи інноваційних продуктів через соціальні мережі, засоби 
масової інформації, on-line консультування, поширення літератури ознайо-
мчого характеру і т.д. До цього рівня послуг слід також віднести економіко-
соціологічні дослідження з виявлення потреб сільськогосподарських това-
ровиробників і сільського населення та відстеження результативності  дора-
дчих послуг.  Такого рівня дорадчі послуги лежать в площині інтересів до-
радників, адже мають на меті привернення уваги замовника послуг, тому не 
можуть бути платними для нього.  

За умов виявлення дорадниками недостатності розуміння пропонова-
них програмних,  наукових та/чи інноваційних продуктів серед цільової 
аудиторії необхідним є надання дорадчих послуг консультаційно-
навчального характеру, таких як навчальні семінари, демонстраційні 
покази з залученням експертів-дорадників, формування пакетів докуме-
нтів для участі у програмах державної підтримки виробництва сільсько-
господарської продукції і т.д. Визнання замовником дорадчих послуг 
потреби у підвищення рівня обізнаності обумовлює застосування розпо-
ділу часток у фінансуванні соціально спрямованих дорадчих послуг з 
бюджетів різних рівнів та за рахунок  замовників послуг, де частка 
останніх має бути мінімальною для починаючих підприємців та макси-
мальною для підприємців- лідирів.  

Надання дорадчих послуг консультаційно-дослідницького характеру, 
таких як представництво інтересів, технічний та технологічний аудит, 
техніко-економічне обгрунтування проекту розвитку підприємств, уч-
асть у бізнес-плануванні підприємств, супровід діяльності, управління 
ризиками, та ряд інших  індивідуальних консультацій передбачає кому-
нікаційний інтерес в площині замовника послуг, тобто підприємця, тому 
в розподілі часток у фінансуванні послуг такого рівня частка замовника 
має зростати.  

Виходячи з викладеного пропозиції до розподілу часток фінансуван-
ня соціально спрямованих дорадчих послуг за диференційованим підхо-
дом передбачають континуум від безоплатності дорадчих послуг, що 
надаватимуться суб’єктами дорадчої діяльності при обслуговуванні по-
чинаючих підприємців до максимуму плати для підприємців-лідерів 
(табл.1). 
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Таблиця 1 

Пропорційний розподіл часток оплати дорадчих послуг з бюджетів 
різних рівнів (державного і місцевих) та за рахунок клієнта* 

Рівні складності дорадчих послуг 
Підприємці (в т.ч. фермерські господарства) 
починаю-

чі 
початків-

ці 
стабіль-

ні 
ліде-
ри 

пропагандного характеру 100/0 100/0 100/0 100/0 
консультаційно-навчального характеру 100/0 99/1 80/20 50/50 
консультаційно-дослідницького характеру 100/0 90/10 50/50 20/80 
Примітка: в чисельнику частка фінансування з бюджетів різних рівнів, а в зна-
меннику - за рахунок замовника. 

*Джерело:  розроблено автором 

Запропоновані пропозиції удосконалення механізму часткової ком-
пенсації сільськогосподарським дорадчим службам витрат, пов’язаних з 
наданням дорадчих послуг у рамках бюджетної програми «Фінансова 
підтримка розвитку фермерських господарств» в частині застосування 
диференційованого підходу до розподілу у вартості дорадчих послуг 
часток сплаченої замовником та компенсації   з врахуванням  циклів роз-
витку підприємств замовників  на основі виділення серед них починаю-
чих, початківців, стабільних та лідерів, а також з врахуванням рівнів 
складності  дорадчих послуг (від послуг пропагандного характеру, кон-
сультаційно-навчального до  консультаційно-дослідницького) дозволять 
підвищити адресність державної допомоги та наукового супроводу підп-
риємцям аграрного сектору економіки саме з низьким рівнем доходів. 

 
Список використаних джерел: 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСТОЩЕНИЕ: УЧЕТ И 

ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ 
 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросу связи ме-

жду показателями использования природного капитала и результатами 
экономики субъекта хозяйствования. Особенно актуальна эта проблема 
для ресурсно-ориентированных видов экономической деятельности, в 
частности для нефтегазо- и горнодобывающих организаций, так как 
стоимость самого значительного актива таких субъектов хозяйствования 
– минеральных ресурсов – не отражена в финансовой отчетности, что не 
соответствует принципу приоритета экономического содержания над 
юридической формой, искажает показатели ресурсного потенциала, ин-
вестиционной привлекательности организации. Не обеспечивается учет 
истощения природного капитала, а также должная интеграция указанной 
информации в систему национальных счетов для достоверного опреде-
ления показателя национального богатства и расчета макроэкономиче-
ских индикаторов устойчивого развития страны. 

Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности экономического 
потенциала используемых минеральных ресурсов по текущей рыночной 
стоимости предлагаем использовать отдельный синтетический счет ХХ 
«Минеральные ресурсы». Модель счета ХХ «Минеральные ресурсы» 
представлена на рисунке 1. 

 
ХХ «Минеральные ресурсы» 

Дебет                                                                         Кредит 
Сн – рыночная стоимость минеральных 
ресурсов на начало отчетного периода 

 

Оборот по дебету Оборот по кредиту 
В течение месяца 

Увеличение стоимости минеральных ресур-
сов после разведки 

Уменьшение стоимости минераль-
ных ресурсов после добычи 

Ск – рыночная стоимость минеральных 
ресурсов на конец отчетного периода 

 

 
Рис. 1. Модель счета ХХ «Минеральные ресурсы» 
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Вместе с тем следует отметить, что не все минеральных ресурсов  

могут быть отражены в составе активов организации. А только те, над 
которыми предполагается наличие контрольной функции. 

В качестве инструмента для решения указанного вопроса служит вид 
договора и тип контракта, по условиям которых организации передаются 
права на разработку и добычу минеральных ресурсов. Каждый из дого-
воров предусматривает % доли активного участия, согласно которому 
организации получают права на обнаруженные запасы полезных иско-
паемых, также покрывают понесенные затраты на разведку и разработку 
месторождения. То есть, в бухгалтерском учете по счету ХХ «Минера-
льные ресурсы» следует отражать по текущей рыночной стоимости то-
лько ту часть совокупных запасов полезных ископаемых, на которую 
согласно условиям контракта и в соответствии с долей активного учас-
тия они имеют права. 

Несмотря на то, что минеральные ресурсы представляют собой спе-
цифический объект учета, количество сделок купли-продажи этого акти-
ва достаточно велико. Рассматривая рынок минерального сырья Респуб-
лики Беларусь, следует отметить, что имеющиеся запасы калийной и 
каменной солей, доломитов, цементного сырья позволяют не только в 
полном объеме обеспечить внутренние потребности страны, но и осу-
ществлять их экспорт на внешний рынок стран дальнего и ближнего за-
рубежья. Вместе с тем наблюдается зависимость важнейших отраслей 
промышленности от импорта отдельных видов сырья и топлива. Это  
обуславливает наличие купли-продажи минеральных ресурсов не только 
на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

В целом следует отметить, что в конце XX и начале XXI веков миро-
вая экономика минерального сырья вступила в новую фазу своего разви-
тия, которая характеризуется следующими внешними факторами: возни-
кновение принципиально нового явления в мировой экономике – рынка 
минерально-сырьевых баз (МСБ); интенсификация процессов глобали-
зации сырьевых рынков, сопровождающаяся стремлением развитых 
стран к сбалансированному развитию и, как следствие, обострению 
борьбы за их подчинение под свой контроль [1]. Следовательно, миро-
вой рынок для такого актива как минеральные ресурсы является высоко-
ликвидным, и его текущую рыночную стоимость можно оценить, полу-
чив информацию по аналогичным сделкам.  

Принцип рыночной оценки предусматривает проведение переоценок 
активов, так как за время, пока организация владеет активами, первона-
чальная оценка может существенно измениться по сравнению с их стои-
мостью на момент представления отчетных данных пользователям. На 
наш взгляд переоценку текущей рыночной стоимости минеральных ре-
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сурсов необходимо осуществлять в связи с изменением рыночных цен, а 
также при изменении объема запасов по результатам доразведки. 

Источником активов, отражающих экономический потенциал испо-
льзуемых минеральных ресурсов, в оценке по текущей рыночной стои-
мости представляется целесообразным считать природный капитал. 

А.П. Шевлюков, исследуя проблемы учета капитального имущества, 
указывает: «Организации государственной формы собственности земе-
льные участки и природные ресурсы получают в пользование безвозмез-
дно, в связи с чем в качестве источника их финансирования предлагается 
использовать выделенную государством стоимость природного капита-
ла» [2, с. 129]. Для этих целей Шевлюков рекомендует счет «Природный 
капитал» [2, с. 128 – 129]. Включение природного капитала в пассив ба-
ланса предлагают Ю.В. Алтухова, В.Г. Широбоков [3, с. 154 – 155]. По 
мнению С.Г. Вегеры, использование счета «Природный капитал» для 
отражения источников поступления земельных участков на праве 
аренды, постоянного, временного пользования в кадастровой оценке, 
представляется целесообразным, однако требуется уточнение: указанные 
земельные участки являются привлеченным природным капиталом, что 
должно найти отражение в названии счета и учитываться при проведе-
нии анализа финансового состояния организации [4, с.152]. 

В связи с этим, считаем уместным согласиться с мнением С.Г. Ве-
геры и в бухгалтерском балансе в качестве источника экономического 
потенциала используемых минеральных ресурсов должен выступать 
привлеченный природный капитал, который предлагаем отражать на 
одноименном счете XX «Привлеченный природный капитал», модель 
которого представлена на рисунке 2. 

 
XX «Привлеченный природный капитал» 

Дебет                                                                         Кредит 
 Сн – Привлеченный природный капитал на на-

чало отчетного периода 
Оборот по дебету Оборот по кредиту 

В течение месяца 
Выбытие привлеченного природ-
ного капитала  

Привлеченный природный капитал  

 Ск – Привлеченный природный капитал на ко-
нец отчетного периода 

 
Рис. 2. Модель счета XX «Привлеченный природный капитал» 
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На счете XX «Привлеченный природный капитал» будет обобщаться 

информация о величине привлеченного природного капитала после ра-
зведки и оценки минеральных ресурсов. 

Необходимо отметить, что система бухгалтерского учета минераль-
ных ресурсов должна не только формировать информацию для отраже-
ния запасов полезных ископаемых организаций – недропользователей 
Республики Беларусь в составе национального богатства, но и включать 
учет истощения минеральных ресурсов. Это обеспечит необходимую 
информационную базу для расчета макроэкономических индикаторов 
устойчивого развития страны, характеризующих человеческий прогресс 
с учетом экологического и социального факторов, связи между качест-
вом окружающей среды, истощением природных богатств и экономиче-
ским ростом. 
Так как показатель «истощение» используется для отражения уменьше-
ния стоимости минеральных активов в результате их добычи из недр, 
предлагаем в бухгалтерском учете его учитывать на пассивном синтети-
ческом счете ХХ «Истощение минеральных ресурсов». Модель счета ХХ 
«Истощение минеральных ресурсов» представлена на рис. 3. 

 
ХХ «Истощение минеральных ресурсов» 

Дебет                                                                         Кредит 
 Сн – Сумма истощения минеральных ресурсов 

начало отчетного периода 
Оборот по дебету Оборот по кредиту 

В течение месяца 
Списание истощения минераль-
ных ресурсов 

Начисление истощения минеральных ресурсов в 
результате добычи из недр 

 Ск – Сумма истощения минеральных ресурсов на 
конец отчетного периода 

 
Рис. 3. Модель счета ХХ «Истощение минеральных ресурсов» 

 
Таким образом, отражение в бухгалтерском учете и отчетности эко-

номического потенциала используемых минеральных ресурсов предла-
гаем осуществлять следующим образом: 

1. Текущую рыночную стоимость ресурса отражать по дебету счета 
«Минеральные ресурсы» и кредиту счета «Привлеченный природный 
капитал». 

2. Переоценку текущей рыночной стоимости ресурса осуществлять в 
связи с изменением текущих рыночных цен и объема запасов по резуль-
татам разведки и относить на счет «Привлеченный природный капитал». 

3. Истощение ресурсов (добыча полезных ископаемых) отражать с 
использованием счета «Истощение минеральных ресурсов». 
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4. В аналитическом учете и раскрытии информации отражать ре-
сурсы, находящие в собственности организации и на ограниченных 
вещных правах (аренда, право пользования и т.д.),  
Исходя из изложенного, рекомендована следующая типовая корреспон-
денция счетов учета экономического потенциала используемых минера-
льных ресурсов (таблица 1). 

Таблица 1 
Предлагаемая корреспонденция счетов учета экономического поте-

нциала используемых минеральных ресурсов 
Содержание операции Дт Кт 

Отражено привлечение природного  
капитала на величину текущей рыночной 
стоимости минеральных ресурсов,  
контролируемых организацией согласно 
условиям контракта 

ХХ «Минеральные 
ресурсы» 

ХХ «Привлеченный 
природный капи-

тал» 

Отражено истощение привлеченного 
природного капитала в результате 
добычи минеральных ресурсов 

ХХ «Привлеченный 
природный капи-

тал» 

ХХ «Истощение 
минеральных ресу-

рсов» 

Отражена дооценка стоимости  
минеральных ресурсов 

ХХ «Минеральные 
ресурсы» 

ХХ «Привлеченный 
природный капи-

тал» 

Отражена уценка стоимости  
минеральных ресурсов 

ХХ «Привлеченный 
природный капи-

тал» 
ХХ «Минеральные 

ресурсы» 

Списана ранее отраженное истощение 
привлеченного природного капитала 

ХХ «Истощение 
минеральных ресу-

рсов» 
ХХ «Минеральные 

ресурсы» 

Отражено выбытие привлеченного при-
родного капитала по текущей рыночной 
стоимости минеральные ресурсы, конт-
ролируемых организацией согласно 
условиям контракта 

ХХ «Привлеченный 
природный капи-

тал» 
ХХ «Минеральные 

ресурсы» 

Примечание – Собственная разработка в рамках предлагаемой методики учета 
минеральных ресурсов и их истощения 

Опираясь на ранее обоснованную необходимость формирования в 
системе бухгалтерского учета качественной информации о контролиру-
емых организацией минеральных ресурсов, а также предложенную ме-
тодику отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности стоимости 
минеральных ресурсов как части природного капитала, предлагаем для 
организаций добывающей промышленности Республики Беларусь внес-
ти изменения в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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В бухгалтерском балансе текущую рыночную стоимость исполь-

зуемых минеральных ресурсов предлагаем показывать следующим обра-
зом:  

- в составе долгосрочных активов организации по строке «Минераль-
ные ресурсы»; 

- в источниках их формирования – в составе собственного капитала 
по строке «Привлеченный природный капитал». 

Отражение в бухгалтерском балансе стоимости контролируемых ми-
неральных ресурсов позволяет формировать достоверную информацию 
для принятия управленческих решений по текущей и инвестиционной 
деятельности, а также соответствует международным подходам, что 
имеет особую практическую значимость для сопоставимости экономи-
ческих показателей отечественных организаций с аналогичными показа-
телями предприятий других стран в современных условиях интенсифи-
кации процессов глобализации сырьевых рынков и расширения между-
народных экономических связей Республики Беларусь. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Цифрова трансформація агропромислового виробництва розглядаєть-

ся як один із основних шляхів диверсифікації національної економіки, її 
переорієнтація з сировинної моделі експорту на постачання продуктів із 
високою доданою вартістю. Для прискореного впровадження процесів 
цифровізації економіки країни затверджена Кабінетом Міністрів України 
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки [1], яка, у розрізі аграрного сектору, передбачає підвищення 
продуктивності та ефективності АПК через впровадження інформаційно-
комунікаційних (цифрових) технологій. 

Можливості модернізації вітчизняної аграрної сфери величезні. Сві-
тове сільське господарство поступово перетворюється з традиційної у 
високотехнологічну галузь, яка здатна створювати нові ринки для інно-
ваційних рішень і розробок, що не існували раніше для вирішення вели-
кої кількості практичних завдань. На зміну існуючим приходять «розум-
ні» агротехнології, в основі яких лежить машинне навчання, цифрові 
платформи, 3-D друк, робототехніка, біосенсори та Big Data [2]. У XXI 
столітті інтелектуальні цифрові рішення повинні допомогти сільському 
господарству впоратися з проблемами підвищення продуктивності та 
ефективності галузі на шляху до сталого розвитку. 

Головним завдання сільськогосподарських підприємств є виробницт-
во більшої кількості продукції з якомога меншими ресурсами, саме тому 
потрібен суттєвий прорив у застосуванні новітніх аграрних технологій. 
Працювати по-старому (ігноруючи процеси цифровізації) – значить про-
грати конкурентну боротьбу. Сучасні реалії аграрного виробництва ви-
магають від товаровиробників уміння прогнозувати пропозицію на свою 
продукцію залежно від попиту і переваг споживачів. 

Прийняття правильного, виваженого, «розумного» управлінського 
рішення потребує володіння цифровими технологіями, такими як супут-
никові знімки, алгоритми диференційованої обробки поля, високотехно-
логічні датчики, мобільні додатки та GPS-системи.  

Цифровізація аграрного виробництва дозволить: знизити ризики, адап-
туватися до зміни клімату, підвищити врожайність сільськогосподарських 
культур і продуктивність тварин, своєчасно планувати польові роботи і 
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т.д. Зниження витрат на виробництво продукції, підвищення її якості та 
конкурентоспроможності на основі ефективного використання ресурсів і 
науково-обґрунтованих підходів – це головне завдання цифровізації сіль-
ського господарства. Забезпечення необхідною інформацією сільськогос-
подарських товаровиробників дозволить знизити трансакційні витрати на 
купівлю і продаж товарів, спростити ланцюжок поставок продукції від 
поля до споживача, скоротити дефіцит кваліфікованої робочої сили і т.д. 

Сільськогосподарські підприємства, які на постійній основі викорис-
товують цифрові технології, зможуть скористатися можливостями кон-
вергенції, при якій дані про продукт (процес) доступні на всіх етапах 
його життєвого циклу – від посіву культури до збору врожаю. Цифрові-
зація управління дозволяє керівництву сільськогосподарського підпри-
ємства приймати рішення в умовах повної поінформованості про вироб-
ничі процеси всередині організації та здійснювати перетворення для 
«швидкої реалізації» в аспектах гнучкості, якості, безпеки та операційної 
ефективності. Підприємства аграрної сфери, які мають на меті стати на 
«цифрові» рейки повинні фокусуватися на автоматизації виробничих та 
управлінських процесів, з метою зробити їх більш ефективними, через 
високу залученість співробітників до прийняття управлінських рішень. 

Сільське господарство найбільш вразлива галузь вітчизняної еконо-
міки від дії природних явищ та процесів, оскільки результативність ви-
робництва багато у чому залежить від кліматичних факторів. Зауважимо, 
що згодом вплив зміни клімату на продовольчу безпеку у світі буде ли-
ше зростати. Інтенсивність, сезонність і кількість опадів стануть все 
більш непередбачуваними, що значно зменшить можливість адаптації 
аграрного бізнесу до подібних змін. Саме тому використання високотех-
нологічних пристроїв та датчиків дозволить частково нівелювати наслід-
ки, викликані кліматичними змінами. 

Знання швидко змінюються, тому освіта повинна бути безперервною 
відповідно до сучасних вимог і завдань. Вважаємо, що в умовах цифрові-
заційних процесів необхідно удосконалювати систему професійної підго-
товки фахівців, починаючи від сільської школи, аграрного коледжу та уні-
верситету, які повинні дати можливість аграріям навчатися нових знань. 

Прикладом може виступати необхідність застосування програмного 
забезпечення у роботі агрономів і пошук фахівців, здатних застосовувати 
IТ-технології у сільському господарстві. Це досить складне завдання для 
сільськогосподарських підприємств, оскільки кваліфікованих агрономів і 
так важко знайти, не кажучи вже про тих, хто добре володіє 
комп’ютером. Раніше грамотний агроном записував власні спостережен-
ня у блокнот, а зараз на часі переводити їх в електронний вигляд з метою 
подальшого аналізу та більш обґрунтованого прийняття рішень. 
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Нові знання та високі технології дозволять сільськогосподарським 
підприємствам використовувати доступні цифрові рішення, а саме мобі-
льні або он-лайн додатки, які при завантаженні даних з полів (координа-
ти, площа, тип культур, урожайність за кілька років і т.д.) дозволяють 
отримувати точні рекомендації по здійсненню подальших дій з ураху-
ванням аналізу багатьох факторів як по своїх полях, так і по зовнішньо-
му середовищу. Отримані дані управлінець зможе комбінувати з даними, 
отриманими від сільськогосподарської техніки, високотехнологічних 
датчиків, дронів, супутників та інших зовнішніх додатків для прийняття 
«розумного» управлінського рішення. Цифрові технології дозволяють 
сільськогосподарським підприємствам самостійно простежити весь шлях 
просування продукту від поля до споживача, що гарантує його якість і 
забезпечує потреби клієнтів. 

На шляху до цифровізації аграрного сектора економіки країни стоять 
не лише технологічні, але й психологічні бар’єри. Більшість керівників 
сільськогосподарських підприємств скептично ставляться до цифровіза-
ційних процесів, визнають неминучість змін, але часто недооцінюють їх 
невідкладність. Переконані у необхідності підвищувати грамотність 
управлінців в області інформаційно-комунікаційних технологій та роз-
витку креативного мислення. 

Цифровізації сільськогосподарських підприємств має як незаперечні 
вигоди, так і завдання, які необхідно вирішувати найближчим часом. З 
одного боку, очікується підвищення економічного ефекту за рахунок 
описаних вище заходів. З іншого боку, аграрії стикаються з нелегкими 
завданнями впровадження цифрових технологій у практичну діяльність 
сільськогосподарських підприємств. Питання інтеграції цифрових сис-
тем з існуючими механізмами, відсутність комплексного рішення, яке б 
забезпечувало автоматизацію і прозорість усіх бізнес-процесів породжує 
цілу низку складних проблем: 

– дефіцит IT-фахівців, адаптованих до роботи за запитами та потре-
бами агропідприємств;  

– нестача аграрних спеціалістів, здатних працювати з комп’ютерними 
програмами, високотехнологічними датчиками, мобільними додатками 
та GPS-системами; 

– низька кваліфікація людей, яким належить обслуговувати цифрове 
обладнання.  

Таким чином, успіх процесу цифровізації підприємств аграрного сек-
тору економіки України залежить від швидкості, оперативності та гра-
мотності вирішення окреслених автором проблем та перспектив викори-
стання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрному виробниц-
тві нашої держави. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Огромный вклад в прогрессивное развитие IT-сферы в Республике 

Беларусь вносит Парк высоких технологий (ПВТ), который был для бла-
гоприятного развития отраслей экономики, использующих в своей дея-
тельности высокие технологии, увеличения экспорта информационных 
услуг и высокотехнологичных продуктов, а также привлечения 
иностранных инвестиций.  

Субъектам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на 
территории Парка, предоставляется серьезная государственная поддерж-
ка на всех стадиях: от регистрации компании, поиска партнеров и заказ-
чиков до выдачи разрешений на экспорт и импорт. Также ПВТ предоста-
вляет своим резидентам большое количество налоговых преференций. В 
частности, компании освобождаются от уплаты налога на прибыль, 
НДС, таможенных пошлин, а также иных сборов и обязательных плате-
жей в республиканский бюджет [1, с. 59].  

ПВТ Республики Беларусь – это виртуальный Парк. Компании-
резиденты могут функционировать в любом населенном пункте респуб-
лики, что позволяет в полной мере использовать образовательный, науч-
но-исследовательский, профессиональный и инфраструктурный потен-
циал всей страны. Следовательно, сфера информационно-
коммуникационных технологий развивается достаточно динамично, что 

*
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 200 

                                        



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

влечет за собой расширение внутреннего рынка и наращивание объемов 
экспорта.  

Развитие цифровой экономики в Беларуси находится в русле ми-
ровых тенденций. В республике создана инфраструктура цифровой эко-
номики: Парк Высоких Технологий, «Единая научно-информационная 
компьютерная сеть Республики Беларусь», «Общегосударственная авто-
матизированная информационная система», «Белорусские облачные те-
хнологии». Очень важно, что среди стран-участников СНГ Беларусь од-
на из первых на законодательном уровне утвердила соответствующую 
государственную программу (Государственная программа развития ци-
фровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы). И 
только после этого по такому же пути пошли другие страны СНГ. 

В нашей республике развивается проект «Национальная система без-
бумажной торговли» (НСБТ). В результате его реализации в Беларуси 
будет создана цифровая инфраструктура организации электронного 
(безбумажного) взаимодействия всех участников внешнеторговых отно-
шений, начиная от производства товаров и заканчивая их реализацией. 
По экспертным оценкам, внедрение НСБТ позволит снизить затраты на 
внешнеэкономические операции в два раза. 

Следует отметить также проект «Национальный портал открытых 
данных». Это один из элементов электронного правительства, который 
будет включать в себя данные о режиме работы общественных учрежде-
ний, графиках движения всех видов транспорта, информацию по услугам 
ЖКХ.  

Анализ Всемирного банка показал, что внедрение общей цифровой 
повестки существенно увеличивает рост ВВП ЕАЭС, и цифровые диви-
денды будут: 42,3 млрд долл. за счет устранения правовых барьеров, 1,6 
млрд долл. — за счет цифровизации госзакупок, 1,3 млрд долл. — за 
счет госуслуг открытого правительства, 0,5 млрд долл. — за счет трансг-
раничных электронных госуслуг. Это требует создания инвестиционного 
фонда ЕАЭС для цифровой повестки. Основной путь для этого направ-
ления — таможенные платежи, собранные по периметру ЕАЭС, а это 
около 10 млрд долл., в совместный цифровой бюджет 

Направлениями развития цифровой экономики в ближайшее пятиле-
тие будут: 

1. дальнейшее формирование единого информационного про-
странства для оказания электронных услуг как в рамках отдельных ви-
дов деятельности, так и на основе интеграции информационных систем; 

2. предоставление доступа к открытым данным; 
3. создание условий для использования электронных услуг, стиму-

лирующих их востребованность; 
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4. увеличение объема производства и безопасного потребления 

высокотехнологичных и наукоемких ИКТ товаров и услуг; 
5. повышение эффективности работы организаций, ориентирован-

ных на производство и реализацию товаров и оказание услуг [2, с. 248]. 
По словам директора Парка высоких технологий Всеволода Янчевс-

кого после объявления Президентом курса на IT-страну, этот год дей-
ствительно стал переломным. Принятый декрет реально работает. Это 
видно по колоссальному росту по всем направлениям: растет числен-
ность резидентов ПВТ, рекордные темпы роста экспорта, много новых 
стартапов. Причем растут не только новые компании. Второе дыхание 
открылось и у старых резидентов парка. Декрет №8 позволил резидентам 
расширить свои виды деятельности. В своих бизнес-моделях компании 
предусмотрели возможность продвижения программного обеспечения на 
внешние рынки, организацию киберспортивных мероприятий, использо-
вание технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.  

Треть новых резидентов ПВТ создают собственные продукты. В их 
числе компания «Полимастер», которая разрабатывает высокотехноло-
гичное оборудование для радиационного контроля. Специалисты 
«НТЛаб-ис» занимаются медициной будущего и космическими разрабо-
тками. В списке «новичков» проект «Лунас», который создает 3D-
визуализацию для мировых лидеров дизайн-индустрии. Компания «Ре-
ватт Электро» производит электрозарядные станции для электромоби-
лей, а «АйТранс СмартТехнолоджи» упрощает грузоперевозки с помо-
щью технологии искусственного интеллекта.  

Среди новых резидентов есть стартапы. Компания «Хэлси Нэтворкс» 
предлагает технологию автоматического определения состояния легких 
и удаленного мониторинга пациентов. «Рокетбоди Технолоджиз» являе-
тся разработчиком и производителем «умных» браслетов для медицины 
и спорта.  

Сейчас Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации 
96 новых резидентов. В Парке высоких технологий уже 388 компаний.  

За 9 месяцев 2018 года Парк высоких технологий принял около 200 
новых компаний – это больше, чем за всю его 12-летнюю историю. ПВТ 
показывает не только количественный, но и качественный рост по всем 
резидентам. В первом полугодии 2018 года экспорт парка рекордно 
вырос на 40% без учета новых компаний. Этот темп роста выше, чем в 
2017 году, который также стал рекордным для ПВТ (впервые в истории 
экспорт преодолел планку в миллиард долларов и вырос на 25%).  
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ФАКТОРИ І ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВИРОБНИЦТВА РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ 
 
Актуальною проблемою сьогодення є забезпечення населення високоя-

кісними продуктами харчування підвищеної харчової і біологічної цінності. 
Обумовлено це порушеннямхарчового статусу, недостачею цілого ряду не-
замінних факторів харчування. У зв’язку з цим, все більшого значення на-
буває концепція створення нових, збалансованих за хімічним складом, зба-
гачених функціональними компонентами харчових продуктів і забезпечення 
їх збереженості, безпечності після технологічної обробки, а також в процесі 
зберігання. 

Пресе́рви - група товарів (здебільшого риба), які розфасовані у тару, але 
не підлягали стерилізації. Завдяки відсутності термічної обробки, у продукті 
зберігаються вітаміни, нестійкі до температури, а також смакові якості. 
Вміст пресервів зберігається від швидкогопсування за допомогою додаван-
ня до них кухонноїсолі (концентрація від 6 до 9%) та антисептиків. Як анти-
септики використовують бензойнокислийнатрій або сорбаткалію. Після 
виготовлення пресерви повинні деякий час дозріти, при цьому змінюється їх 
смаковий та ароматичний букет та поліпшуютьсясмакові якості. У торгове-
льній мережі важливо забезпечити постійне зберігання пресервів у холоди-
льнику та своєчасну реалізацію, щоб запобігтиперезріванню та псуванню 
продукції.  

Пресерви мають низку переваг порівняно з рибними консервами: 
- вони зберігають практично всі корисні речовини і харчову цінність 

натуральних продуктів, які використовувалися для їх виробництва; 
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- їх герметичність виключає потрапляння шкідливої мікрофлори в 

рибу, а це означає істотне поліпшення санітарних умов зберігання; 
- можна вживати в їжу без будь-якої кулінарної обробки. 
Однак на відміну від консервів, пресерви мають менший термін придат-

ності і вимагають спеціальних умов зберігання. На сьогоднішній день акту-
альним під час виробництва пресервної продукції є покращення гастрономі-
чних властивостей багатьохвидів пресервівізвикористанням соусів, заливок 
і гарнірів. Широкий їх асортимент дозволяє випускати пресерви з різними 
смаковими властивостями, здатними задовольнити вподобання будь-якого 
споживача. 

В Україні існує значний дефіцит потужностей з базової переробки риби, 
а сучасні економічно вигідні технології з виробництва консервів і пресервів, 
обладнання для високоякісної переробки делікатесної риби не використо-
вуються на повну потужність. Все це створює негативну ситуацію на внут-
рішньому ринку риби, яка призводить до збільшення витрат на виробництво 
та зростання споживчих цін. 

У зв’язку з цим конкурентоспроможною буде продукція, яка окрім висо-
ких споживчих властивостей і відповідної якості буде представлена на рин-
ку у зручномупакуванні і в широкому асортименті. Таким чином, потрібно 
нарощувати потужності з фасування та пакуваннярибопродукції. Крім того, 
необхідно підприємствам досягнути такого рівня цін, асортименту та якості 
продукції, який у максимально повному обсязі буде задовольняти потреби 
кінцевого споживача. 

Важливим напрямком вивчення інноваційних процесів є визначення фа-
кторів (економічних, технологічних, політичних, правових, організаційно-
управлінських, соціально-психологічних, демографічних, культурних), які 
сприяють чи перешкоджають інноваційному розвитку підприємств рибопе-
реробної галузі. Дія факторів, що впливають на розвиток інноваційних про-
цесів у рибопереробній галузі, представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Фактори, що впливають на розвиток інноваційних процесів у  

рибопереробній галузі 
Тип факторів Фактори, що перешкоджають  

інноваційній діяльності 
Фактори, що сприяють  
інноваційній діяльності 

Виробничі, 
фінансові,  

організаційні 

Дефіцит коштів для фінансування іннова-
ційних проектів, слабкість матеріальної й 
науково-технічної бази і застарілітехнології, 
відсутність резервних потужностей, прева-
лювання тактичних інтересів над стратегіч-
ними 

Наявність резерву фінансових, 
матеріально-технічних коштів, 
прогресивних технологій, наяв-
ність необхідної науково-
технічної інфраструктури 
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Продовження табл. 1 

Політичні, 
правові 

Обмеження з боку антимонопольного, 
податкового, амортизаційного, патентно-
ліцензійногозаконодавства 

Законодавчі заходи (особливо-
пільги), що заохочують іннова-
ційну діяльність, державна 
підтримка інновацій 

Соціально-
психологічні, 
демографічні, 

культурні 

Опір змінам, які можуть викликати такі 
наслідки, як зміна статусу, необхідність 
пошуку нової роботи, порушення стерео-
типів поведінки, сформованихтрадицій, 
страх невизначеності, побоюванняпока-
рань за невдачу, опірвсьому новому, що 
надходить ззовні 

Моральнезаохочення, суспільне 
визнання, забезпечення можли-
востей самореалізації, збіль-
шення творчої праці, нормаль-
ний психологічнийклімат у 
трудовому колективі 

Джерело: розроблено авторами 

Аналіз сучасних тенденції технологій рибної продукції дозволяє ви-
ділити наступні основні напрями, які пов’язані з технологіями поліком-
понентних харчових продуктів, удосконаленням технологій пресервів із 
слабодозріваючих гідробіонтів, збагаченням рецептурного складу, попе-
редньої обробки сировини різними способами, використанням фізико-
хімічних та біотехнологічних прийомів для виготовлення традиційних 
харчових продуктів із рибної сировини: консервів, пресервів, паштетів, 
соленої, в’яленої, кулінарної продукції та промитих фаршевих продуктів 
для виготовлення сурімі. 

Проте, сучасний стан сировинної бази в Україні і світі свідчить про 
зниження вилову морських гідробіонтів і значне підвищення обсягів ви-
рощування прісноводних риб, серед яких товстолобик та короп займа-
ють одне з перших місць. Тому, аналіз сучасних технологій переробки 
гідробіонтів показує доцільність розробки технології пресервів, як хар-
чових продуктів з максимальним збереженням натуральної сировини, на 
основі прісноводних риб і рослинних інгредієнтів для отримання проду-
ктів підвищеної біологічної цінності[1, с. 18]. Прісноводні риби відно-
сяться до слабодозріваючих гідробіонтів, тому визначення способів пе-
редньої обробки рибної сировини з метою інактивації дозрівання пресе-
рвів і забезпечення їх безпеки з використанням фізико-хімічних методів 
є актуальним та перспективним напрямком досліджень.Соціальний 
ефект впровадження нових технологій пресервів досягається за рахунок 
забезпечення населення рибною продукцією високою харчовою і біоло-
гічною цінністю з високим ступенем задоволення фізіологічних потреб 
організму людини незамінними нутрієнтами та розширення асортименту 
рибних продуктів, доступних за ціновими характеристиками для масово-
го споживача. До того ж, дана проблема є актуальною і у зв’язку зі знач-
ною конкуренцією у рибогосподарській галузі та низьким платоспромо-
жним попитом населення. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

На сегодняшний день контроль за деятельностью организаций являе-
тся приоритетным направлением государства, особенно в тех случаях, 
кого на предприятии присутствуют средства из бюджета страны. Одним 
из важных направлений контроля для бюджетных организаций Респуб-
лики Беларусь является внутрихозяйственный контроль. Внутрихозяйст-
венный (внутренний) контроль представляет собой самостоятельную 
функцию управления внутри организации. Он осуществляется непосред-
ственно в местах совершения хозяйственных операций. Субъектами 
данного контроля в соответствии с функциональными и должностными 
обязанностями могут являться лица, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Субъекты внутрихозяйственного контроля 

*

* Научный руководитель – Е.В. Гостилович, ст. преподаватель 
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Главное назначение внутрихозяйственного контроля бюджетной орга-
низации – постоянное наблюдение за эффективностью всех сфер финан-
сово-хозяйственной и производственной деятельности бюджетной органи-
зации, обеспечение сохранности имущества такой организации, контроль 
за рациональным использованием бюджетных ресурсов, выявление фак-
торов бесхозяйственности и хищений, а также их предотвращение.  

Бюджетные организации сегодня, это, также как и обычные органи-
зации, полностью модернизированные трудовые мощности, современное 
оборудование, а также современный и своевременный менеджмент и кон-
троль. Расходование бюджетных средств производится под полным конт-
ролем, так как сумма данных средств закладывается в республиканском 
бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год и малейшее откло-
нение может привести к бесконтрольному расходованию данных средств. 
Чтобы предотвратить подобные действия, вводится внутрихозяйственный 
контроль. Мерами наказания, в свою очередь, за такие нарушения высту-
пают административная и уголовная ответственность, которые назначают-
ся в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

В целях обеспечения своевременного контроля за целевым использо-
ванием бюджетных средств, а также соответствием фактически выпол-
ненных объемов работ, соблюдением законодательства при формирова-
нии цен и тарифов, закупках товаров (работ, услуг), формировании себе-
стоимости важным является создание на предприятиях комиссий по 
осуществлению внутрихозяйственного контроля, особенно для бюджет-
ных организаций, которыми, в зависимости от специфики видов дея-
тельности, разрабатывается план мероприятий с назначением лиц, ответ-
ственных за их проведение. 

Основными направлениями для реализации мероприятий по осу-
ществлению внутрихозяйственного контроля в бюджетных организациях 
являются: 

- согласно заверенным графикам проведение выборочных инвентари-
заций товарно-материальных ценностей у материально ответственных лиц; 

- обязательное проведение сплошных инвентаризаций при смене или 
уходе в отпуск материально ответственных лиц; 

- обеспечение контроля за обоснованностью списания основных 
средств, товарно-материальных ценностей; 

- проведение анализа остатков материальных ценностей в материаль-
ных отчетах у производителей работ и, в случае увеличения, выявление 
их причин; 

- утверждение нормативов остатков товарно-материальных ценнос-
тей у материально ответственных лиц, в том числе и по готовой продук-
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ции, в зависимости от специфики производимых работ и регулярный 
контроль за его соблюдением; 

- осуществление проверок правильности применения цен на исполь-
зуемые материалы и контроль за применением единичных расценок на 
выполненные работы; 

- регулярное проведение анализа использования машин и механиз-
мов, в том числе профилактических осмотров и ремонтов средств малой 
механизации с целью продления срока их эксплуатации и недопущения 
простоя; 

- ежемесячное снятие остатков топлива, показаний спидометров в ав-
томобильном транспорте, если таковые имеются, проверка правильности 
оформления путевых листов, списания горюче-смазочных материалов; 

- при сдаче в аренду площадей, не используемых в процессе прои-
зводства, автотранспорта, контроль за правильностью взимания аренд-
ной платы, целевым использованием сданного в аренду имущества; 

- контроль за исполнением договорных сроков производства работ, 
недопущение их необоснованного переноса; 

- контроль за правильностью и обоснованностью отнесения на себес-
тоимость расходов, в том числе по услугам связи, обучению; 

- контроль за расходами, не относящимися к производственным. К 
примеру, услуги автотранспорта по доставке участников на праздничное 
или спортивное мероприятие, на уборку сельхозпродукции и т.п. Аморти-
зационные отчисления по основным средствам, не участвующим в про-
цессе производства или находящимся в ремонте более 3-х месяцев и т.п.; 

- контроль за величиной дебиторской и кредиторской задолженности, 
принятием мер для своевременных расчетов, недопущением возникно-
вения необоснованной задолженности и др. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, основной задачей 
внутрихозяйственного контроля в бюджетной организации является: 

- своевременное пресечение нарушений и злоупотреблений, 
- регулярное рассмотрение основных финансово-экономических по-

казателей работы, 
- анализ причин при возникновении убытков, снижении рентабельно-

сти, увеличении незавершенного производства, 
- разработка путей и методов совершенствования управления прои-

зводством, 
- прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия, перспектив его развития и выявление внутренних резервов. 
Ответственность за организацию внутрихозяйственного контроля 

лежит на руководителе организации, как бюджетной организации, так и 
частной. 
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В системе внутрихозяйственного контроля бюджетной организации 
ведущую роль играют работники бухгалтерии, на которых возложено 
осуществление следующих видов контроля, представленных на рис. 2. 

Внутрихозяйственный контроль является неотъемлемой частью дея-
тельности организации, будь она бюджетная или нет. Именно данный ко-
нтроль помогает выявить не соответствия в составлении отчетности, в 
целях либо задачах, в соответствии с которыми организация ведет свою 
деятельность, а также возможные неточности в организации производства. 

 
 

Рис. 2. Виды внутрихозяйственного контроля 
 

Главное назначение внутрихозяйственного контроля в бюджетных 
организациях – непрерывное, то есть постоянное наблюдение за эффек-
тивностью финансово-хозяйственной, снабженческо-сбытовой и прои-
зводственной деятельности, обеспечение сохранности бюджетных 
средств и материальных ценностей, устранение причин и условий, по-
рождающих бесхозяйственность и хищения.  

Для совершенствования внутрихозяйственного контроля в бюджет-
ных организациях требуется учитывать следующее:  

- способы применения самоконтроля и учета психологического фак-
тора при использовании общих методов контроля;  

- использование форм ориентации контроля на будущие события в 
процессе управления;  

- функциональные системы контроля стратегии хозяйственной орга-
низации, проектов и программ, материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов;  

- исполнения решений и др.  
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Совершенствование, а также организация системы внутрихозяйственно-

го контроля в бюджетной организации позволит улучшить качество органи-
зации бухгалтерского учета, создать налаженную и контролируемую систе-
му финансового подразделения предприятия, выявлять скрытые резервы по 
использованию материальных и трудовых ресурсов и т.д.  
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В АПК 
 

Природа капітальних вкладень реального сектора економіки вимагає 
ретельного вивчення специфічних особливостей безлічі економічних, 
соціальних і технічних процесів і явищ, і, перш за все, їх обліку. Яку 
оцінку вибере бухгалтер, виходячи зі своїх теоретичних уявлень, таку 
фінансову картину він і представить користувачам. Обґрунтування дов-
готривалих інвестиційних рішень неможливе без розробки і впрова-
дження сучасних методів бухгалтерського обліку і аналізу витрат на бу-
дівництво і придбання виробничих активів в аграрному секторі. Крім 
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того, слід особливо виділити проблему законодавчої бази бухгалтер-
ського обліку. Багато категорій, з якими працює бухгалтер, розмиті. Де-
які з них виникають і зникають. Зазнала змін і категорія «капітальні ін-
вестиції».  

Ще класики економічної теорії говорили про те, що основою вироб-
ництва є виробничі відносини, які складаються з приросту засобів виро-
бництва. Саме проблема недостатньої забезпеченості засобами виробни-
цтва і є одним з факторів сучасного кризового стану економіки держави. 

На сучасному етапі ключовою проблемою економіки України є істо-
рично сформовані диспропорції в структурі інвестицій, вкладених в си-
ровинний і переробний сектори економіки. В агропромисловому ком-
плексі відносне зменшення інвестицій в переробні виробництва веде до 
втрат сировинних ресурсів при їх зберіганні і транспортуванні, а також 
до недоотримання прибутку при реалізації продукції в непереробленому 
вигляді. Однією зі складових АПК є зерновий підкомплекс, де, при зрос-
танні обсягів виробництва зернових культур, необхідно пропорційне і 
збалансований розвиток переробних виробництв, в тому числі хлібопе-
карських підприємств. 

Тут на процес обліку і аналізу капітальних вкладень накладають від-
биток особливості, які відрізняють його від подібних процесів в інших 
комплексах і галузях народного господарства за темпами, пропорціям, 
відтворювальної і технологічної структури, а також за швидкістю досяг-
нення кінцевого результату. 

Існуючі законодавчі та нормативні акти до певної міри регламенту-
ють діяльність бухгалтера, в тому числі і щодо обліку капітальних інвес-
тицій, але, в той же час, надають певну свободу в обґрунтуванні моделей 
і методичних рішень в області інформаційної підтримки управління ка-
пітальними вкладеннями [1]. За допомогою бухгалтерського обліку, його 
моделей і методик, здійснюється класифікація і оцінка об'єктів капіталь-
них вкладень, відбивається трансформація капітальні вкладень в нові 
виробничі потужності, а, в кінцевому рахунку, ефективність їх викорис-
тання через фінансові результати діяльності підприємства. 

Таким чином, необхідно застосування найбільш ефективних методик 
використання цих обмежених ресурсів. На жаль, застосування існуючих 
сьогодні методів аналізу не завжди забезпечує необхідною інформацією 
при прийнятті раціональних управлінських рішень. 

При вивченні будь-яких процесів, пов'язаних з агропромисловим 
комплексом, необхідно враховувати, що він виступає як єдина багатога-
лузева система і вимагає гармонійного розвитку всіх напрямків і сфер. 
Функціональна структура АПК являє собою сукупність виробничо-
технічних процесів, об'єднаних єдиною метою: забезпечення населення 
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продовольством та іншими товарами народного споживання, що вироб-
ляються з сільськогосподарської сировини. Основою АПК є виробничо-
економічні зв'язки між стадіями процесу виробництва кінцевого продук-
ту. 

У процесі вивчення структури і особливостей функціонування про-
мисловості АПК, її обліку і аналізу були виділені наступні фактори, що 
впливають на діяльність цих підприємств, а отже, і на специфіку обліку: 

1. Сезонність; 
2. Ступінь переробки продукції при її реалізації; 
3. Терміни реалізації; 
4. Близькість сировинної бази; 
5. Щільність населення і його переваги; 
6. Обсяг необхідних виробничих потужностей; 
7. Розмір підприємства (дрібні, середні, великі, АТ, холдинги, ОСГ, 

кооперативи.). 
Під час проведення сільськогосподарських робіт: весняні місяці - сів-

ба, липень – збір зернових, збільшується кількість додатково залучених 
працівників, внаслідок цього і об'єм виробництва збільшується. В зимові 
місяці рівень виробництва значно нижчий. Внаслідок цього, на підпри-
ємствах відбувається нерівномірне надходження виручки і, відповідно, 
формування доходів, а отже, витрачання коштів на капітальні роботи 
підприємства можуть дозволити собі тільки в літні місяці. 

Багато фахівців пов'язують економічне зростання виключно з інвес-
тиціями. Внаслідок того, що внутрішніх заощаджень, навіть якщо вони 
будуть цілком трансформовані в капітальні вкладення, не буде достатньо 
для вирішення поставлених проблем, робиться ставка на масштабне за-
лучення іноземного капіталу. 

Інші фахівці наполягають, що економічне зростання можливе на базі 
розширення, на початковому етапі, ступеня завантаження виробничих 
потужностей шляхом стимулювання поточних витрат. Відповідно до 
«парадоксу ощадливості», суть якого полягає в тому, що при наявності 
вільних потужностей потрібно стимулювати поточні споживчі витрати, 
перш за все, на вітчизняну продукцію. В цьому випадку загальний обсяг 
заощаджень і інвестицій не зменшується, а зростає, тому що збільшуєть-
ся завантаження невикористаних раніше потужностей, що призводить до 
збільшення загального обсягу випуску. 

Таким чином, підприємства при отриманні виручки можуть формува-
ти резерви для здійснення капітальних вкладень за рахунок власних ко-
штів - прибутку. Інше питання: якість і конкурентоспроможність товарів, 
чи здатні вони реалізовуватися. Крім того, застаріле обладнання не може 

 212 



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

експлуатуватися, не порушуючи техніку безпеки працюючих і не загро-
жуючи їхньому здоров'ю. 

У багатьох керівників підприємств інтенсифікація інвестиційної дія-
льності пов'язується зі збільшенням бюджетних коштів, що надаються на 
поворотній основі, а також розвитком лізингу. Надії на розвиток інвес-
тиційного кредиту покладаються на створенням державного інвестицій-
ного банку. Слід зауважити, що сільськогосподарські підприємства, які 
мають прибуток, в більшості своїй займаються не тільки сільськогоспо-
дарським виробництвом, а й в рамках свого підприємства мають переро-
бні виробництва, або тісно співпрацюють з малими підприємствами з 
переробки, що не входять до складу підприємства, але знаходяться без-
посередньо на території господарства. 

Низька інвестиційна привабливість агропромислового сектору обу-
мовлена високими ризиками і низькою ліквідністю майна, надмірно ви-
сокими ставками на кредити, що позбавляють підприємства АПК мож-
ливості залучати позикові кошти комерційних банків. 

На жаль, частка збиткових сільськогосподарських підприємств ста-
новить до 70% від їх загального числа, харчового підкомплексу АПК – 
до 50%, мінімально необхідний для господарської діяльності рівень рен-
табельності в 15% мають лише 5-7% сільськогосподарських підпри-
ємств. Головна причина полягає не стільки в дефіциті капітальних вкла-
день, скільки в небажанні акціонерів чекати кілька років, коли вони оку-
пляться. На думку фахівців, проблему переозброєння виробництва АПК 
доцільно вирішувати за рахунок випереджальних інвестицій в переробну 
промисловість. Це дозволить: 

- збільшити частку переробленої сільськогосподарської продукції в 
загальному обсязі її реалізації, а отже, і кардинально скоротити витрати 
на транспортування; 

- зменшити кількісні і якісні втрати при перевезенні, навантаженні і 
зберіганні; 

- багаторазово розширити асортимент, поліпшити товарний вигляд і 
споживчі властивості продукції. 

Сфера переробки в таких умовах стає досить привабливою для при-
ватних інвестицій. Таким чином, внаслідок того, що основними джере-
лами фінансування агропромислового комплексу є власні кошти, які 
складають близько 64% в структурі підприємств АПК, при прийнятті 
рішень про капітальні вкладення особливе місце варто приділяти обліку 
розподілу наявних обмежених коштів, а при залученні зовнішніх джерел, 
обґрунтовувати передбачуване управлінське рішення. Це можливо лише 
при використанні об'єктивних даних бухгалтерського обліку і форму-
ванні на підприємствах раціональної системи управлінського обліку.  
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 

 
У сучасних економічних умовах важливою проблемою є забезпечен-

ня сталого розвитку та поліпшення позицій українських підприємств у 
власному та світовому ринковому середовищі за рахунок інвестиційних 
процесів. Інвестиційний клімат країни при цьому відіграє одну з ключо-
вих ролей, оскільки його ефективність залежить від можливостей підп-
риємства відповідати умовам потенційних інвесторів. 

Дедалі більшої актуальності набуває питання необхідності підпри-
ємств в залученні інвестицій, про що свідчить широке коло публікацій 
вітчизняних  науковців,  серед  яких:  В.В. Вітлінський,  П.І. Верченко,  
І.С. Зайцева, О.В. Коцюба, В.П. Кудряшов, М.О. Кужелєв,  О.В. Федор-
чак, В.Г.Скаршевський, С.В. Онишко та інші. 

Формування інвестиційної політики підприємства здійснюється у 
сфері взаємних інтересів як самого підприємства, так і його потенційних 
інвесторів [2]. Підприємство зі свого боку безпосередньо зацікавлене в 
підвищенні рівня інвестиційної привабливості з метою розвитку власно-
го виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції на 
внутрішньому ринку. Для підприємств, що не мають можливості вико-
ристовувати власні фінансові ресурси залучення інвестицій є важливим 
джерелом забезпечення їх ефективного функціонування на ринку. Пере-
біг, характер, інтенсивність та ефективність управління інвестиційними 
процесами багато в чому залежать від інвестиційного клімату країни. 

Інвестиційна ситуація в Україні на поточному етапі її економічного 
та соціального розвитку є привабливою для інвестицій, але вкрай неста-

*
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більною та характеризується відсутністю належного обсягу інвестицій 
через формування несприятливого інвестиційного клімату в країні.  

Залучення коштів як іноземних, так і вітчизняних інвесторів сприяє 
активізації інвестиційного клімату, впровадженню нових технологій, 
використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і серед-
нього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу територій та ін. [4].  

Головною проблемою для українського інвестиційного ринку зали-
шається співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел інвестування, 
що фактично зводиться до проблеми вибору між національними та іно-
земними джерелами інвестування.  

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні за 2010 - 2016 рр. (рис.1) 
свідчить, що основним джерелом фінансування інвестицій були і зали-
шаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких осво-
єно близько 65,9% зального обсягу капітальних інвестицій, що склада-
ють в середньому за 2010-2016 роки 169093 млн.грн. Зовсім незначними 
є кошти іноземних інвесторів, які в загальному обсязі капітальних інвес-
тицій відповідають приблизно 2,3% від усіх інвестованих коштів. Дуже 
незначним є також показник використання бюджетних коштів. За раху-
нок коштів державного бюджету освоєно лише 3,8% усього обсягу капі-
тальних інвестицій, що зумовлене перерозподілом фінансових надхо-
джень на користь регіонів, а також пов’язане зі складним фінансово-
економічним становищем України і необхідністю збільшувати видатки 
на споживання та забезпечення обороноздатності держави. 

 
Рис.1 Капітальні інвестиції в економіку України за джерелами  

фінансування за 2010-2016 р. (млн.грн) 
Джерело: складено за даними [1]. 
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Іноземні інвестиції для економіки країни також мають велике зна-

чення, оскільки сприяють активізації інвестиційного процесу, поширен-
ню інновацій, розвитку малого і середнього бізнесу, збільшенню продук-
тивності праці та підвищенню добробуту населення. Вони є важливим 
джерелом коштів за умови гострої нестачі власних економічних ресур-
сів, необхідних для стабільного економічного розвитку.  

 
Рис. 2. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України 

за 2010-2017 р. (млн. дол.) 
Джерело: складено за даними [1]. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у 
2017 році в економіку України іноземними інвесторами з 76 країн світу 
вкладено 1630,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіта-
лу). Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвести-
цій (акціонерного капіталу) в економіку України на кінець 2017 року 
становив 39144,0 млн.дол. США (рис.2) [1]. 

За даними Держстату інвестиції в Україні спрямовуються у вже роз-
винені сфери економічної діяльності. Так, на кінець 2017 року найваго-
міші обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій були спрямовані 
до установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяль-
ність – 26,1% та підприємств промисловості – 27,3 %. При цьому, до ос-
новних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 16,1%, 
Російська Федерація – 11,7%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 
4,6%, Віргінські Острови (Брит.) - 4,1%, і Швейцарія – 3,9% (рис. 3). 

З іншого боку, існують численні негативні наслідки використання 
іноземних інвестиційних джерел. Світова практика доводить, що бува-
ють обставини, за яких залучення іноземних інвестиційних ресурсів не 
лише не сприяє соціально-економічному розвитку країни-реципієнта, а 

 216 



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

навпаки – виступає вагомою причиною економічної кризи [5]. Викорис-
тання іноземних інвестицій може призвести до підвищення рівня залеж-
ності країни від іноземного капіталу, експлуатація вичерпних сировин-
них ресурсів та забруднення навколишнього середовища, трансфер капі-
талу за кордон, зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
товаровиробників тощо. 

 
Рис. 3 Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) 

за основними країнами-інвесторами в економіку України у 2017 році 
Джерело: складено за даними [1]. 

Проте, як показує практика, прямі іноземні інвестиції, зовнішні креди-
ти і приватизація ‒ це необхідні, але лише допоміжні інструменти еконо-
мічної політики, й аж ніяк не ключові. Тільки акцент на внутрішніх інвес-
тиціях може вивести українську економіку з кризи і забезпечити довго-
строкове економічне зростання. Ліберальна податкова політика, забезпе-
чення захисту прав власності (як приватної, так і державної) і верховенст-
во права дозволять повернути довіру внутрішнього інвестора і нададуть 
такий необхідний капітал для розвитку української економіки [5]. Таким 
чином вони є лише невеликим доповненням до внутрішніх інвестицій.  

Отже, Україну можна охарактеризувати, як країну яка залучає іноземний 
капітал, тому що володіє низкою факторів, які підтверджують її інвестицій-
ну привабливість, а саме вигідним геополітичним розташуванням, високим 
рівнем природно-ресурсної бази, дешевою кваліфікованою робочою силою, 
досить містким споживчим ринком. Розглядаючи вплив іноземного інвесту-
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вання на економіку країни-реципієнта, нами зроблено висновок про те, що 
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку несе значні переваги, 
але одночасно має і недоліки. Саме тому більш перспективним для країни є 
саме використання коштів вітчизняних інвесторів. 

Проте, інвестиційний клімат в Україні не може бути охарактеризова-
ний як повністю ефективний та сприятливий через низку проблем, які 
заважають його розвитку. Це зокрема: відсутність гарантій прав власно-
сті, нестабільне податкове законодавство, значний корупційний тиск і 
валютні обмеження, нестабільність нормативно-правової бази, постійні 
коливання курсу національної грошової одиниці, політична нестабіль-
ність, низький рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування, 
недостатня кількість вільних економічних та офшорних зон. 

Таким чином, задля покращення інвестиційного клімату треба забез-
печити необхідні умови функціонування бізнесу та розробити систему 
гарантій і пільг інвесторам [3]. Актуальним на сьогодні є питання удо-
сконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності 
механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, що дасть 
змогу залучати більшу кількість іноземних та вітчизняних інвестицій, 
сформувати основи збереження та підвищення конкурентоспроможності 
української економіки. А для запобігання негативних моментів, даний 
процес потребує відпрацювання регулюючого механізму, завдяки якому 
інвестування може стати взаємовигідним. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ 

АСПЕКТИ 
 
Соціальна сфера одне з основних суспільних питань, яке впливає на 

якість життя населення та його рівень. Від рівня її розвитку залежить 
соціальна безпека держави в цілому. Європейський вибір нашої країна з 
моделлю змішаної економіки полягає в тому, що роль держави є достат-
ньо важливою на одному рівні з механізмами ринкової дії [1]. Тому важ-
ливою є визначення перерозподільчої функції держави та підтримки роз-
витку соціальної сфери.  

Сутність процесів перетворення в аграрному секторі економіки сто-
суються не тільки виробничих підприємств (агрохолдингів, приватних 
підприємств, фермерських господарств, особистих селянських госпо-
дарств) але й процесів децентралізації, які на даний момент проходять в 
українському селі. Для організації цієї важливої роботи необхідні ресур-
си, а саме фінансові, які б забезпечували реформування. В першу чергу 
це стосується бюджетів об’єднаних територіальних громад, старостинсь-
ких округів та сільських рад. З метою аналізу фінансового забезпечення 
сталого існування та розвитку сільських територій проаналізуємо бю-
джети різних рівнів. 

Розподіл доходів на рівні держави визначається головним фінансо-
вим документом Бюджетом України на відповідний рік. У 2018 році зов-
нішні умови для української економіки були сприятливими внаслідок 
прискорення економічного розвитку країн – основних торгових партне-
рів України та покращення кон’юнктури на світових товарних ринках 
завдяки збільшенню цін на сталь, залізні руди, добрива і пшеницю, по-
при деяке зниження в кінці 2017 року цін на окремі товари сільського 
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господарства, зокрема на кукурудзу, соняшникову олію та м’ясо, на фоні 
надходження на ринок нового врожаю. 

15.09.2018р. в парламент урядом представлений проект бюджету на 
2019 рік. При розробці проекту бюджету на 2019 рік враховано основні 
прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розви-
тку України на 2019 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.07.2018 № 546, та основні завдання бюджетної політики, 
що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.  

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2019 рік визначений з ураху-
ванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджет-
ного законодавства, і становить 1 292,7 млрд. грн. Прогнозна сума дохо-
дів загального фонду зведеного бюджету на 2019 рік становить 1 175,0 
млрд. гривень.  

Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2019 рік, порів-
няно із затвердженими показниками 2018 року, збільшуються на 130,5 
млрд. грн. або на 11,2 відсотка, у тому числі по загальному фонду на 
110,3 млрд. грн., або на 10,4 відсотків, та по спеціальному фонду на 20,2 
млрд. грн., або на 20,7 відсотка [2]. Для порівняння приведемо бюджет 
Пристайлівської сільської ради на 2018 рік (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Надходження загального фонду по Пристайлівській сільській раді 

(563 особи)  Лебединського району Сумської області   
за 2015-2018 роки(грн.) 

Найменування 
показника 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018  

2018 р. 
в % до 

2015 р. 
Акцизний 
податок з 
реалізації 

підакцизних 
товарів 

500,00 6000,00 6000,00 3000,00 600,0 

Земельний 
податок з 

юридичних 
осіб 

600,00 4500,00 7000,00 7000,00 1166,7 

Орендна плата 
з юридичних 

осіб 
152400,00 182000,00 203000,00 278000,00 182,4 

Єдиний пода-
ток з юридич-

них осіб 
0,00 0,00 0,00 10000,00 0,0 

Єдиний пода-
ток з фізичних 

осіб 
45000,00 60000,00 100000,00 55000,00 122,2 
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Продовження табл. 1 
Єдиний пода-
ток з с/г виро-

бників 
15000,00 250000,00 450000,00 660000,00 4400,0 

Інші надхо-
дження 114752,00 69000,00 34000,00 27000,00 23,5 

Разом 328252,00 571500,00 800000,00 1040000,00 316,8 

Україна (млрд. 
грн.) 602,70 718,30 887,20 1064,70 176,7 

Джерело: Первинні дані Прислайлівської сільської ради Лебединського району. 

Аналізуючи дані таблиці можемо сказати, що в цілому по Україні ві-
дбулося збільшення доходної частини на 76,7 відсотків тоді як в Прис-
тайлівській сільській раді в 3,17 рази. Ці зміни відбулися за рахунок збі-
льшення надходжень з акцизного податку з реалізації підакцизних това-
рів в 6 разів, земельного податку з юридичних осіб в 11,7 разів, єдиного 
податку з сільськогосподарських виробників в 44 рази. Але цієї суми 
надходжень до бюджету не вистачає на забезпечення життєдіяльності 
громади. 

Таблиця 2 
Розрахунок доходної частини бюджету на одну особу, грн. 

Найменування показника Україна 
с. Пристайлово лебедин-
ського району, Сумської 

області 

Чисельність населення 2018 рік (осіб) 42375668 563 

Доходи загального фонду (грн.) 1 064 700 000 000,00 1 040 000,00 

На одну особу, грн. 25125,27 1847,25 

Джерело: Власні розрахунки 

Проведені розрахунки та аналіз даних показує, що в розрахунку на 
одного жителя України в 2018 році приходиться 25125,27 грн. доходної 
частини бюджету в той же час в невеликому селі Пристайлово Лебедин-
ського району Сумської області 1847,25 грн. доходної частити бюджету 
на одну особу, що на 23278,0 грн. менше ніж по Україні. За таких умов 
складно досягти стабілізації та рівного розподілу доходів держави. 

Держава виконує законодавчу, перерозподільну та стабілізуючу фун-
кції. Усі вони в певний спосіб пов’язані з макроекономічною стабілізаці-
єю. Законодавча функція в першу чергу полягає у розробці та прийнятті 
регламентів діяльності суб’єктів ринку (різноманітних нормативних до-
кументів, таких як закони, постанови, методичні рекомендації та інше), 
встановленні «правил гри» для усіх без винятку економічних суб’єктів. 
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Забезпечення стійкого зростання економіки, належного рівня зайня-

тості працездатного населення та регулювання курсу національної валю-
ти можна віднести до стабілізуючої функції держави. 

Але, в частині формування макроекономічної стабільності, найваж-
ливішою є перерозподільча функція, яка включає в себе як перерозподіл 
доходів так і перерозподіл ресурсів. Основною метою перерозподілу 
доходів являється підтримка найменш економічно захищеною частини 
бенефіціарів за рахунок найзаможнішої його частини.  

Головними засобами перерозподілу стають: трансфертні плате-
жі(допомога нежиттєздатним територіальним бюджетам, непрацюючим, 
соціально незахищеним та малозабезпеченим громадянам);дотримання 
визначеного державою мінімального рівня оплати праці; забезпечення 
прогресивної системи оподаткування. На жаль не всі вище перчені засо-
би перерозподілу можуть бути ефективно застосовані в нашій державі, а 
саме:безробітним, матерям-одиначкам, інвалідам тощо, що в першу чер-
гу залежить від розміру державного бюджету. Тому що, в умовах скоро-
чення обсягів виробництва, доходи державного бюджету, за інших рів-
них умов, зменшуються а, тому, сподіватись на реальне збільшення роз-
міру допомоги з боку держави немає підстав[1]. 

Досліджуючи досвід провідних країн Європейського Союзу, можна 
сказати, що реалізація моделі соціально орієнтованої ринкової економіки 
вимагає перерозподілити третину створеного валового внутрішнього 
продукту, тому і ефективність виконання Україною перерозподільної 
функції безпосередньо залежить від масштабів державного бюджету де 
на сьогодні ця частина дорівнює приблизно двадцяти відсоткам. Тому, 
для нашої держави, майбутнє ставить серйозні виклики пов’язані з мак-
роекономічною стабільністю країни та забезпеченням розвитку соціаль-
ної сфери. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Сучасний етап економічного розвитку України характеризується за-

гостренням конкурентної боротьби, насиченням сировинних та товарних 
ринків, а також соціальною спрямованістю економіки. Тому з метою не 
просто утримання на ринку, а й досягнення високого рівня ефективності 
кожне підприємство має звертати особливу увагу у своїй діяльності на 
задоволення потреб населення. Підприємства харчової промисловості не 
є виключенням, тому у сучасних умовах господарювання виникає необ-
хідність розробки ефективної маркетингової стратегії розвитку, орієнто-
ваної на підвищення конкурентоспроможності підприємств, максиміза-
цію економічних результатів при задоволенні змінних запитів спожива-
чів і необхідності підтримки соціальної доступності продукції. 

Дослідженням маркетингових стратегій підприємств та механізмів 
впровадження їх на всі споживчі ринки присвячено праці таких вітчиз-
няних та зарубіжних вчених як, Ф. Котлера, Г. Амстронга, Дж. Сондерса, 
В. Вонга, Ж. Ж. Ламбена, В.А. Алексуніна, А.О. Старостіної, Н.П. Гон-
чарової, Є.В. Крикавського, Ю. Слабковського. Тематику ж маркетинго-
вих стратегій у харчовій промисловості висвітлено у працях А. Сміта,  
Д. Рікардо, Дж. М. Кейнса, О.В. Кендюхова, С.М. Димитрова, А.Ф. Пав-
ленка, А.В. Войчака. Але, чимало питань стосовно особливостей марке-
тингових стратегій підприємств харчової галузі все ж таки залишається 
відкритими. Це й обумовлює актуальність дослідження маркетингових 
стратегій підприємств, виявлення потенційних можливостей його прак-
тичного застосування на підприємствах харчової промисловості. 

Харчова промисловість завжди вважалася для України пріоритетною 
і стратегічно важливою галуззю, її питома вага у структурі виробництва 
товарів споживання становить більше ніж 50%. Вона складається з тися-
чі підприємств різних форм власності, різної чисельності працюючих і 
різним обсягом валового доходу.  

Харчова промисловість охоплює понад 40 різноманітних галузей ви-
робництва: борошномельно-круп’яну, цукрову, спиртову, пивоварну, 
хлібопекарську, кондитерську, молочну, рибну, м'ясну, олійно-жирову, 
виноробну, консервну, соляну, овочеву, крохмально-мелясну, лікеро-
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горілчану, макаронну, тощо. Найпопулярнішими продуктами є напої, 
м’ясні та молочні вироби, хліб та хлібопродукти. 

Існує низка факторів, які негативно впливають на розвиток харчової 
галузі в країні: 

–  неефективне використання виробничих ресурсів та інвестицій; 
–  недоліки в економічній, податковій, митній та інвестиційній полі-

тиках; 
– відсутність стратегії державного управління та підтримки това-

ровиробників харчової промисловості; 
– низький рівень інвестиційної привабливості. 
Менеджмент підприємств харчової промисловості постійно намага-

ється знайти відповіді на такі питання: як оптимізувати виробничий про-
цес, уникнути зайвих витрат не втрачаючи якості продукції; як збільши-
ти обсяги продажів та зробити так, щоб споживач надавав перевагу то-
вару конкретного виробника. 

Отже, враховуючи сучасні умови господарювання підприємств хар-
чової промисловості та згадані вище проблеми функціонування даної 
галузі, цілком обґрунтованою є необхідність організації системи ефекти-
вного стратегічного управління, що дозволить найбільш раціонально 
реалізувати цілі та мету діяльності суб’єктів господарювання. Але дося-
гнення таких цілей не можливе без розробки та практичної реалізації 
системи маркетингових стратегій підприємства, яка дозволяє суб’єкту не 
лише знайти своє місце у ринковому середовищі, а й забезпечує легку 
адаптивність до мінливих умов господарювання [4]. 

Впровадження  маркетингової концепції в управлінні підприємства-
ми харчової промисловості є процесом комплексним та включає в себе 
заходи, які мають здійснюватися на абсолютно всіх рівнях – від рівня 
окремого підприємства до регіонального та загальнодержавного. Також 
важливо враховувати деякі особливості харчової галузі, а саме: 

- прямий та непрямий вплив держави на попит та пропозицію; 
- високий ступінь конкуренції серед виробників; 
- вплив соціально-економічних умов; 
- вплив кліматичних і природних умов; 
- вплив традицій. 
Також слід зазначити, що робота підприємств харчової промисловос-

ті характеризується високою капіталомісткістю виробництва, а неправи-
льно сформований товарний асортимент, система розподілу, просування 
чи цінова політика призведе до збитків, які понесе фірма. Застосування 
маркетингових стратегій є важливим елементом успіху підприємств. 
Правильно побудована стратегія є на 70 % запорукою успіху підприємс-
тва [2]. 
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Формалізація процесу розробки маркетингової стратегії підприємства 
передбачає проходження таких послідовних етапів: 

1) збір інформації; 
2)  оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища; 
3) формування комплексу маркетингової стратегії; 
4) розробка механізмів застосування стратегії. 
Перший етап полягає у зборі актуальної інформації для моделювання 

стратегії. На другому етапі вивчається ринок, ситуація на ринку, оціню-
ється потенціал підприємства та розглядаються його можливості, що в 
результаті і дозволяє сформулювати мету діяльності підприємства. Тре-
тій етап полягає в напрацюванні теоретичної бази, яка в свою чергу вже 
формує комплекс маркетингової стратегії. На останньому ж етапі фор-
мується безпосередньо план дій щодо реалізації стратегії та відповідно 
впроваджується стратегія. 

Важливо відмітити, що розробці маркетингових стратегій повинні 
передувати: аналіз зовнішнього середовища і внутрішніх факторів (мож-
ливостей), оцінка кон'юнктури продовольчого ринку. Аналіз повинен 
бути акцентований на знаходження сильних і слабких сторін самого гос-
подарюючого суб'єкта, причому сильні сторони потрібно максимально 
використовувати, а слабкі - виключити або розвивати. [3] 

Отже, в діяльності будь-якого підприємства розробка та реалізація 
маркетингових стратегій відіграє виключно важливу роль. Адже саме від 
правильно обраної маркетингової стратегії залежать ефективність та ус-
пішність діяльності підприємства в цілому. Також слід згадати, що мар-
кетингові стратегії лежать в основі формування цілей та визначення на-
прямів діяльності підприємства з урахуванням наявних виробничо-
ресурсних можливостей. 

Говорячи про особливості маркетингової діяльності вітчизняних під-
приємств харчової промисловості, не можна не відмітити її недостатній 
розвиток, брак інновацій та подекуди навіть занедбаний стан. Затяжна 
фінансово-економічна криза та нерозвиненість «маркетингової культу-
ри» в нашій країні, прямо відображаються на ефективності розробки та 
впровадженні маркетингових стратегій. Основними напрямами маркети-
нгових стратегій на сьогодні є товарна, цінова та комунікаційна політика 
підприємства, а от на створенні внутрішньогосподарських служб марке-
тингу, залученні фірм для оцінки діяльності конкурентів, вивченні рин-
кового середовища, підприємства поки що економлять [1]. 

І хоча окремі підприємства харчової промисловості ще досить вузько 
використовують можливості сучасної реклами та сучасних маркетинго-
вих заходів, але підприємства харчової галузі мають потенціал для пода-
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льшого розвитку, утримання своїх позицій на ринку та покращення еко-
номічного стану в країні за рахунок ефективної діяльності підприємств. 
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Важнейшим этапом всей строительной деятельности являются проект-

ные работы. И независимо от масштаба строительного объекта и его 
классификации данный вид работ является первоочередным. Особое место 
в формировании себестоимости продукции и финансового результата от 
основной деятельности проектных организаций имеют затраты, понесенные 
по незавершенным работам. Учет и оценка незавершенного производства, 
работ, услуг играет важную роль. От его правильной организации в значи-
тельной мере зависит достоверность определения важнейших экономиче-
ских показателей работы как предприятия в целом, так и его производст-
венных подразделений. 

К незавершенному производству относятся продукция (работы, услуги), 
которая не прошла всех стадий (фаз, переделов) производства, предусмот-
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ренных технологическим процессом, а также изделия, неукомплектованные 
и не прошедшие испытаний и технической приемки. 

Законодательно утвержденного определения незавершенных работ нет, 
но, по нашему мнению, незавершенными можно считать работы, не сдан-
ные заказчику и оформленные в надлежащем порядке. 

В промышленных организациях, имеющих остатки незавершенного 
производства количественный учет и контроль за движением этих остатков 
возложен на производственно-диспетчерскую службу, которая контролиру-
ет движение деталей, изделий, узлов по стадиям их обработки. Бухгалтерия 
осуществляет методическое руководство и контроль за организацией опера-
тивного учета, движением незавершенного производства и его сохраннос-
тью.  

Существуют сферы деятельности, в которых могут быть незавершен-
ными работы и услуги. К таким работам и услугам можно отнести: научно- 
производственные, проектные работы. В настоящее время отраслевой ин-
струкции по учету затрат и калькулированию себестоимости проектных 
работ не существует. 

Учет затрат научно-технических и проектных работ   осуществляется на 
основе позаказного метода.  Объектом учета и калькулирования при данном 
методе является отдельное задание, отдельный договор на создание (пере-
дачу) научно-технической, проектной продукции конкретного наименова-
ния, то есть конкретная тема. 

Фактическая себестоимость научно-технической, проектной продукции 
конкретного наименования исчисляется по окончании выполнения заказа в 
полном объеме. В настоящее время проектные работы могут выполняться 
этапами и исчисление себестоимости выполненных этапов проектных работ 
также производится по этапам. До тех пор, пока конкретный заказ или этап 
полностью не выполнен, все расходы по нему (как отчетного периода, так и 
предшествующих) отражаются в незавершенном производстве.  Списание 
затрат незавершенных работ осуществляется после   завершения работ по 
теме или этапу, подписания акта приемки-сдачи работ. 

При определении себестоимости реализованных проектных работ орга-
низация производит расчет себестоимости реализованных работ и остатков 
незавершенных работ согласно методике, утвержденной в учетной полити-
ке. В тоже время классическая формула определения себестоимости реали-
зованной продукции, работ, услуг имеет следующий вид: 

                                                (1) 
Ср – себестоимость выполненных работ; 
Нн – стоимость незавершенных работ на начало периода; 
З – затраты по выполнению работ за месяц; 
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Нк– стоимость незавершенных работ на конец периода. 
Как видно из формулы, при определении фактической себестоимости 

выпущенной продукции к затратам на производство за месяц прибавляется 
стоимость незавершенных работ на начало месяца и вычитается стоимость 
незавершенных работ на конец месяца. То есть сначала определяется стои-
мость незавершенных работ на конец месяца, а затем определяется себес-
тоимость реализованных работ. 

В вышеприведенной формуле стоимость незавершенного производства 
на конец периода (сальдо по дебету счета 20) определяется в количествен-
ном выражении по данным инвентаризации или данным оперативного от-
дела, а потом оценивается по методам, определенным в нормативных доку-
ментах или учетной политике. 

Проблематика учета, а, следовательно, и аудита заключается в том, что в 
зависимости от методов определения и оценки себестоимости незавершен-
ных работ проектных организаций зависит стоимость реализованных работ 
и соответственно финансового результата. В свою очередь размер финансо-
вого результата влияет на налогооблагаемую базу при расчете налога на 
прибыль. 

Рассмотрим нормативные документы, действующие в Республике Бела-
русь, содержащие определения, и методы оценки и учета незавершенного 
производства, работ, услуг. Порядок учета и оценки незавершенного прои-
зводства, работ, как правило, оговаривается в методических указаниях по 
калькулированию продукции, работ. 

Изучив нормативные документы, в которых есть упоминания об учете и 
оценке незавершенного производства можно сделать вывод, что в прои-
зводстве и сферах деятельности, оказывающих работы и услуги оценивать 
незавершенное производство и, соответственно, отражать его в бухгалтерс-
ком балансе можно следующими способами: 

1) производственной нормативной (плановой) себестоимости. 
2) по всем статьям калькуляции (туризм) 
3) по прямым производственным затратам (туризм). 
4) оценивают по стоимости сырья, использованного для производства. 
5) по стоимости на сданной заказчику продукции (издательская продук-

ция) 
Для того чтобы определить остатки незавершенного производства может 

проводится ежемесячно инвентаризация на 1-е число. 
Таким образом, можно сделать вывод: из вышеперечисленных способов 

оценки незавершенного производства и работ для проектных предприятий 
наиболее приемлемым будет изначальная оценка незавершенных работ по 
прямым производственным затратам. 
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Группировка затрат по статьям осуществляется по принципу их функ-
циональной роли в процессе проектной деятельности. В зависимости от 
способов включения в себестоимость проектной продукции затраты подра-
зделяются на прямые и косвенные. Под прямыми понимаются затраты, 
вызванные потреблением ресурсов в процессе создания проектной продук-
ции конкретного наименования, либо нескольких наименований, но имею-
щие пропорциональную связь с объемом работ по созданию каждого из 
наименований и возможность распределения по принципу прямой связи. К 
косвенным относятся затраты, связанные с организацией, обслуживанием и 
управлением процессом проектной деятельности, которые не имеют прямой 
пропорциональной связи с отдельными видами проектной продукции и 
включаются в их себестоимость с помощью специальных методов. 

Таким образом при расчете себестоимости реализованных работ, будет 
использоваться классическая формула расчета, предусмотренная многими 
нормативными документами. При расчете себестоимости реализованных 
работ изначально будет рассчитываться сумма незавершенных работ, затем 
суммы себестоимости выполненных работ, то есть соблюдаться последова-
тельность расчета. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Узагальнення основних напрямків фінансової діяльності та механізмів 

її забезпечення дозволяють виділити напрями підвищення збалансованості 
фінансової діяльності підприємства. У період циклічного розвитку націо-
нальної економіки і фінансового ринку, важливим є вплив сукупності вну-
трішніх і зовнішніх факторів діяльності підприємства і узгодження в часі 
його елементів. Так, в період кризи зростає вага впливу зовнішніх факто-
рів, в період стійкого розвитку - вага внутрішніх. У той же час, в період 
кризи внутрішні мають позитивний вплив, зовнішні, як правило, негатив-
ний. В таких умовах можна спостерігати зменшення наявних методів і 
важелів управління фінансовими відносинами в зв'язку з тим, що біль-
шість з них стають або недоступними (довгостроковий кредит, емісія цін-
них паперів, лізинг тощо), або неефективними (наприклад, планування, 
прогнозування в умовах високої інфляції). Також в цей період можна спо-
стерігати трансформацію структури фінансових відносин, що не може не 
вплинути на структуру механізму збалансування фінансової діяльності 
підприємств. Так, в результаті зовнішніх обмежень відносини з фінансо-
вим ринком скорочуються і стають більш вимогливими, при цьому відно-
сини з державою розширюються, в першу чергу, за рахунок того, що 
останнім для виконання своїх функцій, завдань повинні взяти на себе деякі 
функції фінансового ринку. Важливим в таких умовах є ефективне норма-
тивне, законодавче, інформаційне забезпечення фінансового механізму як 
з боку самих суб'єктів господарювання, так і держави. 

Дослідження фінансової діяльності підприємства дозволило виявити 
дві концепції щодо розробки, реалізації фінансових рішень: американсь-
ку і французьку. На основі цих підходів в західній економічній науці 
сформувалися дві моделі організації фінансової діяльності підприємства: 
англосаксонська та європейська. Англосаксонська характеризується тим, 
що капітал підприємств в основному зосереджений в руках персоналу 
(найманих робітників-акціонерів) безпосередньо або через пенсійні фон-
ди. У європейській моделі персонал компанії вкладає свої заощадження 
через банківські депозити, ощадні рахунки, страхування життя, облігації. 
Компанія забезпечує фінансування через фінансових посередників (бан-
ки, страхові компанії), які накопичують заощадження працівників у від-
носно безризикові фінансові активи. Основною відмінністю цих моделей 

 230 



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

є те, що підвищення прибутковості або прибутковості біржової вартості 
компанії в англосаксонської моделі приносить вигоду безпосередньо 
працівникам-акціонерам, а в європейській моделі немає, так як винаго-
роду за збереження заздалегідь профінансоване посередниками. 

Вибір моделі фінансування призводить до різних варіантів функціо-
нування економіки, з більшою реакцією попиту приватного сектора на 
економічні цикли в англосаксонської моделі, і більшою циклічної чуттє-
вістю фінансових посередників в європейській. Англосаксонська модель 
безпосередньо впливає на дохід споживачів-акціонерів, в європейській 
моделі цей дохід безризиковий, і ризик приймає форму ризику «слабкос-
ті» позичальників, то є ризик перекладається на фінансових посередни-
ків [1]. Таким чином, при виборі моделі, підприємство прагне отримати 
максимум вигод при мінімальному ризику. Однак прагнення зниження 
ризику в європейській моделі за допомогою фінансових посередників в 
разі банкрутства останніх веде до втрат. Але фінансування за допомогою 
фінансових посередників приносить вигоду в результаті диверсифікації 
ризику. Англосаксонська модель має одну значну перевагу - забезпечен-
ня приросту інвестицій. Важливий недолік європейської моделі - вина-
города від депозитів не залежить від результативності використання фі-
нансових ресурсів, в той час як доходи ощадної каси непостійні. Відмін-
ності моделей можна пояснити підходами до дослідження фінансів підп-
риємства і моделями національних фінансових систем. Якщо розглянути 
методологію дослідження, то перша концепція базується на категоріях 
«запасів», тобто статичних підходах дослідження фінансових процесів. 
Факт фінансової життя визначається в даному випадку згідно зовніш-
ньому дослідженню, які пояснюються важливістю оцінки підприємства 
фінансовим ринком, тобто зовнішнім оточенням. Друга концепція - фра-
нцузька, вивчає підприємство як сукупність «потоків», тобто в динаміці, 
і аналізує збалансованість ліквідних грошових потоків на вході і виході 
підприємства в кожен даний момент часу. Факт фінансової життя 
сприймається як динамічна система операційної, фінансової, інвестицій-
ної діяльності. І саме це, на нашу думку, зумовлює ті особливості, які 
притаманні системі фінансової оцінки, діагностики відповідно америка-
нської та французької школам фінансового менеджменту. 

Слід зазначити, що приведені підходи не виключають один одного, а 
повинні доповнювати при аналізі і розробці стратегії управління фінанса-
ми всі етапи дослідження загальної системи. Так, наприклад відсутню ка-
тегорію фінансової рівноваги в американській концепції фінансового ме-
неджменту можна змістовно знайти в контексті управління грошовими 
коштами - Саsh flow (синхронізації грошових потоків). Відзначимо, що 
статична рівновагу системи, властива американській школі, визначає його 
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структуру, властивості, але не включає перехідні процеси. Вона, таким 
чином, визначає стан системи на конкретний момент часу. Крім того, од-
нією з основних посилок є те, що початковий стан характеризується рів-
новагою, а, також, будь-які зовнішні впливи призводять, як правило, до 
встановлення нової рівноваги. Цей підхід відображає американський на-
прям сучасної теорії фірми, що оперує, перш за все, категоріями запасів, і 
визначає кількісні характеристики на початок і кінець певного періоду. 
Така методологія дозволяє виявити особливості внутрішньої структури 
системи, встановити напрямок руху, але, на жаль, не дає можливості оці-
нити процес релаксації, описати перехідні процеси і зміни характеристик, 
встановити фундаментальні проблеми досягнення рівноважного стану. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ЛІЦЕНЗІЙ 
 
Статтею 20 Закону України «Про державне регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій» визначено, що під час передачі (трансферу) 
технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України, 
щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [2]. 

Главою 75 Цивільного кодексу України ЦКУ передбачені наступні дого-
вори щодо розпоряджання правами на об’єкти інтелектуальної власності [1]: 

*

* Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента 
України за конкурсним проектом (Ф75/29852) Державного фонду фундамента-
льних досліджень. 
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- договори про передання (відчуження) виключних майнових прав інте-
лектуальної власності; 

- ліцензійні договори (ліцензія); 
- договори про передання майнових прав інтелектуальної власності як 

внеску до статутного капіталу господарських товариств; 
- договори про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; 
- договори про передання майнових прав на об’єкт, створений у зв’язку з 

виконанням трудового договору (службовий об’єкт інтелектуальної власно-
сті); 

- договори комерційної концесії (франчайзингу). 
Основною метою будь-якого ліцензійного договору є передача (отри-

мання) на комерційній основі певного об’єму майнових прав на викорис-
тання інтелектуальної власності для організації виробництва, випуску і реа-
лізації конкурентоздатної продукції.  

Об’єкти права інтелектуальної власності, щодо яких здійснюється роз-
поряджання правами: 

- літературні та художні твори; 
- комп'ютерні програми; 
- компіляції даних (бази даних); 
- виконання; 
- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; 
- наукові відкриття; 
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 
- компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 
- раціоналізаторські пропозиції; 
- сорти рослин, породи тварин; 
- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для то-

варів і послуг), географічні зазначення; 
- комерційні таємниці. 
Основними вихідними даними при розрахунку вартості ліцензії висту-

пають: 
1) Собівартість виробництва продукції за ліцензією та інші витрати; 
2) Прибуток Ліцензіата; 
3) Ціна, за якою реалізовано продукцію [4]. 
У міжнародній практиці ліцензійної торгівлі під ціною ліцензії звичайно 

розуміють суму виплат покупця ліцензії («Ліцензіата») на користь продавця 
ліцензії («Ліцензіара»). За своєю суттю процедура розрахунку ціни ліцензії є 
оцінкою інтелектуальної власності, яка є об'єктом ліцензії. 

Таким чином, розрахунок ціни ліцензії зводиться до визначення тієї по-
точної вартості інтелектуальної власності (тобто її вартості на дату укладен-
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ня ліцензійного договору), по якій Ліцензіат згоден був би на умовах ліцен-
зійного договору купити (придбати в тимчасове використання) права на 
інтелектуальну власність Ліцензіара, а Ліцензіар за такою ціною згоден би 
на умовах договору ці права продати (передати в тимчасове користування). 

Найбільш широко в міжнародній ліцензійній торгівлі використовуються 
два основні методи розрахунку ціни ліцензії: 

• на основі розміру прибутку Ліцензіата; 
• на базі роялті. 
При розрахунку ціни на основі розміру прибутку Ліцензіата виходять з 

того, що розмір виплат Ліцензіару визначається як частина (частка) прибут-
ку, одержуваного Ліцензіатом від виготовлення і реалізації продукції за лі-
цензією. При цьому частка Ліцензіара коливається в досить широких межах 
від 10 до 50 % прибутку Ліцензіата і залежить від низки ціноутворюючих 
чинників, основними з яких є об'єм прав, що передаються, наявність патент-
ної охорони і розмір додаткового прибутку Ліцензіата. 

При розрахунку ціни ліцензії на базі роялті розрахункову ціну ліцензії і 
відповідно розмір виплат власнику інтелектуальної власності (Ліцензіару) 
традиційно визначають як певний відсоток відрахувань («Роялті») залежно 
від вартості виробленої і реалізованої продукції за ліцензією. 

У практиці міжнародної торгівлі ліцензіями розмір роялті звичайно ви-
значають не розрахунковим шляхом, а емпірично – шляхом встановлених у 
світовій практиці для різних галузей промисловості усереднених розмірів 
роялті – так званих «стандартних» ставок роялті. 

Розмір відомих з літературних джерел «стандартних» ставок роялті най-
частіше становить від 0,5 до 14 %. У практиці ліцензійної торгівлі, унаслі-
док відсутності достовірних середньостатистичних даних для конкретного 
ринку, найчастіше розмір роялті вибирають з таблиць ставок роялті, узятих 
з доступних джерел інформації без розрахункового обґрунтування, але з 
традиційними рекомендаціями необхідності обліку ціноутворюючих чин-
ників [3]. 

Тому на практиці постає актуальна проблема пошуку підходів до обґру-
нтування ставок роялті та методології розрахунку ціни ліцензії стосовно 
реальних умов ринкових відносин, що розвиваються, в області комерціалі-
зації інтелектуальної власності. 

Розрахунок вартості інтелектуальної власності методом «роялті» засно-
ваний на практиці міжнародного обміну технологіями і є процедурою оцін-
ки, виходячи з міжнародного досвіду продажу ліцензій. Оцінка вартості 
методом «роялті» полягає в дисконтуванні (або капіталізації) щорічних 
грошових потоків (надходжень) роялті за гіпотетичним (передбачуваним) 
ліцензійним договором. Найчастіше щорічні розміри грошових потоків роя-
лті розраховують у вигляді певного відсотка від планованих обсягів проми-
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слової реалізації продукції за ліцензією, потім визначають щорічні, приве-
дені на дату оцінки, грошові потоки (грошові надходження) роялті і підсу-
мовуванням визначають поточну вартість ціни ліцензії.  

На розмір ставки роялті впливає ряд обставин, які на практиці беруть до 
уваги при виборі їх конкретної величини, зокрема враховуються: 

• технічна цінність об'єкта ліцензії; 
• економічна ефективність; 
• стадія розробки і готовність до промислового використовування; 
• наявність і об'єм патентного захисту; 
• об'єм прав, що передаються за ліцензією; 
• об'єм документації, що передається; 
• інжиніринговий супровід; 
• кон'юнктура ринку; 
• конкурентні пропозиції. 
Параметричний аналіз функціональної залежності величини роялті від 

величини рентабельності виробництва продукції за ліцензією по формулі 
пояснює тенденцію до зниження значень величин роялті для матеріаломіст-
ких і ресурсоємних виробництв, в яких підвищена величина собівартості 
виробництва і реалізації продукції за ліцензією (за рахунок підвищених ви-
трат на матеріали й інші ресурси) приводить до збільшення собівартості 
виробництва продукції і, відповідно, до зниження значення рентабельності 
для однієї і тієї ж маси прибутку. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Сучасна економічна ситуація в Україні склалася під впливом світової 
економічної кризи, яка потребує прийняття своєчасних та радикальних 
рішень щодо її приборкання та подолання негативних наслідків у вироб-
ничій та соціальній сферах. Основою швидкого  виходу із скрутної еко-
номічної сфери може стати перехід від застарілої технологічної бази до 
новітніх інноваційних технологій, заснованих на різноманітних передо-
вих ідеях. Саме інноваційна діяльність підприємств може забезпечити їх 
конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-
ку. На жаль, інноваційні процеси в Україні  є нестійкими і вони не мають 
чітких довгострокових стимулів щодо інноваційної діяльності. ЇЇ стан 
вітчизняні науковці визначають як кризовий.  

Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку України привер-
тають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-економістів. 
Аналізу інноваційного розвитку, значенню інноваційної діяльності прис-
вячено чимало праць науковців, серед яких слід відзначити таких: Завід-
на Л. Д. [2], Геєць В.М. [3], Даниленко А.І. [3], Лібанова  Е.М. [3], Гри-
ценко А.А. [3], Макарова О.В. [3], Кизима М.О. [3], Єгорова І.Ю. [3], 
Одотюк І.В. [3]. У цих працях розглянуті різні аспекти інноваційної дія-
льності в Україні, а також світовий  досвід впровадження інновацій у 
виробництво. 

Метою роботи є дослідження проблем розвитку інноваційної діяль-
ності в Україні та пошуку дієвих заходів, які сприятимуть їх вирішенню. 
В Україні діє Закон «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в 
Україні». Відповідно до нього пріоритетні напрямки інноваційної діяль-
ності в нашій країні – це напрямки, що мають наукове економічне об-
ґрунтування, які направлені на здійснення інноваційної діяльності, з ме-
тою забезпечення економічної безпеки держави, впровадження у вироб-
ництво продукції, яка є високотехнологічною, конкурентоспроможною, 
екологічно чистою, на виробництво послуг високої якості та «збільшен-
ня експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчи-
зняних та світових науково-технічних досягнень» [1].  
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Розрізняють три логічні форми інноваційного процесу: просту внут-
рішньоорганізаційну; просту міжорганізаційну (товарну); розширену. 
Простий внутрішньоорганізаційний інноваційний процес передбачає 
створення і використання новацій в середині організації, коли новація не 
набуває товарної форми.  

Ця форма інноваційного процесу може перетворитися у міжорганіза-
ційну, тобто фактично у предмет купівліпродажу за дві фази: 1)  ство-
рення новації та її розповсюдження; 2) дифузія нововведення. Розшире-
ний інноваційний процес виявляється у створенні нових виробників но-
вовведень, що порушує монополію виробникапіонера [ 2, с. 65 ]. 

Одним із найважливіших інструментів оцінки та рейтингування інно-
ваційного розвитку країн Європи є інноваційне табло (Innovation Union 
Scoreboard – IUS), що представляє систему показників науково-технічної 
та інноваційної діяльності і на основі якого розраховується зведений 
індекс інновацій (SII-Summary Innovation Index) для кожної європейської 
країни. Україна на сьогодні не включена до списку країн, що оцінюють-
ся за допомогою Табло на регулярній основі. Проте сучасні євроінтегра-
ційні виклики вимагають провести таке порівняння згідно з відповідни-
ми методологічними рекомендаціями. 

Україна має статус "Інноватор, що формується" зі значенням зведе-
ного індексу 0,206, випереджаючи Болгарію (0,175). Найближчим кон-
курентом, якого Україна може наздогнати, є Румунія (0,219). Загалом же 
значення зведеного індексу інновацій для України є вдвічі меншим за 
середнє по країнах ЄС (0,544) [ 3, с. 311 ].  

Аналіз інноваційної діяльності України свідчить, що впродовж 2016-
2017 рр., частка підприємств, які займались інноваційною діяльністю за 
рекомендованими видами економічної діяльності становила 14,6%, у т. 
ч. здійснювали технологічні інновації – 5,2% (1,6% – продуктові та 3,6% 
– процесові), здійснювали як продуктові, так і процесові інновації – 
3,6%, маркетингові та організаційні інновації – 5,1% (рис.1) [4]. 
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Рис. 1. Розподіл підприємств у 2016-2017 рр. за типами інноваційної 

діяльності, у %  до загальної кількості 
Джерело: Уточнено автором на основі [5] 

Інноваційна діяльність в Україні гальмується і не розвивається висо-
кими темпами. Основними чинниками, які заважають динамічному роз-
витку інноваційної діяльності є: 

- відсутність джерел фінансування та високі ризики; 
- орієнтованість на короткотермінову окупність; 
- недостатня кількість науково-інноваційних оргструктур; 
- не достатні обсяги міжнародних науково-технічних програм та про-

ектів співробітництва; 
- недосконала законодавча база, що регулює інноваційну діяльності; 
- опір змінам, що призводить до  зміни статусу; 
- недостатній професійний рівень інноваторів, недосконала система 

мотивації та стимулювання творчої праці; 
- відплив наукових працівників. 
Щодо видів економічної діяльності, то протягом 2016-2017 рр. най-

вища частка інноваційних підприємств була на підприємствах перероб-
ної промисловості – 24%, з постачання електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря – 20%, добувна промисловість – 15%, інновація та 
телекомунікація, а також водопостачання та каналізація – 12%, діяль-
ність у сферах архітектури та оптова торгівля – 11%, тоді як транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність займає 6% 
(рис. 2) [6]. 
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Рис. 2. Інноваційна активність підприємств у 2016-2017 рр. у %   

до загальної кількості обмежених підприємств відповідного  
виду діяльності 

 

Перед Україною постає декілька складних проблем, що пов’язані з 
гальмуванням здійснення інноваційної діяльності, а саме: 

- збільшення загального обсягу інвестицій в інновації з державного і 
приватних джерел; 

- удосконалення управління інноваційною системою з відповідними 
наслідками для фінансування інноваційної діяльності; 

- заповнення «прогалин» у фінансуванні інноваційної діяльності, зок-
рема, розробка ефективних інструментів підтримки інноваційної діяль-
ності для підприємницького сектора, в тому числі для МСП, та залучен-
ня первинного і венчурного капіталу; 

- досягнення загального балансу фінансування науково-дослідної та 
інноваційної сфер від державного фінансування організаційної структу-
ри до конкурентного, прозорого і заснованого на проектах з чіткими 
інноваційними цілями.  

Отже, реалізація напрямків розвитку інноваційної діяльності в Украї-
ні дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності промис-
лових підприємств, прискорити процес оновлення виробництва, ефекти-
вно використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на інно-
ваційну діяльність.  

 
 
 

 239 



 
 
 

 
ІХ Міжнародна науково-практична молодіжна інтернет-конференція 

 
Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні» від 08.09.2011, № 3715–VI [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.  

2. Завідна Л. Д. Інновації як фактор розвитку та джерело конкурент-
них переваг підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернау-
ка". Серія: "Економічні науки". – 2018. – №2. 

3. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.  
В.М. Гейця, А.І. Даниленка, Е.М. Лібанової, А.А. Гриценка, О.В. Мака-
рової, М.О. Кизима, І.Ю. Єгорова, І.В. Одотюка ; НАН України. – К., 
2015. – 336 с.  

4. Офіційний сайт Державна служба статистики України. [ Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.  

5. Студентський вісник національного університету водного госпо-
дарства та природокористування, м. Рівне, Україна. – Випуск 1 (7) – 
2017. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.uа.  

6. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умо-
вах глобалізаційних викликів. Матеріали Державного агентства України 
з інвестицій та інновацій до парламентських слухань. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua 

* 

УДК 330.322 
Б. Д. Сторощук, к. е. н., доцент 

О. О. Польова, студентка 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,  

Україна 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ 

 
У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішим способом 

забезпечення умов виходу держави з економічної кризи, сприяють впро-
вадженню нових технологій, передового досвіду іноземних підприємств, 
методів управління , збільшенню продуктивності праці, підвищенню 
добробуту населення та визначають процес економічного зростання кра-
їни в цілому.  

Значна кількість вітчизняних науковців приділяли свою увагу дослі-
дженню проблем у сфері інвестицій. Зокрема такі вчені як: Гоцуляк Л. В. 
[1], Крамаренко І. С. [2], Очередько О.О. [3], Скороход І. П. [4], Чебота-
рьов В. Є [5], А. І. Лисогор [5].  
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Мета роботи полягає в аналізі сучасного стану інвестиційної діяльно-
сті в Україні, визначення напрямків розвитку інвестиційної діяльності, а 
також  дослідження моделей інвестиційної політики  на основі досвіду 
таких розвинених країн, як США, Великобританія, Німеччина,  Франція 
та Японія. 

Важливим елементом здійснення структурних зрушень вітчизняної 
економіки, розвитку інноваційного сектору виступають інвестиції. Тер-
мін "інвестиція" походить від лат. invest, що означає "вкладати". Інвес-
тиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вклада-
ються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок 
чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [4, 
5 с.]. В Україні чинники, які впливають на процес інвестування, перебу-
вають у такому стані, що не можуть сприяти розвиткові цього процесу. 
Однак досвід багатьох країн свідчить, що вихід з кризи неможливий без 
збільшення обсягу інвестицій. Активізацію інвестиційної діяльності га-
льмує ще і політична ситуація, а вихід з кризи без істотного збільшення 
капіталовкладень неможливий. Однак, з проведенням грошової реформи 
в Україні з’явився фактор стабілізації економіки, який слід закріпити і 
зміцнити проведенням реальних, а не декларативних реформ. Йдеться 
про подолання інфляції. Високі темпи інфляції роблять абсолютно нее-
фективним нагромадження фінансових ресурсів, спрямованих на здійс-
нення довгострокових проектів. 

Економічна нестабільність нашої держави характеризується розбала-
нсованістю економічної системи та невизначеністю напрямів розвитку 
основних економічних процесів, призводить до зменшення внесення об-
сягів прямих іноземних інвестицій в економіку держави, а також упові-
льнення активності інвестиційної діяльності країни [2, с. 107].  

За даними Держстату у 2017 році в економіку України іноземними 
інвесторами з 76 країн світу вкладено 1630,4 млн.дол. США прямих ін-
вестицій (акціонерного капіталу) (рис. 1). 

Проте загалом Україну можна вважати інвестиційно привабливою 
країною для інвестування, опираючись на такі фактори: 1) наявність ви-
сокого природо-ресурсного потенціалу; 2) культурна спорідненість з 
іншими європейськими та північноамериканськими країнами; 3) високий 
рівень освіти населення і належна професійна підготовка; 4) великий 
споживчий ринок, що наздоганяє ринок високо розвинутих держав.   
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну 

 

Активна державна позиція та комплексний підхід щодо вирішення 
існуючих проблем, пов’язаних з інвестиційною діяльність, дозволить із 
максимальною ефективністю реалізувати Україні свій потенціал в інвес-
тиційній сфері, що стане передумовою її сталого економічного розвитку 
в майбутньому. 

Тому заходи щодо активізації інвестиційної діяльності на підприємс-
твах повинні проводитися на всіх рівнях господарювання. Необхідно 
намагатися створити сприятливий інвестиційний клімат не тільки для 
іноземних інвесторів, але й для українських. Пожвавлення інвестиційної 
діяльності можливе шляхом рішучих, комплексних, швидких, прозорих і 
послідовних ринкових реформ, а також за допомогою взаємоузгоджених 
дій керівництва. 

Для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України 
є необхідним стабільне зростання інвестицій в країну. З цією метою 
державі слід максимально сприяти розвитку інвестиційної діяльності, 
пріоритетними шляхами чого мають стати: дотримання активної позиції 
залучення інвестицій, підтримка програм та проектів закордонних і віт-
чизняних інвесторів, створення сприятливого інвестиційного клімату, 
забезпечення прозорості та партнерських стосунків між державою й ін-
весторами, розвиток інвестиційного ринку і сприяння його інтеграції у 
світовий економічний простір. Лише за умови чіткого контролю та акти-
вної державної позиції можна досягти швидкого й стабільного інвести-
ційного розвитку, який, у свою чергу, дасть поштовх розвитку економіки 
та поліпшенню бізнес-клімату. Держава повинна на основі ґрунтовного 
наукового аналізу, а не політичних пріоритетів, обирати найважливіші 
галузі економіки, які потребують першочергового інвестування, тобто ті, 
які мають значний потенціал і є характерними саме для України (у пер-
шу чергу промисловість та сільське господарство) [5, c. 99]. 

Задля покращення інвестиційної діяльності треба забезпечити необ-
хідні умови функціонування бізнесу та розробити систему гарантій і 
пільг іноземним інвесторам. Пріоритетами розвитку економіки є впрова-
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дження освітньої, наукової та науково-технічної діяльності, здійснення 
заходів з концентрації інвестиційних ресурсів на реалізації інвестицій-
них проектів [3, с.27].  

Аналізуючи думки вчених, можна зауважити, що перспективи розви-
тку інвестиційної діяльності у державі з ринковою економікою має ви-
ходити з додержання таких принципів: 

- об’єктивна необхідність визнання довго- і середньо-термінових ци-
клів інвестиційної активності;  

- взаємодія локальних, галузевих, регіональних і народно-
господарських циклів інвестиційної активності; 

 - формування ринкових важелів в інвестиційній сфері одночасно з 
аналогічними процесами в інших галузях народного господарства; 

 - логічність і цілісність інвестиційного циклу; спадкоємність у реалі-
зації конкретних заходів, - пріоритетність спрямування коштів для реалі-
зації інвестиційного процесу [3, с.28-29]. 

Найбільш цікавим та доцільними для розгляду  в питаннях здійснен-
ня інвестиційної політики представляється досвід США, Великобританії, 
Німеччини,  Франції та Японії. Це п'ять країн, економічні стратегії роз-
витку яких, могли б  у майбутньому  послужити наочним прикладом для 
вітчизняної економки (табл. 1) [1]. 

Таблиця 1 
Моделі інвестиційної політики розвинених країн 

Країна Характерні риси моделі 

США 
Модель інвестиційної політики більшою мірою орієнтована на реалі-
зацію принципів економічної свободи та економічного лібералізму, 

ніж на серйозне пряме втручання в економічний процес 

Великобританія 
Модель спрямована, в першу чергу, на захист прав власників капіта-
лу і на забезпечення найбільш безперешкодного та швидкого накоп-

лення капіталу в інтересах власників капіталу 

Німеччина 
Модель інвестиційної політики характеризується творчою спрямо-
ваністю по відношенню до внутрішніх фінансових інститутів, жорс-

тке прогресивне оподаткування 

Франція 
Модель має особливістю чітке розмежування між прямими та інши-
ми іноземними капіталовкладеннями, застосовується  більш пільгове 

регулювання у відносинах останніх 

Японія 
Модель інвестиційної політики робить акцент на державному фінан-
суванні проектів, будується на активному партнерстві між державою 

і приватними інвесторами 
 

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки України критично важ-
ливими є інвестиційні процеси як основні рушії інтеграції економіки 
держави у світове господарство, без чого неможливий інтенсивний шлях 
її розвитку. Інвестиційна діяльність в Україні наразі відзначається вкрай 
низьким рівнем законодавчого врегулювання, що зумовлює зниження 
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рівня інвестування. Перспективними напрямками розвитку мають стати: 
дотримання активної позиції залучення інвестицій, підтримка програм та 
проектів закордонних і вітчизняних інвесторів, використання моделі ін-
вестиційної політики розвинених країн, таких як: США, Великобританія, 
Німеччина,  Франція та Японія, створення сприятливого інвестиційного 
клімату, забезпечення прозорості та партнерських стосунків між держа-
вою й інвесторами, розвиток інвестиційного ринку, впровадження освіт-
ньої, наукової та науково-технічної діяльності тощо. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ 
НОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК 

 
В посткризовий період починаючи з 2010 року почали стрімко розви-

ватися Фінансові технології. Це було обумовлено появою технологічних 
і фінансових інновацій нефінансових компаній, які надають традиційні 
фінансові послуги. Спонуканням до розвитку фінансових технологій, 
безумовно стали мобільний інтернет, поширення смартфонів і незадово-
леність населення банківськими послугами. 

В широкому сенсі, поняття FinTech (скорочене від "financial 
technology", тобто «фінансова технологія»), а далі ФінТех – означає  га-
лузь економіки, яка об'єднує компанії, що використовують новітні роз-
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робки для надання якісних фінансових послуг. ФінТех поширюється не 
тільки в банківську сферу, а й в область автоматизації страхування, в 
управління ризиками, в торгівлю. Однак саме фінансові організації 
останні півроку лідирують в застосуванні фінансових технологій. У 
більш вузькому сенсі ФінТех називають самі компанії, які відносяться до 
цієї галузі. Сьогодні ФінТех – це  десятки або навіть сотні мільярдів до-
ларів інвестицій щорічно, значний потік якісних змін, які, взявши поча-
ток у фінансовому секторі, що виходять за його межі і стосуються біль-
шості сфер людської життєдіяльності, в тому числі економічних і соціа-
льних.  

При активному розвитку ФінТех-галузі на сьогодні у світі налічуєть-
ся понад 11 тисяч різних ФінТех-стартапів. Загальний обсяг інвестицій у 
ФінТех-сектор в 2016 році налічував понад 17,5 млрд доларів США. 
Наймасовішими сегментами застосування ФінТех-технологій є банківсь-
кі перекази і платежі, сукупний обсяг яких становив 500 млрд доларів 
США. За прогнозами експертів у банківській і фінансовій галузі, у  
2018 році ця цифра сягатиме близько 20 млрд.  

Щодо реалій України, то експерти розраховують на зростання Фін-
Тех-індустрії в 2018 році щонайменше у 3-4  рази, у порівнянні з  
2016 роком. Про це повідомив керівник напряму електронних фінансів 
проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" Ростислав Дюк 
під час презентації дослідження "Перший каталог українського ринку 
ФінТех: шлях до фінансової інклюзивності" [5].  

Основний принцип роботи фінансових технологій полягає в тому, що 
вони з'являються там, де можна запропонувати новий фінансовий про-
дукт, який краще задовольняє потреби споживачів, ніж наявні, або там, 
де є шанси надавати послуги дешевше і якісніше.  

Всі ці зміни призвели до зміни в професійній діяльності в багатьох 
сферах. Так впровадження нових фінансових технологій, істотне онов-
лення функцій працівників в рамках посад, які формально зберігають 
колишні назви, тягнуть за собою напрацювання нових навичок і компе-
тенцій, що дозволять задовольняти потреби сучасних умов працевлаш-
тування. 

З розвитком науки і техніки світ професій постійно змінюється – одні  
зникають, інші набувають нові назви. Деякі професії трансформуються, 
в зв'язку з появою нових видів послуг, а разом з цим, з'являються і нові 
формулювання до посадових обов’язків, функцій, навичок. В таблиці 1 
наведені основні задачі, для вирішення яких необхідно задіяти експертів 
вузької спеціалізації у сфері ФінТех. 
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Таблиця 1 

Сфери і задачі експертів в індустрії блокчейна 
 Сфери задіяні в індустрії блокчейна 

Юриспруденція Маркетинг Фінанси ІТ-cфера 

За
да

чі
, я

кі
 н

ео
бх

ід
но

 в
ир

іш
ув

ат
и 

ек
сп

ер
та

м
 

консультації та 
супровід ICO-

проектів; 
правове і законо-

давче регулю-
вання блокчейна; 
юридичний за-

хист кріптобірж; 
злочини в сфері 
криптовалюта; 
успадкування 
кріптоактівов. 

створювати уніка-
льний контент; 
просувати проект 
в соціальних ме-
режах; 
підтримувати 
діалог із зацікав-
леними користу-
вачами; 
залучати нових 
учасників і парт-
нерів проекту; 
представляти 
проект в онлайн-та 
офлайн-
середовищі. 

оптимізувати 
показники витрат; 
удосконалювати 
систему кредиту-
вання; 
покращувати 
взаємодію з бан-
ками; 
оцінювати і аналі-
зувати кріптоакті-
ви; 
автоматизувати 
залучення фінан-
сів. 
 

володіти мовами 
програмування; 
аналізувати проек-
тно-технічні умо-
ви; 
проектувати про-
токоли з викорис-
танням крипто-
графії; 
писати коди і 
створювати смарт-
контракти. 
 

Джерело розроблено автором за матеріалами 2, 3. 

У зв'язку з самою природою виникнення фінансових технологій, най-
більш затребувані фахівці в індустрії блокчейна - експерти в сфері IT. 
Так як розробка, проектування і тестування технології – основні  завдан-
ня програмістів. Розробка технології лежить в основі індустрії, тому 
професія IT-фахівця - одна з найбільш високооплачуваних. Головна пе-
ревага IT-сфери – можливість  працювати віддалено. Програміст може 
бути працевлаштований в організації і додатково займатися проектами 
приватно через інтернет. 

Технологія розвивається, щільно входять в наше життя, і тим самим 
вимагають, визнання на законодавчому рівні держави і нормативно-
правового регулювання, в слідстві чого приймають закони для регулю-
вання роботи кріптобізнеса. Тому компаніям в блокчейн-сфері необхідні 
консультації професіоналів в сфері юриспруденції. Так як блокчейн - 
база для створення криптовалюта, професіонали у фінансовій сфері тут 
дуже затребувані. Серед таких фахівців - аналітики, аудитори, кредитори 
і біржовики, які в свою чергу можуть модернізувати існуючі фінансові 
інструменти, а так само забезпечити безпеку кріптоактівов. 

Очевидно, що грамотний менеджмент і маркетинг – важлива  складо-
ва будь-якого проекту, тому кріптобізнесу також необхідні фахівці в 
сфері PR. Маркетологи також потрібні для організації успішного ICO - 
вони привертають увагу до проекту, щоб допомогти зібрати кошти для 
його розвитку. 
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Для розвитку ФінТех, однією з найдинамічніших сфер, в якій з'яви-
лися кілька трендів: послуги через мобільний телефон, фінансові послу-
ги і соціальні мережі, альтернативні платежі, цифрова ідентифікація і 
біометрія. Кожен з цих трендів має велике майбутнє і для розвитку не-
обхідні стабільне покриття мобільним зв'язком та інтернетом, сприятли-
ве законодавство, доступ до капіталу і інвестицій та, що дуже важливо, 
освічені люди, професіонали різних сфер, грамотні фахівці, які допома-
гають з управлінням, впровадженням технології в бізнес, розбираються з 
політикою конфіденційності, правовими питаннями. Тут важливі теоре-
тичні знання, але вони малоефективні без практики. Саме тому грамотні 
експерти зі знаннями і практичними навичками про технології - вузькос-
прямовані фахівці - так затребувані. Експертам пропонують зарплату 
вище середнього рівня. Так як індустрія блокчейна розширюється, фахі-
вці проходять перекваліфікацію і знаходять нове застосування своїм на-
вичкам в кріптосреде. На цьому ринку відкриваються хороші можливос-
ті для професійного зростання. Очевидно, що технологія змінює ринок 
праці і формує нові вимоги до професіоналів. 
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ОШИБКИ И НАРУШЕНИЯ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ С 
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 
Согласно Трудового кодекса РБ оплата труда работников представля-

ет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации рабо-
тника, сложности и количества работы, компенсационные выплаты и 
доплаты [1]. 

Учет расчетов по оплате труда включает в себя следующие задачи: 
своевременная выплата заработной платы и удержаний из нее, расчет 
среднего заработка для начислений отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности, командировочных расходов; осуществление 
выплат социального характера; соблюдение трудового и налогового за-
конодательства; своевременное предоставление отчетной документации. 

Учет расчетов по заработной плате является одним из самых ответст-
венных и трудоемких участков бухгалтерской работы. Это объясняется, 
прежде всего, необходимостью организации четкого контроля за мерой 
труда, правильным начислением заработной платы, сумм налогов и стра-
ховых взносов, своевременной подготовкой отчетности по показателям 
оплаты труда. Кроме того, заработная плата является одной из основных 
статей затрат при формировании себестоимости продукции, работ, услуг. 

Ввиду многообразия форм и систем оплаты труда, постоянно изме-
няющейся законодательной базы в этой области, а также целого ряда 
особенностей расчетов с персоналом существуют различные трудности и 
проблемы в бухгалтерском учете вышеуказанных расчетов по оплате 
труда и прочим операциям. И, поскольку, по заверению проверяющих, 
нет такой организации, которая бы стопроцентно соблюдала трудовое 
законодательство и не допускала ошибок в ведении кадрового учета, 
начислении заработной платы и исчислении страховых взносов, важно 
проводить внутренний контроль указанных расчетов с целью недопуще-
ния возможных ошибок и нарушений в области учета расчетов с персо-
налом по оплате труда. 

В ходе проверки расчетов с персоналом по оплате труда следует об-
ратить внимание на ошибки и нарушения, представленные в таблице 1. 

*

* Научный руководитель – С.В. Грудько, м.э.н., ст. преподаватель 
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Таблица 1  
Типичные ошибки и нарушения при организации учета расчетов с 

персоналом по оплате труда 
Причина возникновения 
ошибки или нарушения Содержание ошибки или нарушения 

Несоблюдение аспектов 
учетной политики 

не определен график инвентаризаций 
отсутствует график документооборота 
несоблюдение периодичности проведения инвентари-
зации по оплате труда с работниками организации 
нарушается график документооборота 

Неоформление либо  
неправильное оформления 

первичного учетного  
документа 

необоснованные удержания сумм из заработной платы 

необоснованные доплаты за совмещение профессий и 
должностей, расширение зон обслуживания и т.п. 

Неверно составлена  
корреспонденция счетов 

неправильное отражение сумм по начисленным преми-
ям, пособиям, возвратным суммам и т.п. 
неправильное отражение начислений по расчетам с 
работниками организации 
неправильно и необоснованно произведены выплаты 
социального характера при отсутствии источника для 
них 

Несоответствие данных  
аналитического учета дан-

ным синтетического 

данные конкретных лицевых счетов не совпадают с 
данными в расчетной (расчетно-платежной) ведомости и 
главной книге 

Данные форм отчетности не 
увязываются, либо не 

раскрыта отчетная  
информация, предусмот-

ренная нормативными право-
выми актами как обязатель-

ная к раскрытию 

данные статистической отчетности не соответствуют 
учетным и отчетным данным бухгалтерского учета 

Другие несоблюдения требо-
ваний нормативных право-
вых актов при осуществле-
нии расчетов с персоналом 

по оплате труда 

ошибки при исчислении среднего заработка 
несоблюдение норм управляемости при формировании 
штатного расписания, что привело к необоснованному 
формированию должностных окладов и тарифов, как 
следствие этого - к завышению сумм начисленной зара-
ботной платы 
необоснованное применение к тарифным окладам 
повышающих коэффициентов по технологическим ви-
дам работ, производств, видов экономической деятель-
ности 
неправильное установление тарифных разрядов 
неуведомление органов государственной службы заня-
тости населения, несвоевременное или не в полном 
объеме уведомление этой службы нанимателем о предс-
тоящем высвобождении работников в связи с ликви-
дацией юридического лица или сокращением численно-
сти (штата) работников либо о наличии свободных ра-
бочих мест (вакансий) 
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Продолжение табл. 1 

 необоснованный отказ должностного лица нанимателя в 
приеме на работу гражданина, направленного органами 
государственной службы занятости населения в счет 
брони, выпускника государственного учреждения, обес-
печивающего получение профессионально-
технического, среднего специального и высшего обра-
зования, в соответствии с договором (заявкой) на обуче-
ние, заключенным между указанными учреждением 
образования и нанимателем, а равно иного лица, заклю-
чение трудового договора с которым является обязате-
льным 
нарушение без уважительных причин порядка и сроков 
выплат заработной платы, пенсий и (или) пособий 
не создание нанимателем рабочего места для трудо-
устройства работника, получившего инвалидность в 
результате трудового увечья или профессионального 
заболевания на данном производстве, что повлекло 
расторжение с ним трудового договора 
нарушение правил техники безопасности, промышлен-
ной санитарии или иных правил по охране труда нани-
мателем, лицом, ответственным за их соблюдение 
не проведение нанимателем и уполномоченным долж-
ностным лицом нанимателя в установленных законода-
тельством случаях аттестации рабочих мест по условиям 
труда, нарушение порядка проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда, представление нанимате-
лем либо уполномоченным должностным лицом нани-
мателя документов по аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, содержащих недостоверные сведения и др. 

 

Таким образом, ошибки, допущенные в бухгалтерском учете, иска-
жают реальное финансовое состояние той или иной организации, что, 
несомненно, вводит в заблуждение заинтересованных пользователей 
такой информации. В связи с этим нужно не только своевременно выяв-
лять подобные ошибки, но и правильно их классифицировать, чтобы 
надлежаще отразить изменения в бухгалтерском учете и отчетности. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРИДБАННЯ ТА 

МОДЕРНІЗАЦІЮ МАЙНОВИХ ОБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ 
 

Інвестиції на даний час відіграють досить значну роль у розвитку 
будь-якого підприємництва. Особливо вони важливі у сільському госпо-
дарстві в умовах ринкової економіки, так як дозволяють аграріям збіль-
шувати виробничі потужності. Механізм регулювання інвестиційних 
процесів в АПК являє собою сукупність складних етапів, фінансових 
механізмів, засобів впливу з метою підвищення інтенсивності діяльності 
суб’єктів господарювання. Однак недостатність теоретичної методологі-
чної бази, а також понятійного апарату не дозволяє сформувати 
об’єктивні підходи до вирішення інвестиційних задач. 

Виробництво у сільському господарстві здійснюється у взаємодії з 
багатьма факторами виробництва та суб’єктів підприємництва з різних 
галузей, напрямами та видами господарської діяльності. Так, Дем’ян 
Я.Ю. сформовано наступні складові інвестиційного забезпечення стало-
го розвитку аграрної сфери: інформаційну, консультативну, нормативно-
правову, науково-інноваційну, техніко-технологічну, ресурсну, кадрову, 
інституційну, інфраструктурну, фінансову [3, С. 56.].  

Науковці у своїх дослідженнях виділяють три основні функції інвес-
тицій (рис. 1). 

*

* Науковий керівник – М.І. Кісіль, к. е. н., головн. н. с. 
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Рис. 1. Функції інвестицій 
Так само як і в підприємницькій діяльності від впровадження інвес-

тицій у сільському господарстві очікують отримання таких форм ефекту: 
фінансово-економічного, соціального, екологічного та ефекту від розви-
тку сільських територій. Пересада А. ділить інвестиції на фінансові, реа-
льні, інноваційні та інтелектуальні [7]. Досить часто дослідники надають 
наступну класифікацію інвестицій (табл. 1) 

Таблиця 1 
Класифікація інвестицій 

№ Ознака Класифікація 
1 Джерело утворення - валові 

- чисті 
2 Термін інвестування  - короткострокові 

- середньострокові 
- довгострокові 

3 Об’єкт інвестування - фінансові 
-реальні 

4 Рівень ризику - надійні 
- з низьким ризиком 
- з середнім ризиком 
- з високим ризиком 

5 Місце - міжнародні 
- державні 

6 Спрямованість - початкові 
- інвестиції на розширення 
- реінвестиції 
- брутто-інвестиції 

7 Походження ресурсів - приватні 
- державні 
- іноземні 
- спільні 

8 Участь в капіталі - прямі 
- непрямі  

9 Характер походження інвестицій - підприємницькі 
- позичкові 

10 Кількість цілей - одноцільові 
- багатоцільові 

11 Форма одержання ефекту - інвестиції з матеріальним ефектом 
- інвестиції з соціальним ефектом 

Узагальнено на основі [2, 5, 9, 4, 1]. 
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Відповідно до вимог теперішнього часу інвестиції диференціюють 
наступним чином:  

- інвестиції у фізичні активи (капітальні вкладення); 
- інвестиції в нематеріальні активи;  
- інвестиції в грошові активи (фінансові вкладення). 
Дем’ян Я. Ю. проводячи дослідження інвестиційної діяльності, роз-

робила класифікацію інвестицій в агропромисловий сектор [3, С. 57.]: 
1. За напрямами реалізації: в аграрне виробництво, в інші види діяль-

ності на селі, в інфраструктуру, в розвиток людського капіталу, у збере-
ження аграрних ландшафтів, у соціальну інфраструктуру села, у розви-
ток та облаштування сільських територій.  

2. За джерелами фінансування: кошти аграрних товаровиробників; 
кошти власників земельних і майнових паїв, власників і співвласників 
підприємств; кошти стратегічних інвесторів, у тому числі іноземних; 
кошти фінансових установ і посередників фінансового ринку; власні ре-
сурси домогосподарств у сільській місцевості; ресурси сільських громад; 
прямі вкладення держави в інвестиційні проекти і аграрні підприємства з 
державною участю; пряма та непряма державна підтримка приватних 
товаровиробників; кошти екологічних організацій.  

3. За видами ефекту: фінансові, соціальні, екологічні, розвитку тери-
торій, подолання територіальної асиметрії. 

Крім інвестицій в матеріальні об’єкти та інтелектуальні активи мо-
жуть здійснюватися вкладення в охорону навколишнього середовища та 
в покращення умов праці, що досить важливо в аграрному секторі. Інве-
стиції в грошові активи також включають в себе інвестиції в цінні папе-
ри. Важливість таких капіталовкладень диктують довгострокові інтереси 
всього суспільства.  

Інвестиції в цінні папери прийнято називати портфельними інвести-
ціями, а інвестиції у фізичні активи – реальними інвестиціями. Ці два 
типи інвестицій мають досить велике значення для економіки. Окремо 
виділяють заходи, що фінансуються в даний час, однак дадуть ефект че-
рез багато років в майбутньому. Ними є інвестиції в дослідження і роз-
робку інновацій в сільському господарстві, підвищення кваліфікації кад-
рів, маркетинг.  

Важливою особливістю інвестиційної діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств, за словами Сухоруко О. В. є потреба в інвестуванні 
соціальної сфери та інфраструктури сільського господарства, адже су-
часна аграрна економіка є не лише галуззю виробництва, а й способом 
життя сільського населення [8, с. 11]. 

Інвестиції розглядаються як фінансові, матеріальні та інтелектуальні 
ресурси, що вкладаються в об'єкти різних видів діяльності, з метою оде-
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ржання ефекту та модернізації виробничого потенціалу. Таке трактуван-
ня поняття інвестицій відображає всі аспекти цієї складної категорії та 
дає можливість зрозуміти її практичну цінність для всіх учасників інвес-
тиційної діяльності.  

Інвестування в аграрній сфері виступає як безперервний і закономір-
ний процес прогресивного розвитку продуктивних сил сільського госпо-
дарства, здійснюваний шляхом вкладень майнових і немайнових ціннос-
тей у найбільш ефективні виробничі засоби, агропромислові технології, 
організацію виробництва, професійний розвиток працівників, що забез-
печує стабільний розвиток аграрної економіки і, певною мірою, суміж-
них сфер АПК, підвищення соціально-економічної ефективності вироб-
ництва і нормальні екологічні умови проживання населення. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Значение малого бизнеса в экономике очень велико. Без малого и 
среднего бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни разви-
ваться не в состоянии. Малый и средний бизнес в рыночной экономике – 
ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру 
и качество валового национального продукта; во всех развитых странах 
на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 процентов ВНП. 

Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение 
конъюнктуры рынка, придает экономике необходимую гибкость. Малые 
компании способны оперативно реагировать на изменение потреби-
тельского спроса и за счет этого обеспечивать необходимое равновесие 
на потребительском рынке. 

Развитие малого и среднего бизнеса отвечает общемировым тенден-
циям к формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных 
форм собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой реа-
лизуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и госу-
дарственного регулирования крупного, среднего и мелкого производст-
ва. Если крупный бизнес – это скелет современной экономики, то все 
многообразие среднего и мелкого предпринимательства – мышцы, живая 
ткань хозяйственного организма. Это один из ведущих секторов, во мно-
гом определяющий темпы экономического роста, состояние занятости 
населения, структуру и качество валового национального продукта. 

Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно 
поощряет деятельность малого бизнеса. В мировой экономике функ-
ционирует огромное количество малых фирм, компаний и предприятий. 
Например, в Индии число МП превышает 12 млн., а в Японии 9 млн. 
Малый бизнес, например, только в США дает почти половину прироста 
национального продукта и две трети прироста новых рабочих мест [1]. 

В настоящее время в Республике Беларусь малому бизнесу уделяется 
значительное внимание: приняты соответствующие законы, разра-
батываются программы государственной поддержки на общереспубли-

*

* Научный руководитель – Д.В. Лабун, старший преподаватель 
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канском и областном уровнях, созданы центры и фонды поддержки 
предпринимательства, ряд своеобразных экономических зон, научно-
технологических парков и инновационных центров. В целях оказания 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в органи-
зации и осуществлении предпринимательской деятельности, создания 
системы непрерывного сопровождения субъектов малого предпринима-
тельства с даты их государственной регистрации, на этапе становления, 
достижения ими финансовой самостоятельности и в ходе ведения хозяй-
ственной деятельности, в республике создана и действует сеть субъектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Деятельность субъектов инфраструктуры регламентируется Законом 
Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и сред-
него предпринимательства», указами Президента Республики Беларусь 
от 21 мая 2009 года № 255 «О некоторых мерах государственной подде-
ржки малого предпринимательства» и от 29 марта 2012 года № 150  
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имущест-
вом», а также постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 декабря 2010 года № 1911 «О мерах по реализации Закона Респуб-
лики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства». 

Согласно статье 4 Закона «О поддержке малого и среднего предпри-
нимательства» субъектами инфраструктуры являются центры поддержки 
предпринимательства (далее – центры) и инкубаторы малого предпри-
нимательства (далее – инкубатор), основной целью деятельности ко-
торых является оказание субъектам МСП содействия в организации и 
осуществлении предпринимательской деятельности.  

К иным организациям, осуществляющим поддержку субъектов МСП, 
в соответствии с Законом «О поддержке малого и среднего предприни-
мательства» и иными актами законодательства относятся Белорусский 
фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждения финансо-
вой поддержки предпринимателей, общества взаимного кредитования 
субъектов МСП. 

В статьях 19 и 20 Закона «О поддержке малого и среднего предпри-
нимательства» определены основные задачи центра (обеспечение эконо-
мической и организационной поддержки субъектов МСП посредством 
оказания содействия в получении финансовых и материально-
технических ресурсов, информационных и консультационных услуг, 
подготовке, переподготовке и привлечении квалифицированных кадров, 
проведение маркетинговых исследований, иное содействие в осуществ-
лении предпринимательской деятельности) и инкубатора малого пред-
принимательства (создание организационно-экономических условий для 
развития субъектов малого предпринимательства путем предоставления 
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им помещений и имущества, информационных и консультационных 
услуг, оказание содействия в поиске партнеров, получении финансовых 
ресурсов, а также осуществление иной деятельности, не запрещенной 
законодательством и направленной на выполнение основных задач ин-
кубатора малого предпринимательства) [2]. 

Бизнес-инкубаторы обычно размещаются в крупных промышленных 
центрах. Там имеются возможности использовать высокий кадровый 
потенциал и производственные мощности промышленных предприятий 
и научных учреждений. 

Согласно данным Министерства экономики Республики Беларусь на 
08.10.2018 в стране зарегистрировано 26 бизнес-инкубаторов и более 100 
центров поддержки предпринимателей. Каждое из этих учреждений 
оказывает бесплатные консультации, проводит обучение и обеспечивает 
необходимыми ресурсами предпринимателей во время их первых шагов 
к открытию собственной компании [3]. 

В новом году бизнес-инкубаторы появятся в нескольких городах Ви-
тебской и Могилевской областей: Барани, Глубоком, Горках и Мстисла-
вле. В Чаусах и Кричеве откроют учебные лаборатории для предприни-
мателей на базе уже действующих центров поддержки.  

Посредством сотрудничества бизнес-инкубаторов с международными 
организациями, корпорациями и вузами планируется создать Национа-
льный центр субконтрактации (на базе Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимательства). Он должен начать работу уже к концу 
текущего года. Центр будет способствовать развитию производственно-
го аутсорсинга, то есть кооперации между предприятиями с помощью 
организации выполнения на одних предприятиях некоторых технологи-
ческих операций для других предприятий [4]. 

В последнее время все чаще инкубаторы появляются при крупных 
вузах. Основная миссия этих инновационных структур – социально-
образовательная. Важным представляется создание и функционирование 
студенческих бизнес-инкубаторов, действующих под руководством ве-
дущих университетов страны и решающих вопросы повышения качества 
подготовки специалиста и повышения конкурентоспособности выпуск-
ника вуза, создания благоприятных условий для успешности студентов в 
будущей профессиональной деятельности, отработки механизма адап-
тации студенческой молодежи в условиях реального рынка труда [5]. 

В 2018 году производителей товаров и услуг Беларуси из разных сек-
торов, регионов вне зависимости от формы собственности, размера, 
страны происхождения или организационно-правовой формы объединя-
ет одно – ожидание выполнения Декрета Президента № 7 «О развитии 
предпринимательства» и целого пакета решений, направленных на 
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раскрепощение предпринимательства, создание современных институ-
тов быстрого, долгосрочного инклюзивного экономического роста. 
Выполнению этих задач будет способствовать реализация положений 
Декрета Президента от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономи-
ки», который призван усилить сравнительные преимущества Беларуси и 
ее традиционной экономики. 

В 2018 году Беларусь опять оказалась на сложном перекрестке своего 
развития. Нашей стране нужны не столько тысячи мелких разрозненных 
актов законодательства, сколько ясная, четкая стратегия долгосрочного 
развития страны в свете новых возможностей, вызовов и рисков. Эта 
стратегия должна быть общим, консолидирующим мнением общества, 
бизнеса и государства, служить базой для всей законодательной и регу-
ляторной деятельности. Ее разработка обусловлена как внешними, так и 
внутренними факторами [6, с. 5 ]. 

И, как результат, 17 октября 2018 г постановлением Совета Минис-
тров Республики Беларусь № 743 утверждена Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного пред-
принимательства» на период до 2030 года (далее Стратегия).  

Стратегия принята в целях повышения экономической свободы пред-
принимательства и увеличения его вклада в социально-экономическое 
развитие страны, формирования конкурентной среды и обеспечения рав-
ных условий хозяйствования для субъектов различных форм собствен-
ности и определяет приоритетные направления на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствова-
ния государственного регулирования и поддержки развития предприни-
мательства.  

Основной целью Стратегии является создание стремительно разви-
вающегося сектора малого и среднего бизнеса, который может значи-
тельно улучшить структуру белорусской экономики, а также повысить 
ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост 
доходов населения. 

В результате реализации Стратегии при согласованных действиях ор-
ганов государственной власти и бизнеса планируется довести долю 
субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ва-
ловой добавленной стоимости к 2030 году до 50% против имеющихся по 
итогам прошлого года 27,5% [7]. 

Таким образом, анализ правового регулирования деятельности биз-
нес-инкубаторов в Республике Беларусь позволит выделить тенденции и 
перспективы правового регулирования в данной области отношений, 
которые, в частности, должны быть выражены в четком определении 
специфики деятельности инкубаторов; определении организационно-
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правовой формы юридического лица, на базе которого создаются инку-
баторы, а также в закреплении полномочий по взаимодействию с ор-
ганами местного управления; обоснованном и контролируемом регули-
ровании использования получаемой прибыли; ограничении вмешательс-
тва государства в деятельность инкубаторов; преимущественно конкурс-
ном отборе организаций, желающих заниматься деятельностью как ин-
кубаторы малого предпринимательства в стране. 

Реализация различных форм бизнес-инкубирования поможет качест-
венно улучшить уровень поддержки малого предпринимательства, осо-
бенно в малых городах и сельской местности. 

Реализация «Национальной платформы бизнеса Беларуси» – это один 
из этапов осуществления Стратегии развития страны. Белорусский биз-
нес готов к полноценному партнерству с властью и гражданским общес-
твом для построения Беларуси будущего. 
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АЛГОРИТМ РОБОТИ З МІЖНАРОДНИМИ РИНКАМИ ДЛЯ 

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧПРОМУ 
 

Досить популярною стала тема експорту для українських компаній 
продовольчого напряму. Внутрішній ринок у 2014-2018 рр.  значно ско-
ротився і для кращих фінансових результатів потрібно шукати нові рин-
ки збуту, робота з якими є вже більш складною та до якої потрібно приз-
вичаїтись. Для старту необхідно мінімум знань в орієнтування у нюансах 
торгівлі продуктами харчування.  

Основна інформація про країну, яку потрібно мати та якою потрібно 
володіти – загальні дані та основні економічні явища, споживацькі сма-
ки, розміри та специфіка ринку, форми та канали збуту, державне регу-
лювання, логістика, розуміння B2C сегменту свого продукту, навіть не 
зважаючи на те, що продаж у B2B. 

Потрібно проглядати динаміку імпорту ринку за останні 3-5 років, 
щоб розуміти, чи стабільний ринок, зростає він чи падає. Перед почат-
ком аналізу ринків визначити свій код товару ЗЕД (код товару згідно з 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності). Знайти свій 
код можна на сайті Державної служби статистики України. Але потрібно 
враховувати, що є відмінність кодів в залежності від країни. 

Вже після визначення країн потрібно визначити конкурентів на цих 
ринках та зробити огляд успішних компаній, які вже виходили на ці ри-
нки, щоб зрозуміти як вони це реалізували, саме тому проаналізуйте їх 
бізнес-модель, клієнтів та товар. 

Також невід’ємною частиною аналізу є вивчення реєстраційних та 
сертифікаційних вимог ринку та усіх вимог та документів країни, куди 
збираєтесь поставляти товар. 

Про країну необхідно знати: 
- Загальна інформація та основні економічні явища 
- Споживацькі смаки 
- Розміри та специфіка ринку  
- Форми та канали збуту  
- Державне регулювання 

*

* Науковий керівник - Саблук В.П., к. е. н., заступник директора з наукового 
забезпечення законопроектної роботи 
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- Логістика  
- Розуміння B2C сегменту продукту  
Шукати покупця необхідно наступними методами, які висвітлені у 

таблиці 1.  
Таблиця 1 

Методи вивчення ринку країн 
Вид комунікації  Переваги Недоліки 

Інтернет комуніка-
ція 

Швидко та зручно 
Дешево 

Важко отримати зв’язок 
Візуалізація продукції 

Особистий контакт 

Телефонна комуні-
кація Немає Застарілий метод 

Виставка 
Фізичне  

представлення 
Прямі переговори 

Вартість 
Ризик малої кількості контактів 

без B2B зустрічей 

Профільна конфе-
ренція 

Комплексне розуміння 
ринку 

Дешево ( у порівнянні 
виставки) 

Використання для ознайомлення 
з ринком 

Торгова місія 
Дешево 
Швидко 

Цілеспрямовано 
Якісна підготовка 

Представництво у 
країні Дорого Повноцінний вхід та виключення 

ризиків по збуту і доставці 

 
Аналіз кожного етапу пошуку покупця дав змогу виявити особливос-

ті цього процесу для підприємств сфери високотехнологічних послуг.  
1. По-перше, необхідно вивчити середовище міжнародного маркети-

нгу, тобто наявні торговельні обмеження, економічні, політичні та куль-
турні характеристик певного ринку.  

2. Наступним етапом є прийняття рішення про доцільність виходу на 
зовнішній ринок і вибір перспективних ринків. Воно потребує визначен-
ня обсягу міжнародних продажів, кількості країн, в яких здійснювати-
меться продаж, а також рівня ризику міжнародної діяльності. Прийняття 
рішення про доцільність виходу є певною процедурою, яка передбачає 
виконання послідовних кроків. 
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3. Необхідним кроком є прийняття рішення про вибір методу та фор-

ми виходу на міжнародний ринок, після чого доречним є організація 
служби міжнародного маркетингу.  

4. Останнім етапом виходу підприємства на міжнародний ринок є ре-
алізація маркетингової стратегії та контроль її результатів. Реалізація 
маркетингового плану може мати такі перешкоди, як несподівана конку-
ренція і більш кардинальні зміни на зовнішньому ринку (революційні 
перетворення, початок війни), тому підприємство має реально оцінювати 
результати своїх маркетингових планів, аналізувати успіхи та варіанти 
цілей і завдань і, за необхідності, адекватно реагувати на зміни в середо-
вищі міжнародного маркетингу. Рішення щодо кожного етапу вимагають 
збору різноманітної інформації. 

Українські підприємства мають декілька важливих мотивів для вихо-
ду на міжнародний ринок, зокрема негативні процеси внутрішнього рин-
ку, здобуття незалежності від негативних тенденцій, наявних на внутрі-
шньому ринку, а також необхідність застосовувати ресурси підприємст-
ва, що використовуються на внутрішньому ринку для досягнення більш 
масштабних та перспективних цілей. Проте на шляху виходу на міжна-
родні ринки наявні певні проблеми: недостатній рівень фінансування, 
невідповідність стану української інфраструктури міжнародним станда-
ртам, мовні та культурні бар’єри. У результаті дослідження розроблено 
шляхи виходу українських підприємств на міжнародні ринки та розгля-
нуто можливі перспективи розвитку підприємств сфери послуг на світо-
вому ринку. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 
Інтеграційні відносини набули широкого розповсюдження у 70-х ро-

ках ХХ століття. Відбувався процес укрупнення підприємств що прохо-
дили у формі інтеграції. Наступним була поява різних форм організації 
виробничої діяльності у всіх сферах економіки. Такі інтеграційні проце-
си йшли шляхом горизонтального інтеграційного об’єднання капіталів. 
Внаслідок таких об’єднань з’явились різні варіанти інтегрованих коопе-
ративних структур. Теоретичним підґрунтям таких структур служили 
принципи кооперації, концентрації і координації. 

Кооперація це процес, що залежить від конкретних організаційних 
форм, тобто це - спільні дії (збалансовані), - свідомі чи не свідомі, доб-
ровільні чи примусові окремих суб’єктів, вільних чи залежних на основі 
об’єднання ресурсів (трудових, матеріальних, інтелектуальних), власних 
чи вилучених для досягнення ефекту для себе чи інших осіб і відображає 
суспільні форми: міжгалузева, горизонтальна, вертикальна, міжнародна 
[1]. Концентрація розширює можливості пов’язані з ефектом масштабу ,а 
звідси є передумовою для ефективної діяльності підприємницьких стру-
ктур. Централізація створення умов для ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання за рахунок координації своїх зусиль. 

В аграрній сфері економіки інтеграційні процеси відбуваються в бі-
льшості випадків на основі централізації і концентрації. Інтеграція 
суб’єктів підприємницької діяльності на основі кооперативних принци-
пів здійснюється добровільно у простих організаційно правових формах. 

Горизонтальні інтегровані формування створюються з основних за рів-
нем етапів виробництва чи збуту однакових видів продукції. Так в даний 
час формуються підприємницькі структури, що спеціалізуються на вироб-
ництві окремих видів продукції (зерно, соняшник, соя, гречка, ріпак та ін.).  

Вертикальні інтеграційні структури формуються шляхом об’єднання 
сільськогосподарських підприємств, що переробляють сільськогоспо-
дарську продукцію і забезпечують її збут. Прикладом таких структур є 
об’єднання підприємств які вирощують цукрові буряки і завод по вироб-

*
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ництву цукру. Можуть створюватись об’єднання з нерегулярних струк-
тур, що може мати як горизонтальні так і вертикальні зв’язки. Прикла-
дом можуть бути господарства, що зайняті виробництвом хмелю [2].  

Можливі об’єднання за інтересами при виробництві окремих видів 
продукції для її збуту. При цьому не виникають відносини підпорядку-
вання і відсутнє об’єднання капіталів. Такі форми виникають для фор-
мування товарних обсягів окремих видів продукції, або створення обслу-
говуючих структур. Такі інтеграційні формування можуть мати зворотні 
відносини або створюваних як обслуговуючі кооперативи. 

Інтересами підприємницьких структур у спільній господарській дія-
льності можуть бути координації виробничих процесів, підвищення які-
сних показників, формування товарних партій, застосування нових тех-
нологій, узгодження цінових механізмів. Ефективність діяльності таких 
структур досягається за рахунок масштабу і раціонального використання 
логічних, маркетингових і інтелектуальних чинників. 

Істотною особливістю функціонування інтегрованих формувань за уч-
асть аграрних підприємств є повна демократизація в них управління вироб-
ництвом, чого так і не вдалося досягти, оскільки в основному інтегратором 
виробничої діяльності практично виступає переробне підприємство, що до-
зволяє останньому диктувати сільськогосподарським товаровиробникам 
при недостачі в них як власних фінансових, так і кредитних ресурсів свої 
умови стосовно спільної виробничої діяльності, а не навпаки [3]. В умовах 
здійснення аграрної реформи в Україні виключно важливим є питання по-
шуку ефективних форм інтеграції сільськогосподарських товаровиробників 
та переробних підприємств з метою кращого використання сировини та 
наявних виробничих потужностей, збільшення виробництва готової проду-
кції, зміцнення ринку продовольства. Особливо зростає роль інтегратора 
виробничого процесу в агропродуктовому підкомплексі і прискорений роз-
виток харчової промисловості може стати одним з пріоритетів державної 
соціально-економічної політики посилення ролі особистих селянських гос-
подарств в формуванні кооперативів і інтегрованих структур. 

Але пряме адміністрування взаємовідносин учасників інтегрованого фо-
рмування є неприйнятним в умова ринку, оскільки сковує ініціативу окре-
мих виробничників і може навіть стати гальмом у розвитку інтегрованих 
формувань. Тому пошук золотої середини у взаємовідносинах учасників 
зазначених формувань при розбалансованості економіки продовжує зали-
шатися поки що й надалі проблемою і надією на краще в цих питаннях. 
Крім того слід мати на увазі, що створення інтегрованих виробничих струк-
тур сільськогосподарських товаровиробників, зорієнтованих на випуску 
конкурентоспроможних продовольчих товарів, а відповідно на запобігання 
проти перетворення нашої країни в придаток економічно розвинених країн з 
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потужною харчовою індустрією, на сьогодні залишається актуальним. Ная-
вний в Україні виробничий потенціал у змозі забезпечити підвищення ефек-
тивності аграрного сектору економіки за рахунок розвитку агропродоволь-
чої інтеграції та сільськогосподарської кооперації [4]. Розвиток інтеграцій-
них зв’язків відбувається в основному за такими механізмами: 

- Корпоратизація – створення корпоративних підприємств і їх 
об’єднань (холдиризація) через злиття і поглинання; 

- Кооперація – створення особистими селянськими і фермерськи-
ми господарствами кооперативів і їх об’єднань шляхом пайової участі у 
їх діяльності; 

- Централізація – створення мережових агропромислових груп та 
соціативних об’єднань на засадах міжгосподарського самоврядування та 
державно приватного партнерства. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР АГРОПІДПРИЄМСТВАМИ 

УКРАЇНИ ПРИ ВИХОДІ НА НОВІ РИНКИ ЗБУТУ 
 

Сьогодні розвиток української економіки відбувається за сценарієм 
скорочення високотехнологічних виробництв, орієнтації на випуск сиро-
вини для переробки закордоном. В сільському господарстві високими 
темпами розвивається рослинництво, яке приваблює інвесторів швидкою 
окупністю. Висока рентабельність досягається за рахунок дешевої робо-
чої сили, сприятливим природним умовам, достатньо розвинутої транс-
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портної інфраструктури та – донедавна – механізму державної підтрим-
ки. Нарощення експорту аграрної продукції не забезпечує відповідного 
зростання валютних надходжень в країну. Як і з металургійною промис-
ловістю, це викликано сировинним характером продукції (низька додана 
вартість) і коливанням цін на агропродовольчу продукцію на світових 
ринках. 

Харчова промисловість України займає вагоме місце в агропромис-
ловому комплексі України та є стратегічно важливою галуззю, яка за-
безпечує продовольчу безпеку та соціальну стабільність країни. Стиму-
лювання розвитку переробки аграрної продукції з метою забезпечення 
конкурентоспроможності української продукції, розширення товарних 
позицій та пошуку нових ринків збуту є пріоритетним напрямом аграр-
ної політики. В той же час, важливо пам’ятати про необхідність дотри-
мання якості та безпечності нашої продукції.  

Абсолютна більшість продуктів харчування, що споживаються в на-
шій державі, а це близько 90% – українського виробництва. Водночас, 
українська продукція затребувана не тільки на внутрішньому ринку,  
але й поступово завойовує позиції на зовнішніх ринках багатьох країн 
світу. Минулого року експорт продукції харчової промисловості досяг-
нув позначки 9,1 млрд дол. США або більше половини нашого аграрного 
експорту [1]. 

Необхідно зазначити, що основні торговельні партнери України – 
країни СНД та країни Європи − віддають перевагу перш за все безпечній 
харчовій продукції. У зв’язку з цим, постає необхідність у застосуванні 
заходів, які б дозволили підвищити безпекову складову української аг-
ропродукції та зміцнити її конкурентоспроможність на світовому ринку. 

Одним із таких заходів може бути впровадження системи НАССР 
(англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) на українсь-
ких аграрних підприємствах. Ця система аналізує, ідентифікує, оцінює і 
контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності 
харчових продуктів, а також гарантує безпечність продукції на всьому 
шляху харчового ланцюжка «від поля до столу» [2]. 

Система НАССР схвалена в усьому світі, зокрема, Комісією харчово-
го кодексу (Комісія ООН – Codex Alimentarius) та Європейським Сою-
зом, а також прийнята рядом країн, у т. ч. Канадою, Австралією, Новою 
Зеландією та Японією як обов'язкова до застосування.  

В Україні сертифікація продукції за ISO вже стала звичною для бага-
тьох підприємств, натомість впровадження системи НАССР лише розпо-
чинається, адже цього вимагають деякі закони нашої держави. Напри-
клад, відповідно до статті 20 Закону України «Про безпеку і якість хар-
чових продуктів» особи, які займаються виробництвом або введенням в 
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обіг харчових продуктів, повинні застосовувати санітарні заходи й нале-
жну практику виробництва системи HACCP і/або інші системи забезпе-
чення безпеки і якості при виробництві й обороті харчових продуктів. 
Законом України «Про дитяче харчування» вимагається обов’язкове за-
стосовування виробниками продуктів дитячого харчування системи 
(НАССР) або інших систем забезпечення безпеки і якості на підприємст-
вах. 20 вересня 2016 р. набув чинності розділ VII Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продук-
тів» відповідно до якого, всі оператори ринку харчових продуктів мають 
3 роки – до 20вересня 2019 р., – щоб впровадити систему НАССР.  

Саме ж впровадження передбачає кілька етапів. Бійні, молокозаводи 
та підприємства з переробки й виробництва м’яса, тобто продукції, в 
складі якої є необроблені компоненти тваринного походження мали ви-
конати вимоги до 20 вересня 2017 р. До 20 вересня 2018 р. впровадити 
НАССР мали підприємства – виробники готової продукції, яка не міс-
тить інгредієнтів тваринного походження, зокрема кондитерські фабри-
ки, компанії з переробки й виробництва фруктової і овочевої продукції 
та інші. Перші два етапи здебільшого стосуються великих підприємств, 
до 20 вересня 2019 р. систему НАССР мають запровадити і на малих 
виробництвах.  

Впровадження НАССР – це доволі тривалий процес, який стосується 
всіх служб і персоналу. Він не обмежується тільки розробкою докумен-
тації та наведенням елементарного порядку на виробництві. Важливо, 
щоб усі учасники харчового ланцюжка аж до кінцевого споживача були 
свідомі своєї відповідальності [3].  

В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем управління 
безпечністю харчової продукції за принципами НАССР задекларовані 
ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги» та ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю 
харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцю-
га». У контексті європейської інтеграції, 23 липня 2014 р. Верховна Рада 
України проголосувала за законопроект № 4179 а, який стосується гар-
монізації законодавства України та Європейського Союзу у сфері безпе-
ки та якості харчових продуктів. Зазначений документ передбачає вве-
дення в Україні європейської моделі системи гарантування безпеки і 
якості продуктів харчування, що базується на процедурах HACCP. У 
законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо харчових продуктів" також передбачено створення єдиного ко-
нтролюючого органу в сфері безпеки харчових продуктів, скасування 
дозвільних документів і процедур, які відсутні в ЄС, впровадження єв-
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ропейських принципів регулювання ГМО, зокрема в частині реєстрації 
ГМО-джерел, а не продуктів, вироблених з них [2]. 

Над питанням впровадження системи НАССР на українських агарних 
підприємствах спільно працюють Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів разом з представниками біз-
несу. На сьогодні, лідерами за кількістю підприємств, які впровадили 
або розпочали роботу з розробки системи НАССР є Дніпропетровська, 
Волинська, Вінницька та Харківська області, а в розрізі галузей найкра-
щі показники у м’ясопереробній та молокопереробній. На початок 2018 
року 426 українських підприємств впровадили систему НАССР, 143 зна-
ходяться на стадії розробки та впровадження. Вже зараз чимало із них – 
присутні на ринках країн ЄС та СНД [4]. 

Для розвитку економіки країни вкрай важливим процесом є перехід 
від сировинного виробництва до виробництва продукції із доданою вар-
тістю. У цьому зв’язку актуальності набувають питання якості такої 
продукції. Тому сьогодні вкрай важливим є питання відповідності агро-
продукції України європейським стандартам. Переорієнтація виробницт-
ва на споживачів європейського ринку змушує вітчизняні агропідприєм-
ства підвищувати рівень якості та безпеки харчової продукції, яку вони 
виробляють. Впровадження системи НАССР на аграрних підприємствах 
відіграє велику роль у зміцненні галузі харчової переробки та її конку-
рентоспроможності на світовому ринку, стимулюванні розвитку малого і 
середнього бізнесу, відкритті нових ринків, а також дає можливість за-
лучати інвестиції у галузь.  

 
Список використаних джерел: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 

Для осуществления непрерывного процесса производства важное 
значение имеют запасы товарно-материальных ценностей как составной 
части их производственных фондов. Поэтому для упорядоченного и эф-
фективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспече-
ния сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения 
ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки 
достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности на предприятии 
должна быть обеспечена система внутреннего контроля.  

Основным способом контроля является ревизия, которая предусмат-
ривает комплекс вопросов и мероприятий, цель которых предотвратить 
непроизводительные потери и расходы, недостачи и хищения, бесхозяй-
ственное использование средств, подтвердить достоверность данных по 
наличию и движению материально-производственных запасов.  

Чтобы оценить уровень эффективности системы внутреннего контро-
ля за организацией учета по учету производственных запасов необходи-
мо детально изучить следующие вопросы: 

1. наличие должным образом организованного места хранения 
МПЗ (как оно защищено от доступа посторонних лиц; имеются ли охра-
на и пожарная сигнализация; существует ли контроль выдачи и вывоза 
ценностей);  

2. проведение инвентаризации материальных ценностей (обязате-
льной, плановой, внезапной), оформление ее результатов соответствую-
щими документами;  

3. установление круга лиц, отвечающих за сохранность, приемку и 
отпуск МПЗ;  

4. заключение с данными людьми договоров о материальной 
ответственности; 

5. соблюдение порядка оформления первичных документов, в том 
числе применение унифицированных форм первичной документации, 

*
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составление приходных и расходных документов на каждую операцию в 
день ее совершения, заполнение всех обязательных реквизитов;  

6. своевременное и полное отражение операций с МПЗ в регистрах 
бухгалтерского учета, проведение проверки полноты оприходования 
материалов, применения системы нормирования расхода материалов;  

7. раскрытие принципов учета материалов с помощью положений 
учетной политики, способы ведения учета операций, связанных с движе-
нием  

8. МПЗ, используемые счета, методы оценки и др., применение 
учетной политики последовательно от периода к периоду;  

9. раскрытие принципов учета материалов с помощью положений 
учетной политики, способы ведения учета операций, связанных с движе-
нием МПЗ, используемые счета, методы оценки и др., применение 
учетной политики последовательно от периода к периоду;  

10. проведение регулярной сверки данных ведомостей, журналов-
ордеров с Главной книгой (если учет не автоматизирован) [2,198]. 

На основании вышесказанного нами разработана методика контроля 
операций по учету производственных запасов. Правильная организация 
складского хозяйства на предприятии обеспечивает сохранность и ра-
циональное использование материальных ценностей,  поэтому при осу-
ществлении контроля в первую очередь следует уделять внимание орга-
низации складского хозяйства и обеспечения сохранности материальных 
ценностей (табл. 1). 

Таблица 1 
Проверка состояния складского хозяйства и обеспечения  

сохранности материальных ценностей 
Направление проверки Метод и приемы 

контроля 
Документы, подлежащие 

проверки 
Изучить состояние складских по-
мещений, наличие условий для 
хранения ценностей, обеспечен-
ность пожарно-охранной сигнали-
зацией, весоизмерительным обору-
дованием, тарой.  

нормативно-
правовая провер-

ка, осмотр,  
обследование 

Договора на обслуживание 
охранной и пожарной  
сигнализации и т.д. 

Организация материальной ответс-
твенности работников, связанных с 
приемкой, хранением и отпуском 
материальных ценностей  

нормативно-
правовая провер-

ка, опрос 

Договора о материальной 
ответственности,  
должностные инструкций 

Своевременность оформления 
документов на прием и отпуск 
материалов, а также записи в книге 
или карточке складского учета, 
установление неучтенных излиш-
ков 

формальная  
проверка,  

арифметическая 

Первичные документы 
(требование-накладная и 
др.), книги (карточки) 
складского учета, отчет о 
движении продуктов и 
материалов 
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Продолжение табл. 1 
Установление наличия материально-
производственных запасов путем сверки 
данных в разделе II баланса с данными 
регистров аналитического и синтетиче-
ского учета по счетам 10,43 

Метод  
балансовых 

увязок,  
инвентаризация 

Отчет о движении  
продуктов и материалов, 
регистры синтетическо-
го и аналитического 
учета, бухгалтерский 
баланс 

Примечание: Источник – собственная разработка на основании источников 1,2. 

После проверки состояние складского хозяйства и обеспечения сох-
ранности материальных ценностей, проверяющий на основе изучения и 
сопоставления данных первичных расчетно-платежных документов (сче-
тов-фактур, накладных и др.) и учетных регистров (карточек складского 
учета, отчетов о движении ценностей, ведомостей, машинограмм и пр.) 
устанавливает полноту оприходования материальных ценностей, прави-
льность их классификации и оценки (табл. 2). 

Таблица 2 
Проверка полноты оприходования и правильности оценки  

материальных ценностей 
Направление проверки Метод и приемы 

контроля 
Документы, подлежащие 

проверки 

Соблюдение норм  
количественной и  
качественной приемки 

Встречная проверка 
и взаимный  
контроль,  

контрольное  
взвешивание 

товарно-транспортная и 
товарная накладная,  
требование-накладная 

Проверка качества поступаю-
щих материальных ценностей 

Экспертная оценка, 
лабораторный  

анализ 

Сертификаты соответствия 
качества 

Правильное оформление актов 
приемки и коммерческих ак-
тов, а также своевременность 
предъявления претензий к 
поставщикам или транспорт-
ным организациям в случаях 
наличия недостач и порчи 
материальных ценностей при 
их приемке 

Встречная проверка, 
нормативно-

правовая проверка, 
формальная  

проверка 

Накладные, товарные-
накладные, счета-фактура, 
упаковочные ярлыки, каче-
ственные удостоверения, 
договора 

Представление в бухгалтерию 
отчетов материально ответст-
венных лиц и реестров оправ-
дательных документов в по-
ложенные сроки 

Формальная  
проверка,  

нормативно-
правовая 

Отчет о движении продук-
ции и материалов, Реестр 
отправки зерна и другой 
продукции с поля, Реестр 
приема зерна весовщиком, 
требование-накладная и др 

Правильность оценки прои-
зводственных запасов и отра-
жение способа в учетной по-
литике 

Нормативно-
правовая проверка, 

арифметическая 
проверка, 

Учетная политика,  
регистры синтетического и 
аналитического учета 
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Продолжение табл. 2 

Проверка правильности 
отражения на счетах 
оприходования  
материальных ценностей 

Оценка законности и  
обоснованности  
хозяйственных  

операций по данным  
корреспондирующих счетов 

Регистры  
синтетического и  
аналитического учета, 
первичные документы 

Примечание: Источник – собственная разработка на основании источников 1,2 

Как видно из таблицы 2, проверка полноты оприходования и прави-
льности оценки материальных ценностей имеет немаловажное значение, 
так как позволяет обеспечить сохранность и полноту оприходования 
товарно-материальных ценностей, своевременность и поступления, а 
также достоверность бухгалтерской отчетности. 

Обоснованность списания материальных ценностей в расход (отпуск 
в производство, реализация на сторону, безвозмездная передача и др.) 
выясняется по данным соответствующих первичных документов (накла-
дных, требований на отпуск, лимитно-заборных карт и т.д.). Основные 
направления проверки при списание ценностей  представлены в табл. 3. 

Таблица 3  
Обоснованность списания материальных ценностей в расход 

Направление проверки Метод и приемы контроля Документы, подлежащие  
проверки 

Правильность  
документального  

оформления операций 
по расходу материаль-

ных ценностей 

Формальная проверка, 
нормативно-правовая 

ТТН, лимитно-заборные карты, 
накопительные ведомости по 

расходу, оборотные ведомости 
по движению материалов 

Обоснованность  
списания материаль-

ных ценностей на  
производственные 

нужды 

Экономическая проверка, 
оценка обоснованности и 
законности хозяйственных 
операций, контрольный 

запуск сырья в  
производство 

ТТН, лимитно-заборные карты, 
накопительные ведомости по 

расходу, оборотные ведомости 
по движению материалов 

Правильность оценки 
при списании  

материальных ресур-
сов в расход 

Нормативно-правовая 
проверка 

Учетная политика,  
калькуляционный лист,  

лимитно-заборные карты, акты 
списания ценностей 

Обоснованность  
списания отклонений в 

стоимости  
материальных  

ресурсов 

Экономическая проверка, 
оценка обоснованности и 
законности хозяйственных 

операций 

Лимитно-заборные карты,  
накопительные ведомости по 

расходу, оборотные ведомости 
по движению материалов 

Законность отнесения 
на затраты недостачи и 

порчи ценностей 

Проверка обоснованности 
и законности  

хозяйственных операций 

Инвентаризационные описи, 
расчет естественной убыли, 
накопительные ведомости, 

оборотные ведомости 
Примечание. Источник – собственная разработка на основании источников 1,2 
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В таблицах 1-3 приводятся основные направлений проверки опера-
ций по движению материальных ценностей и определены способы ее 
проведения. При этом используются приемы и способы как документа-
льного, так и фактического контроля, сочетание которых позволяет по-
лучить более полную и достоверную информацию. Все это позволяет 
достичь основной цели контроля производственных запасов, а именно – 
установить законность, экономическую целесообразность и экономиче-
скую эффективность операций по движению материальных ценностей. 

Таким образом, разработанная методика контроля производственных 
запасов (семян, кормов, готовой продукции) в сельскохозяйственных 
организациях позволит обеспечить сохранность и бесперебойное сна-
бжение ими производства, так как ошибки, допускаемые в учете товар-
но-материальных ценностей, ведут к неправильному формированию се-
бестоимости готовой продукции, к искажению финансового результата и 
налогооблагаемой прибыли.  
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ 

РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
В Україні більш ніж 25 років триває земельна реформа, проте землі 

сільськогосподарського призначення залишаються не залучені до повно-
цінного ринкового обігу. Причиною цього негативного явища є відсут-
ність відповідної нормативно-правової бази та законодавчо-
затвердженої, загальноукраїнської моделі ринкового обігу земель сільсь-
когосподарського призначення. За весь період земельних перетворень в 
нашій державі так і не було створено інструментів і механізмів регулю-
вання  ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Як 
наслідок, та цілком виправдано, в країні діє мораторій на продаж сільсь-
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когосподарських земель. Нажаль, останнім часом, питання ринкового 
обігу земель сільськогосподарського призначення набуває свою популя-
рність щорічно тільки восени та досягає піку в кінці грудня. Результатом 
чого є продовження діючого мораторію. Незважаючи на негативний від-
тінок ситуації що склалася в земельних відносинах, Україна знаходиться 
в більш вигідній ситуації ніж країни, де ринковий обіг земель сільсько-
господарського призначення функціонує. Пояснюється це тим, що спи-
раючись на міжнародний досвід з цього питання, наша держава може 
вибудувати свою модель ринкового обігу сільськогосподарських земель, 
застосовуючи вже діючі ефективні інструменти регулювання, що дасть 
уникнути  помилок і негативних явищ.  

В наукових і політичних колах тривають дискусії про те, яким має 
бути ринковий обіг сільськогосподарських земель – «вільним» чи регу-
льованим. Спираючись на світовий досвід, значна кількість прихильни-
ків «вільного» ринкового обігу земель сільськогосподарського призна-
чення наводить аргументи в підтримку даної моделі обігу. На жаль при 
цьому, відсутні конкретні приклади ефективного функціонування таких 
моделей, що ставить під сумнів їх застосування. Натомість було встано-
влено, що в усіх досліджуваних країнах ринковий обіг земель сільсько-
господарського призначення є регульованим державою. В залежності від 
країни, дане регулювання здійснюється в більш жорсткій або більш 
м’якій формах. Польща, Румунія, Угорщина та Франція є прикладом 
країн з більш жорстким регулюванням ринкового обігу земель сільсько-
господарського призначення [5, 8]. Усі трансакції на ринку земель цих 
країн є повністю контрольованими державою, а в Румунії, крім держави, 
в процес регулювання залучені територіальні органи місцевого самовря-
дування, без схвалення яких, продаж чи купівля земельної ділянки не 
можлива [6]. Країною представником «м’якого» регулювання ринкового 
обігу земель сільськогосподарського призначення є Сполучені Штати 
Америки. Саме в США вдалося поєднати державне регулювання та «ві-
льні» ринкові умови при ефективному функціонуванні ринкового обігу 
сільськогосподарських земель [7]. 

Дослідження міжнародного досвіду, в контексті моделі ринкового 
обігу земель сільськогосподарського призначення свідчать, що в абсо-
лютно кожній країні, де діє ринковий обіг сільськогосподарських земель, 
є законодавчо-закріплена мета державного регулювання такого обігу. 
Відповідно до чого, здійснюється регулювання обігу із застосуванням 
певних інструментів. Так, наприклад, у Польщі модель ринкового обігу 
земель сільськогосподарського призначення побудована з урахуванням 
основного, конституційно закріпленого аграрного ладу країни сімейного 
фермерства та його розвитку [1]. В Румунії, Франції та США основною 
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метою державного регулювання ринкового обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення є також розвиток сімейних ферм [2, 3, 4]. Тобто, 
розвиток сімейного фермерства виступає основоположним фактором, з 
урахуванням якого побудовані моделі ринкового обігу земель сільсько-
господарського призначення в цих країнах.  

З метою розвитку та надання підтримки сімейному фермерству через 
регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення, в кож-
ній з досліджуваних країн діють спеціалізовані агентства (інституційні 
установи). Такі агентства виступають розпорядниками сільськогоспо-
дарських земель державної власності та від імені держави, шляхом учас-
ті у трансакціях щодо купівлі-продажу земельних ділянок, здійснюють 
регуляторну функцію. У Польщі це  Національний центр сільськогоспо-
дарської підтримки (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR); в Ні-
меччині Земельне приватизаційне агентство (Bodenverwertungs- und -
verwaltungs GmbH BVVG); в Румунії Державне Територіальне Агентство 
(State Territorial Agency STA); у США – Міністерство сільського госпо-
дарства (USDA Rural Development); у Франції Агентство з управління 
земельними ресурсами та сільського розвитку (Sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural SAFER) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського  

призначення в зарубіжних країнах 
Країна Вид обігу Мета регулювання Суб’єкт  

регулювання 

Польща Регульований 

Розвиток сімейних ферм: 
– поліпшення структури 

ферми; 
– протидія надмірній кон-

центрації власності на с.-
г. землі; 

– забезпечення перерозподі-
лу земель с.-г. призна-
чення. 

Національний центр 
с.-г.  підтримки 

(KOWR) 

Німеччина Регульований 

Розвиток фермерства: 
– реституція та розподіл 

прав на землю; 
– збереження та розширення 

земельної власності фе-
рмерів; 

– забезпечення переважного 
права для фермерів на 
купівлю земель  с.-г. 
призначення. 

Земельне приватиза-
ційне агентство 

(BVVG) 
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Продолжение табл. 1 

Румунія Регульований 

Розвиток фермерства: 
– забезпечення ефективного 

функціонування фермерсь-
ких господарств; 

– забезпечення купівлі або 
обміну с.-г. земель в цілях 
їх концесії або оренди для 
досягнення фермерами оп-
тимального виробництва. 

Державне Територі-
альне Агентство 

(STA) 

США Регульований 

Розвиток сімейних ферм: 
– здійснення моніторингу та 
контролю за обігом земель с.-
г. призначення, з метою вияв-
лення та мінімізації негатив-
ного впливу на діяльність 
ферм сімейного типу. 

Міністерство сільсь-
кого господарства 
(USDA Rural Devel-

opment) 

Франція Регульований 

Розвиток фермерства: 
– підвищення продуктивності 

сільського господарства та 
підтримка молодих ферме-
рів;  

– захист навколишнього сере-
довища, ландшафтів і при-
родних ресурсів;  

– підтримка та розвиток сіль-
ської економіки; 

Агентство з управ-
ління земельними 

ресурсами та сільсь-
кого розвитку 

(SAFER) 

Джерело: сформовано автором за даними [ 10, 11, 9, 13]. 

Відповідно до мети регулювання ринкового обігу сільськогосподар-
ських земель застосовують відповідні інструменти регулювання. Регуля-
торні інструменти щодо обігу земель сільськогосподарського призна-
чення, головним чином, спрямовані на запобігання спекуляції на ринку 
земель та уникнення надмірної концентрації земельних площ в однієї 
особи. Найпоширенішим інструментом регулювання є надання переваж-
ного права на викуп земельної ділянки. Першочергове право на викуп 
землі надається орендарю або власнику суміжної ділянки, за умови, що 
він є фермером, самостійно господарює на землі та відповідає кваліфіка-
ційним вимогам, а також може довести свою матеріальну і фінансову 
спроможність обробляти земельну ділянку. Крім того, переважним пра-
вом володіють спеціалізовані агентства, що здійснюють регулювання 
ринкового обігу, або ж територіальні громади чи місцеві земельні управ-
ління, якщо потенційний покупець не відповідає встановленим вимогам. 
Разом з тим, застосовуються обмеження щодо площ, які купуються та 
перебувають у власності однієї особи та низка вимог, яким повинен від-
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повідати потенційний покупець земельної ділянки сільськогосподар-
ського призначення. 

Важливим питанням ринкового обігу земель сільськогосподарського 
призначення є набуття права власності на землю іноземцями. У більшос-
ті досліджуваних країн прямої заборони для нерезидентів не існує. Од-
нак, виходячи із норм переважного права, їх право на придбання земель 
знаходиться на останньому місці. Тому, якщо від купівлі земельної діля-
нки відмовилися і фермери, і держава в особі спеціалізованих агентств, 
чого практично ніколи не трапляється, іноземець має право придбати  
земельну ділянку, за умови отримання відповідних дозволів. Наприклад 
у Польщі не має заборони на купівлю земель сільськогосподарського 
призначення іноземцями, проте існує ряд вимог, яких потрібно притри-
муватись нерезиденту, щоб придбати земельну ділянку сільськогоспо-
дарського призначення. Серед яких: довести наявність тісних зв’язків з 
Польською державою; надати пояснення як саме і в якій спосіб буде ви-
користовуватися земельна ділянка; надати інформацію про джерело ко-
штів для придбання земельної ділянки; список змін в ґрунтових водах та 
властивостях земельної ділянки і рішення про схвалення злиття або по-
ділу земельної ділянки, яка є предметом купівлі; отримати дозвіл Мініс-
терства внутрішніх справ Польщі на купівлю земельної ділянки сільсь-
когосподарського призначення [14]. У Франції особи, які не є громадя-
нами, можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення, однак у випадках, коли ціна земельної ділянки пе-
ревищує 38 млн євро або предметом договору купівлі/продажу є виног-
радники – необхідно отримати додатковий дозвіл від SAFER. В США 
купівля земельної ділянки сільськогосподарського призначення інозем-
цями дозволена але виключно земель приватної власності. Купівля сіль-
ськогосподарських земель державної власності нерезидентами забороне-
на. Разом з тим, купівля права власності на земельну ділянку в США має 
бути узгоджена з Міністерством сільського господарства. Натомість в 
Румунії купівля земель в сільському господарстві особами без громадян-
ства заборонена, але при цьому дозволяється купувати землю особам які 
є громадянами країн-членів ЄС. 

Питання щодо запровадження ринкового обігу сільськогосподарсь-
ких земель в Україні та його наслідки для економіки країни, з огляду на 
сучасний стан розвитку українського села, вимагають застосування аде-
кватних методів їх урегулювання, що мають враховувати як вітчизняний, 
так і зарубіжний досвід. Насамперед, слід з’ясувати, якою ми бачимо 
майбутню модель розвитку сільського господарства, яким підприємст-
вам надаватимемо перевагу? У залежності від того, яка модель сільсько-
господарського підприємства буде обрана залежатимуть шляхи і методи 
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подальших земельних перетворень в Україні. Світовий досвід вказує на 
існування різноманітних моделей земельних відносин, які можуть бути 
ефективними, якщо вони відповідають національним  інтересам і потре-
бам країни. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ТА 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО МНЕДЖМЕНТУ 

 
На сьогоднішній день вітчизняні підприємства здійснюють інвести-

ційну діяльність у середовищі, котре змінюється швидкими темпами. 
Саме це потребує від підприємств своєчасного, гнучкого та правильного 
адаптування і реагування на ті чи інші зміни у суспільстві. Виходячи з 
цього, актуальними стають питання ефективної системи інвестиційного 
менеджменту на підприємстві. 

Ефективна організація інвестиційної діяльності є запорукою розвитку 
сучасних підприємств, що є учасниками інвестиційного процесу. Залу-
чення інвестицій – це шанс для підприємств стати конкурентоспромож-
ними на діючих ринках. Соціальна, економічна та політична ситуація в 
Україні, глобалізаційні процеси, нестача власних коштів у підприємств 
потребує від суб’єктів господарювання пошуку ефективних форм веден-
ня бізнесу. У такому контексті джерелом, яке дає можливість забезпечи-
ти життєдіяльність і розвиток підприємства, є інвестиції.  

*

* Науковий керівник – Н.В. Бурєннікова, доктор економічних наук, професор  
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Виходячи з того, що операції з інвестиціями визначаються як інвести-

ційна діяльність, то потребує уточнення поняття “інвестиційна діяльність”. 
У  Законі України “Про інвестиційну діяльність” відзначено, що інвестицій-
на діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і 
держави щодо реалізації інвестицій [7]. На нашу думку, дане визначення не 
в повній мірі розкриває сутність цієї діяльності, оскільки в ньому не йдеться 
про досягнення певного результату від вкладання ресурсів.  

Досягнення бажаного результату від здійснення інвестиційної діяльності 
уможливлюється за допомогою забезпечення ефективного функціонування 
системи управління цією діяльністю. На сьогоднішній день існують певні 
проблеми в управлінні інвестиційною діяльністю, а саме: низький рівень 
менеджменту, основними причинами якого є непідготовленість багатьох 
учасників інвестиційного процесу до реалізації інвестиційних планів, відсу-
тність доступу до ринкової інформації, слабка адаптованість організаційної 
структури до змін на ринку, недостатній професіоналізм та досвід керівного 
складу, низький кваліфікаційний рівень робітників, зайнятих у сфері підго-
товки техніко-економічних обґрунтувань. Як відомо, до функцій управлін-
ня, у тому числі й інвестиційною діяльністю відносяться планування, орга-
нізація, мотивація, контроль, регулювання [1]. Усі перелічені вище складові 
(принципи, функції тощо) є відповідними частинами механізму управління 
інвестиційною діяльністю (інвестиційного механізму).  

Розглянемо певні підходи до розуміння поняття “інвестиційний ме-
неджмент” у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття “інвестиційний менеджмент” 

Джерело Визначення 
І. Должансь-

кий [4] 
інвестиційний менеджмент - це сукупність практичних дій та заходів, 
методів і прийомів, пов’язаних з цілеспрямованим регулюванням руху 
капіталу 

І. Єпіфанова 
[5] 

інвестиційний менеджмент - системно інтегрований процес управління 
сукупністю інвестиційних проектів, які підпорядковані єдиній стратегіч-
ній меті підприємства, орієнтований на успішну реалізацію інвестиційної 
програми підприємства 

І. Новикова 
[9] 

інвестиційний менеджмент - це система принципів, прийомів, методів та 
управлінських функцій, на основі яких визначаються організаційні фор-
ми та механізми управлінського впливу на процеси інвестування з метою 
забезпечення зростання вартості (цінності), підприємства та його страте-
гічного розвитку 

В. Федоренко 
[12] 

інвестиційний менеджмент - це процес управління усіма аспектами інве-
стиційної діяльності суб’єкта підприємництва 

А. Гриньов  
[3] 

інвестиційний менеджмент - це діяльність, спрямована на організацію та 
координацію інвестиційного процесу, яка ґрунтується на системі прин-
ципів, організаційно-економічних методів  

Джерело: досліджено та узагальнено автором. 
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Розглянемо принципи, на яких ґрунтується інвестиційний менедж-
мент (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципи, на яких ґрунтується інвестиційний менеджмент 

Джерело: розроблено автором на основі теоретичних даних. 

Інвестування є відповідальним економічним рішенням з віддаленим і 
не завжди прогнозованим кінцевим результатом, від якого залежать як 
операційні прибутки, так і загальний стан та розвиток підприємства. 

Не можна не погодитись із таким автором, як І.О. Бланк, який розг-
лядає механізм інвестиційного менеджменту як систему основних еле-
ментів, які регулюють процес розробки і реалізації інвестиційних рі-
шень. Також даним автором  виділено чотири основні складові елементи 
інвестиційного механізму, а саме: ринковий механізм регулювання інве-
стиційної діяльності підприємства, державне нормативно-правове регу-
лювання інвестиційної діяльності підприємства, систему конкретних 
методів здійснення управління інвестиційною діяльністю підприємства 
та внутрішній механізм регулювання окремих аспектів інвестиційної 
діяльності підприємства [1]. 

Російський вчений В.П. Жданов розглядає такі складові інвестицій-
ного механізму як: мотиваційний блок, ресурсне правове і організаційне 
забезпечення [6]. 

На думку О.М. Просович інвестиційний механізм підприємства є ці-
леспрямовано створеною, взаємодіючою сукупністю форм і джерел інве-
стицій‚ методів, інструментів та важелів впливу на процес розробки і 
реалізації інвестиційних рішень підприємства [10]. 

Елементи структури інвестиційного механізму підприємства зобра-
жено на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура інвестиційного механізму підприємства 

Джерело: удосконалено автором на основі [10]. 

На нашу думку, інвестиційний механізм підприємства – це сукуп-
ність методів та форм, інструментів і важелів впливу на відтворюваль-
ний процес, завданням яких є забезпечення зростання ефективності інве-
стування в процесі функціонування підприємства. 

Можна погодитись із думкою автора Л. Сікорака стосовно форм, у 
яких реалізується механізм управління інвестиціями. Зокрема, це: 

– управління термінами інвестиційної діяльності; 
– якісне перетворення змісту інвестиційної діяльності; 
– кількісне перетворення змісту інвестиційної діяльності; 
– зміцнення довіри учасників інвестиційної діяльності [11]. 
На нашу думку, однією з форм такої реалізації має стати SEE-

управління інвестиційною діяльністю. Економічний зміст SEE-
управління за [2, с. 147] становить необхідність використання певних 
ресурсів (визначення потреб у ресурсах певних видів, оцінювання їхньої 
наявності, розподіл та використання цих ресурсів, мотивація щодо за-
стосування певного виду ресурсів та ін.); функціональний зміст проявля-
ється у встановленні складу управлінських SEE-дій на кожній стадії та в 
кожному процесі управління, у забезпеченні необхідною нормативно-
правовою, нормативно-плановою, обліковою та позаобліковою інформа-
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цією, у підготовці та прийнятті управлінського рішення; організаційний 
зміст полягає у взаємодії різних ієрархічних рівнів (страт) і ступенів ор-
ганізаційних структур управління. Соціальний зміст потребує врахуван-
ня ролі людини на кожному етапі SEE-управління [2]. Зазначене потре-
бує відповідних подальших наших досліджень. 

Отже, механізм управління інвестиційною діяльністю підприємства – 
це: послідовність та спосіб управління; послідовність процесів і стадій, 
відповідних процедур та інструментів; сукупність інституціональних та 
організаційних структур і комплекс використовуваних ними форм та 
методів; послідовність застосування різноманітних способів. 

Для того, щоб досягти бажаного ефекту залучених інвестицій вітчиз-
няними підприємствами, потрібно застосувати ефективну систему уп-
равління, яка уможливить досягнення визначеної мети діяльності (місії) 
підприємства. Управлінські дії підприємства мають спрямовуватися на 
раціональне використання інвестиційних ресурсів і на досягнення еко-
номічного успіху, що може виявлятися у їх стійкому економічному роз-
виткові, якому сприятиме відповідне SEE-управління інвестиційною 
діяльністю. 

Таким чином, система інвестиційного менеджменту підприємства має 
бути гнучкою та вчасно реагувати на зміни в сучасній економічній сис-
темі (з точки зору ієрархії систем система інвестиційного менеджменту з 
відповідним механізмом є підсистемою до економічної системи). Фун-
даментом при здійсненні інвестиційної діяльності має бути процес залу-
чення та використання інвестиційних ресурсів (перш за все, власних), що 
в майбутньому сприятиме розвиткові підприємства, якщо це підприємс-
тво ґрунтується на ефективному інвестиційному механізмові. Подальші 
розвідки у контексті нашого дослідження спрямовані на роль та значен-
ня SEE-управління інвестиційною діяльністю.  
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