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Аннотация
В статье представлены результаты исследований по функционированию предприятия в кризисных
условиях, проявляющихся падением спроса, разрывом связей с контрагентами, уменьшением прибыли и
т.д. Авторы провели исследования по повышению эффективности функционирования предприятия за счет
внедрения CRM-системы
Abstract
The article presents the results of research on the functioning of the enterprise in crisis conditions, manifested
by falling demand, breaking ties with contractors, reducing profits, etc. The authors conducted research on improving the efficiency of the enterprise by implementing a CRM system.
Ключевые слова: кризис, падение спроса, контрагенты, управление взаимоотношениями с потребителями, CRM-системы, срок окупаемости, дисконтированные денежные потоки.
Keywords: crisis, falling demand, contractors, customer relationship management, CRM systems, payback
period, discounted cash flows.
В условиях усиливающейся конкурентной
борьбы и в свете разворачивающихся кризисных
явлений в экономике, особенно на фоне пандемии
коронавируса, организациям стало значительно
труднее реализовывать товары и услуги и удерживать клиентов.
Основными трудностями, с которыми приходится сталкиваться отечественным компаниям в
настоящее время, являются резкое снижение потребительского спроса, уход клиентов, уменьшение
доходности. Поэтому базовыми задачами бизнеса
становятся удержание контрагентов, уменьшение
расходов, увеличение эффективности существующих бизнес-процессов, а также использование цифровых технологий для их реализации.
Особенно актуальным становятся процессы
планирования, активного взаимодействия с имеющимися контрагентами, включая и эффективную
удаленную работу, Кроме того одним из важнейших маркетинговых направлений является и удержание клиентов, что положительно сказывается на
общем функционировании фирмы. В этих условиях
крайне важным становится организация на предприятии централизованного автоматизированного
банка данных со структурированной информацией

по каждому контрагенту. Отсутствие такого контента приводит к уменьшению прибыли организации из-за низкой результативности маркетингового
сектора предприятий.
Следует отметить, что современные кризисные явления потребовали от организаций новых
подходов к реализации бизнес-процессов по взаимодействию с клиентами предприятий, использования современных цифровых технологий, позволяющих автоматизировать указанные управленческие
операции, при необходимости переходить на удаленную работу без потери качества их выполнения.
В этих условиях на первое место выдвигается
концепция CRM (Customer Relationship Management) – управление взаимоотношениями с потребителями, которая стала особенно актуальна в современных условиях, когда возникла острая необходимость перехода на цифровые дистанционные
технологии ведения бизнеса. CRM можно рассматривать, как стратегию ведения бизнеса, основная
цель которой заключается в удовлетворении максимального количества потребностей клиентов организации [3, с. 376]. Концепция CRM предполагает
применение современных управленческих и цифровых решений для оптимизации взаимоотношений с потребителями. Даная характеристика легла в
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основу решения по выбору соответствующего программного продукта на одном из малых предприятий Северо-Западного региона, сферой деятельности которого являются архитектурные, проектноизыскательные работы, инженерно-техническое
проектирование, геологоразведочные и геофизические работы и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.
Исследования проводились с целью выявления
возможного повышения эффективности функционирования предприятия в условиях высокой конкуренции за счет внедрения CRM-системы.
На начальном этапе исследований была проведена системная оценка финансового состояния
предприятия за 2019 г. и два месяца 2020 г., включая начальный период пандемии коронавируса
(предприятие попало в список организаций с разрешенным видом деятельности).
За отчетный период рентабельность стала отрицательной, это связано со значительным снижением величины выручки от продажи на каждый
рубль, вложенный в активы предприятия. Выручка
от реализации уменьшилась из-за снижения объема
заказов, а также из-за длительности проектировочного цикла, т.к. выручка признается в конце сдачи
проекта, а сдача проекта может быть перенесена в
следующий отчетный период. Поэтому для повышения эффективности использования активов, для
увеличения продаж, потребовалось увеличения
объема заказов и привлечение дополнительных
средств в оборот.
В настоящее время на предприятии применяется программа 1С: Предприятие 8.2 «Бухгалтерия
предприятия» для автоматизации бухгалтерского и
налогового учета [1], включая формирование обязательной отчетности на предприятии, использующим план счетов бухгалтерского учета, в соответствии с Приказом Минфина РФ «Об утверждении
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» № 94н от 31 октября 2000
года [2].
Для изучения возможности внедрения на рассматриваемом предприятии дополнительного программного обеспечения класса CRM были изучены
основные бизнес-процессы, к которым относятся:
– основной производственный процесс – инженерно-техническое проектирование (подготовка
проектно-сметной документации) и проведение инженерно-изыскательских работ;
– управление продажами;
– материально-техническое обеспечение;
– управление финансами;
– управление персоналом.
Для внедрения CRM-системы был подробно
рассмотрен бизнес-процесс «Управление продажами».
Как показали исследования алгоритм реализации данного бизнес-процесса на предприятии состоит из следующих последовательных стадий.
1. Поиск контрагентов осуществляется в двух
направлениях: среди тех, с кем сотрудничали ранее,
среди новых, применяя разные информационные
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каналы для поиска. Параллельно проводится
оценка полученных запросов от потенциальных
контрагентов. Реквизиты возможных контрагентов,
приславших запросы, заносятся в список, для отправки им коммерческих предложений.
2. Формирование коммерческих предложений
в ответ на запрос контрагента. В нем может содержаться информация о стоимости и сроках подготовки проектной документации. При разработке
предложения оценивается вероятность заказа и возможность предложить контрагенту альтернативный вариант.
Сформированное коммерческое предложение
рассматривается, утверждается и пересылается возможному контрагенту при помощи выбранного канала связи.
3. Заключение договора с контрагентом. В ответ на коммерческое предложение контрагент удостоверяет готовность к сотрудничеству, отправляя
сообщение. В случае если договор на сотрудничество с контрагентом заключен не был, или закончился его срок действия, на данной стадии проходит заключение или продление договора.
4. Обработка заказа. Заказ формируется на основании коммерческого предложения, с учетом полученного подтверждения. В случае надобности,
заказ может быть согласован с контрагентом и, на
основании этого, в него могут быть внесены изменения.
5. Отправка счета-фактуры контрагенту. В соответствии с заказом контрагента и условиями договора формируется счет-фактура, в которую в случае необходимости могут быть внесены изменения.
Сформированный документ пересылается контрагенту посредством выбранного канала связи.
6. Исполнение обязательств по договору.
Сразу после получения сообщения об исполнении
условий по оплате, сотрудник предприятия высылает сообщение о готовности к передаче проектной
документации, в соответствии с условиями договора, при получении со своей стороны удостоверения об осуществлении условий по оплате.
На данной стадии сотрудником предприятия
контролируется исполнение контрагентом заключенного договора в части оплаты заказа.
7. Контроль исполнения условий договора, когда подлежат регистрации имеющие место нарушения сроков, для последующего предъявления претензий по неисполнению пунктов договора.
8. Контроль счетов. В заключении оценивается
корректность движения финансовых потоков в процессе исполнения договора, уплаты налоговых отчислений и таможенных пошлин, проведенных в
рамках бизнес-процесса «Управление продажами».
В разрезе проведенных исследований были
проанализированы существующие проблемы на
предприятии, к которым следует отнести:
– отсутствие единой информационной базы
контрагентов и их представителей (контактных лиц
предприятий). Данные хранятся в различных местах: в файлах формата программ интегрированного пакета Microsoft Office, в электронной почте
(email), в электронной базе 1С: Предприятие 8.2
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«Бухгалтерия предприятия», на различных бумажных носителях информации и т.д.;
– не фиксируется история взаимодействия
работника предприятия с клиентом, вследствие
чего отсутствует возможность выполнить анализ
проведенных ранее операций, а также исполнения
договорных обязательств на конкретный момент
времени;
– отсутствует механизм реализации аналитических работ по характеристике профиля потребителей для прогнозирования их запросов на заданную перспективу;
– отсутствует возможность отследить информацию (письма, коммерческие предложения,
планы и т.п.), которая была отправлена контрагенту, что в итоге может привести к дублированию
данных и документов разными работниками предприятия;
– проблематично отслеживать этапы делопроизводства по работе с договорами (согласование, корректировка, утверждение и т.д.);
– «ручное» формирование необходимых документов (договоров, различных актов, проектной
документации и пр.), что приводит зачастую к
ошибкам в процессе их заполнения;
– у руководителей различных уровней
управления, связанных с решением финансовых вопросов, много времени затрачивается на получении
информации по состоянию счета, поступления и перевода денежных средств и пр.
– руководитель не имеет целостной картины
взаимодействия с контрагентами предприятия;
– отсутствует общая система оперативного
распределения данных между сотрудниками предприятия, что сказывается на скорости реакции каждого отдельного работника на адресованную ему
информацию;
– из-за отсутствия объединенной базы
контрагентов сотрудникам требуется значительное
количество времени для поиска нужной информации о контрагенте;
– из-за отсутствия определенных правил необходимых для выбора перспективных контрагентов у сотрудников предприятия уходит значительное количество времени на работу с бесперспективными контрагентами;
– из-за отсутствия автоматизированной системы формирование отчетности процедура создания отчетов занимает значительное количество времени у работников предприятия, вследствие чего
возникают сбои в размещении информации в общей базе данных предприятия. Все это сказывается
на оперативности получения необходимой информации в нужном для различных специалистов формате.
– отсутствует возможность определить причины, из-за которых контрагенты долго принимают
решение или отказываются от совместного сотрудничества, также непонятно на какой именно стадии
контрагенты переходят к конкурентам;
– из-за отсутствия стандартизированных
шаблонов коммерческого предложения разработка
таких документов для контрагентов занимает значительное количество времени;
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– телефонные звонки клиентам идут не из
программного обеспечения из-за чего проблематично оценить активность сотрудников.
Для решения вышеуказанных проблем было
решено внедрить CRM-систему, которая позволила
бы организовать эффективное взаимодействие с
контрагентами, автоматизировать делопроизводство в бизнес-процессе «Управление продажами»,
оптимизировать работу специалистов по маркетингу и реализации услуг предприятия.
В настоящее время существует множество информационных систем, которые позволяют автоматизировать подпроцесс по управлению взаимоотношениями с контрагентами. Они отличаются друг от
друга разнообразными функциональными особенностями, стоимостью, ориентированностью на различные сферы бизнеса и многим другим.
В этих условиях выбор соответствующей
CRM-системы для рассматриваемого предприятия
осуществлялся с учетом следующих критериев:
– полная функциональность и автоматизированность внутрифирменных бизнес-процессов;
– соответствие рассматриваемого программного обеспечения стратегическим планам и целям
предприятия;
– мультифункциональность системы, ее ориентированность на реализацию требований законодательства РФ и организацию эффективного взаимодействия с контрагентами;
– возможность с течением времени осуществления upgrade основных компонентов CRMсистемы;
– высокая
производительность
CRMсистемы;
– возможность оперативной интеграции с
востребованными на предприятиями приложениями;
– высокая надежность CRM-системы и простота осуществления контроля за ее функционированием;
– дружественность интерфейса и упрощенные приемы управления системой;
– организация надежной обратной связи с
поставщиками в процессе обучения специалистов и
эксплуатации системы;
– благоприятный имидж поставщика (вендора) на отечественном рынке CRM-систем;
– наличие у поставщика (вендора) долгосрочной оптимальной стратегии дальнейшего развития и upgrade, поставляемой CRM-системы;
– достаточное количество специалистов по
данному программному продукту в регионе;
– опыт у компании-интегратора ввода в эксплуатацию данной CRM-системы на идентичных
предприятиях;
– оперативная техническая поддержка программного продукта;
– эффективная настройка системы со стороны поставщика на автоматизируемые подпроцессы;
– интеграция программного продукта с имеющимися на рассматриваемом предприятии каналами связи;
– масштабируемость в процессе увеличения
цифровых мощностей организации;
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– финансовые затраты на покупку, сопровождение, настройку, внедрение программного
обеспечения;
– надежность и экономическая стабильность
поставщика (вендора) программного обеспечения.
В процессе проведения аналитических работ
все вышеперечисленные критерии рассматривались в совокупности и с точки зрения их соответствия реальным потребностям бизнес-процесса
«Управление продажами».
В процессе исследований были рассмотрены
наиболее часто используемые системы, которые в
настоящее время с той или иной степенью динамичности продвигаются на отечественном рынке программных продуктов и автоматизированных систем:
– Microsoft Dynamics CRM;
– Oracle Siebel CRM;
– 1С: CRM СТАНДАРТ;
– SAP CRM;
– Terrasoft CRM;
– Мегаплан.
Сравнительный анализ данных CRM-систем
был осуществлен по основным ключевым параметрам:
– разработчик (вендор) с токи зрения его
имиджа, отзывов потребителей на рынке программных продуктов данного класса;
– компания-интегратор по аналогии с первым критерием;
– ценовая политика рассматривалась по стоимости числа рабочих станций, стоимости обслуживания, вида клиентской лицензии и т.д.;
– технические характеристики и архитектура
систем оценивалась с точки зрения производительности СУБД, клиентского модуля, который в разных системах был представлен как отдельный модуль или Web-браузер, наличие терминального режима и т,д.;
– функциональность системы рассматривалась по эффективности управления клиентской базой и контактами, продажами (воронкой продаж),
рабочим временем специалистов, наличия типовых
отчетов, встроенными функциями по банковским
услугам и пр.
– отраслевая применимость с точки зрения
наличия встроенных методик работы, метрик и кейсов, on-line обучения, технической поддержки и т.д.
На основании проведенных аналитических работ был сделан вывод, что оптимальной системой,
отвечающей требованиям рассматриваемой проектной организации является CRM-система 1С:
CRM СТАНДАРТ, которая в основном отвечает
всем заявленным руководством предприятия требованиям.
Анализ показал, что для выполнения основных
задач по взаимоотношению с контрагентами на рассматриваемом предприятии достаточно базовых
возможностей CRM–системы, модификация типовой конфигурации не требуется.
Процесс внедрения CRM–системы 1С: CRM
СТАНДАРТ был выполнен постадийно в следующей последовательности:
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1. Установка 1С: CRM СТАНДАРТ и ее интеграция с информационной системой предприятия.
Так как на предприятии применяется информационная система 1С: Предприятие 8.2 «Бухгалтерия
предприятия»,
CRM–система
1С:
CRM
СТАНДАРТ была установлена как отдельное программное обеспечение, а интеграция между ними
осуществлялась за счет синхронизации справочников «Контрагенты», «Номенклатура», документов
«Счет».
2. Настройка справочников, отчетов, прав и
интерфейсов 1С: CRM СТАНДАРТ. На данной стадии была осуществлена настройка основных параметров работы системы, отчетов, формирование
справочников, регистрация и настройка системы на
каждого конкретного и группы работников с определением для него (для группы) прав доступа.
3. Подготовка эксплуатационной документации. На данной стадии осуществлялась подготовка
инструкций по взаимодействию с CRM-системой
для всех категорий зарегистрированных пользователей.
4. Тестирование работоспособности системы,
всех ее блоков и модулей с учетом того, что примененные настройки соответствуют заявленным требованиям. В процессе проведения тестирования
был определен перечень несоответствий (ошибок)
и алгоритм их исправления. Тестирование проводилось на подготовленных сквозных примерах, а
также как тестовый пуск CRM-системы в эксплуатацию.
5. Перенос накопленных данных. На данной
стадии все имеющиеся данные о контрагентах из
разных источников (цифровые файлы Microsoft
Office, электронная почта (e-mail), информационная база 1С: «Бухгалтерия предприятия 8.2», различные бумажные носители) были переведены в
электронную форму и введены в информационную
систему.
6. Обучение пользователей. На данной стадии
было проведено обучение сотрудников предприятия взаимодействию с CRM-системой. Обучение
осуществлял интегратор, а также выделенный специалист-тренер, по заранее подготовленному
плану.
7. Опытная эксплуатация, в процессе реализации которой система была установлена на все рабочие станции, опробована работа всех зарегистрированных там пользователей, проведено тестирование системы безопасности и т.д.
Внедрение CRM-системы было осуществлено
в феврале месяце 2020 г., а с начала марта система
была запущена в промышленную эксплуатацию.
Для экономической оценки эффективности
внедрения CRM-системы 1С: CRM СТАНДАРТ в
деятельность предприятия были рассчитаны основные показатели функционирования организации.
Прежде всего были рассчитаны первоначальные затраты на приобретение, внедрение CRMсистемы, обучение работников on-line и т.д. (таблица 1).
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Таблица 1

Первоначальные затраты на внедрение CRM-системы
№
п/п

Наименование продукта, услуги

Программа «1С: Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ»
Комплект на 5 пользователей
2
Настройка и внедрение программы
3
Тестирование и отладка программы
4
Перенос накопленных данных
5
Обучение пользователей (группа 5 человек) on-line
Итого первоначальные затраты
1

Уже в первые месяцы функционирования системы, не смотря на кризисные явления в регионе,
связанные с пандемией коронавируса, предприятие
получало заказы на проектирование. Расчеты показали, что за три исследуемых месяца объем продаж
в среднем увеличился на 5%. Средняя сумма по заключенному договору на подготовку проектно-

Количество

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1

26000

26000

1
1
1
1

33600
8400
8400
15000

33600
8400
8400
15000
91400

сметной документации в месяц составила порядка
135 000 рублей. Количество потенциальных контрагентов в месяц в среднем составило 2. Расчет текущих ежемесячных доходов предприятия представлен в таблице 2.
Таблица 2

Ежемесячные доходы предприятия от внедрения CRM-системы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатель
Средняя сумма по заключенному договору в месяц, руб.
Процент увеличения заключенных договоров после внедрения системы 1С: CRM
СТАНДАРТ
Количество потенциальных контрагентов в месяц
Текущие ежемесячные доходы предприятия до внедрения CRM-системы (стр.1 ×
стр.3), руб.
Текущие ежемесячные доходы предприятия после внедрения CRM-системы
(стр.1 × стр.2 × стр.3), руб.
Текущие ежемесячные доходы предприятия от внедрения CRM-системы (стр.5 –
стр.4), руб.

Также были подсчитаны текущие ежемесячные расходы от внедрения CRM-системы, которые
возникли в связи с обновлением и информационнотехническим сопровождением внедренной CRMсистемы «1С: CRM СТАНДАРТ». Они составили в
среднем 2310 рублей в месяц.
Расчет денежного потока формирования прибыли в месяц по формуле разности между текущими доходами и текущими расходами (13 500 руб.
– 2310 руб.) показал, что он составляет 11 190 руб.

Значение
показателя
135000
5%
2
270000
283500
13500

Кроме того, был произведен расчет дисконтированных денежных потоков. Также была рассчитана ставка дисконтирования методом премии за
риск, принятой равной 5%, т.к. уровень риска достаточно низкий в связи с тем, что инвестиции
направлены на интенсификацию производства.
Расчет дисконтированных денежных потоков
представлен в таблице 3.
Таблица 3

Период
(месяц)

Инвестиции
(затраты)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-91400

Дисконтированные денежные потоки
Дисконт
Денежный
Е=
Дисконтированный
Прибыль
поток
2,61% в
денежный поток
месяц
11190
-80210
1,0261
-78170
11190
11190
1,0529
10628
11190
11190
1,0804
10358
11190
11190
1,1086
10094
11190
11190
1,1375
9837
11190
11190
1,1672
9587
11190
11190
1,1976
9343
11190
11190
1,2289
9106
11190
11190
1,2610
8874
11190
11190
1,2939
8648
11190
11190
1,3277
8428
11190
11190
1,3623
8214

Нарастающий дисконтированный денежный поток
-78170
-67542
-57184
-47090
-37253
-27665
-18322
-9216
-342
8306
16734
24948
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На основании выполненных в процессе исследования расчетов был определен срок окупаемости
проекта внедрения методом денежных потоков.
Нарастающий дисконтированный денежный
поток можно представить можно в виде графика
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DOCF = ƒ(T). Для определения срока окупаемости
надо проанализировать точки пересечения данной
кривой с осями.
Нарастающий дисконтированный денежный
поток представлен на рисунке 1.

DOCF (руб.)
40000
20000
0

-18322
1
2
3
4
5 -27665
6
7
-20000
-37253
-47090
-40000
-57184
-67542
-60000
-78170
-80000

-9216
8

-342
9

8306
10

16734

11

24948

12

-100000
DOCF (руб.)
Рисунок 1. Нарастающий дисконтированный денежный поток
На представленном графике видно, что срок
окупаемости проекта внедрения составит немного
более 9 месяцев.
Полученные результаты по реализации проекта внедрения CRM-системы в деятельность рассматриваемого предприятия свидетельствуют о его
экономической эффективности. Сравнительно невысокие затраты на приобретение и внедрение
CRM-системы окупаются в течение девяти месяцев
и в дальнейшем данная система начинает приносить прибыль компании.
Однако общий анализ деятельности предприятия показал, что для усиления позиции компании на
рынке требуется реализовывать и другие меры, к
которым следует отнести:
– проведение автоматизации рутинных операций, путем приобретения специализированного
программного обеспечения, ориентированного на
проектно-конструкторские работы;
– проведение системного анализа и оптимизация основных и вспомогательных бизнес-процессов предприятия;
– постоянное улучшение сервисов для

контрагентов, обеспечение более эффективной дистанционной работы с клиентами;
– отказ от малодоходных и второстепенных
видов деятельности, выход на дополнительные
направления функционирования предприятия.
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Аннотация
В статье предлагается общий обзор истории управленческой и экономической мысли России в конце
XIX – начале XX века в контексте основных проблем развития персонального менеджмента и социальных
аспектов менеджмента качества. Сегодня научное наследие известных российских учёных Н.И. Кареева и
И.И. Янжула требует новых подходов с точки зрения анализа социо-культурных, социально-экономических и социально-психологических основ персонального менеджмента.
Abstract
This article gives a common review of the history of managerial and economic thought in Russia in the late
XIX th and the early XX th century dealing with the main problems of self-management development and social
aspects of quality management The modern situation requires new approaches to studying of socio-cultural, socioeconomic and socio-psychological basis of self-management in the interpretation of famous Russian scientists N.I.
Kareev and I.I. Yanzhul.
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Keywords: history of managerial and economic thought, self-management, quality management, scientific
heritage and social activities of N.I. Kareev and I.I. Yanzhul.
1. Введение
Основные тенденции политического, социально-экономического и социокультурного развития современного общества актуализируют значимость и требуют переосмысления исторического
опыта теории и практики персонального менеджмента. Значительный интерес в этом отношении
представляет не только история североамериканского и западноевропейского менеджмента. Обращение к истории экономической и управленческой
мысли России конца XIX – начала XX века свидетельствует о богатом наследии, которое в своё
время не нашло поддержки со стороны компетентных органов, главным образом по политическим
мотивам.
Следует отметить, что до сих пор нет единых
подходов к пониманию сущности персонального
менеджмента. Анализ исследований, затрагивающих проблемы философского, социологического,
экономического, исторического, правового характера, даёт основания полагать, что система персонального менеджмента (self-management) на тот исторический период понималась как совокупность
теоретических и практических аспектов жизнедеятельности человека, направленных на обеспечение
индивидуального развития (self-development), образования и, в большей степени самообразования
(self-education), а также самореализацию в сфере
профессиональной деятельности (self-realization) и

непрерывное всестороннее самосовершенствование (self-improvement). Сама жизнь диктовала необходимость личностной инициативы в социальной
практике. Однако передовые идеи российской интеллигенции по вопросам персонального развития
вызывали серьёзные опасения органов управления
образованием. Имели место разногласия между
приоритетами российской государственности и системой истинных целей и ценностей развития личности, и персонального менеджмента, которые
формировались под влиянием практики демократизации системы общего и профессионального образования в странах Западной Европы и Северной
Америки [1; 2].
2. Анализ проблемы
Особого внимания в контексте истории развития управленческой и экономической мысли требует научное наследие талантливых российских
учёных Николая Ивановича Кареева и Ивана Ивановича Янжула. Отметим, что термин «персональный менеджмент» («селф-менеджмент») в контексте научной мысли конца XIX – начала XX века не
имел широкого применения в русскоязычной литературе. Речь главным образом шла о всестороннем
развитии личности, «умственном прогрессе», философские и социологические основы которого анализировались О. Контом, Г. Спенсером и др. В России проблемы мотивации персонального развития
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активно исследовали П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский. Они подчёркивали исключительную роль
личности в общественно-историческом процессе.
Н.И. Кареев (1850-1931) – известный русский
историк, философ, социолог, активный общественный и политический деятель. Его жизненный и профессиональный путь неразрывно связан с молодёжью. Более пятидесяти лет Н.И. Кареев занимался
преподавательской деятельностью. Он работал в
Санкт-Петербургском и Варшавском университетах, на Высших женских (Бестужевских) курсах в
Санкт-Петербурге, в Александровском лицее. В
начале ХХ века преподавал в новых высших образовательных учреждениях – Политехническом и
Психоневрологическом
институтах.
Научное
наследие Н.И. Кареева поражает глубиной и основательным подходом к исследованию актуальных
политических, социально-экономических, социологических, культурологических, психологических, педагогических, управленческих проблем
российского и западноевропейского общества.
В течение ряда десятилетий Н.И. Кареев активно занимался исследованием теоретических и
практических проблем персонального менеджмента. Свою концепцию персонального развития
учёный изложил в серии работ, адресованных учащейся молодёжи. По мнению специалиста, именно
молодёжь в силу возрастных и психологических
особенностей нуждается в руководстве по вопросам персонального развития. Отметим лишь некоторые работы, в которых поднимаются проблемы
персонального менеджмента, в том числе и психологические аспекты, и предлагаются практические
рекомендации по организации жизнедеятельности
в соответствии с поставленными целями и задачами. Это такие труды исследователя как «Письма
к учащейся молодёжи о самообразовании», «Беседы о выработке миросозерцания», «Мысли о сущности общественной деятельности», «Мысли об основах нравственности», «Выбор факультета и прохождение университетского курса», «Идеалы
общего образования».
Европейская молодежь была знакома с работами русского учёного по истории стран Западной
Европы, философии и социологии. Вскоре получили известность и его книги по вопросам персонального развития.
Исключительным
успехом
пользовались
«Письма к учащейся молодёжи о самообразовании». Выезжая в страны Западной Европы с целью
научной работы, Н.И. Кареев обращал внимание на
отношение молодежи к вопросам образования и самообразования. Он лично познакомился с Гайном,
переводившим "Письма о самообразовании" на
чешский язык (1895 г.), а также с болгарским общественным деятелем, педагогом и переводчиком
этой книги на болгарский язык (1896 г.) Иваном
Дейковым. Кроме чешского (Listy studujici mladezzi
o sebevzdelani. – Praha. 1895) и болгарского (Писма
к къмъ учащите се молодежи за самообразование. –
Търново. 1896) переводов «Писем к учащейся молодежи о самообразовании» имелся польский
(Wskazoowk, do samoksztalcenia. – Warszawa. 1903)
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[3, с. 212 – 215]. Н.И. Кареев отмечал, что еще
раньше к нему дважды обращались с просьбой перевести книгу на польский язык. Среди этих людей
был поляк Станислав Октавианович Блажеевич.
Свою просьбу он изложил в письме от 20 декабря
1894 г. к Н.И. Карееву. Он писал: «Видя, с каким
жаром и удовольствием читает Ваш труд «Письма
к учащейся молодежи» русская молодежь, что служит хорошим доказательством популярности этой
книги, … я прошу позволения перевести ее» [4]. Известно о существовании хорватского перевода «Писем к учащейся молодежи о самообразовании». В
начале 1901 г. Н.И. Кареев получил сообщение «о
намерении одного славинца издать «Письма» в переводе на свой язык». «Беседы о выработке миросозерцания», «Мысли об основах нравственности»,
«Мысли о сущности общественной деятельности»
были переведены на болгарский язык. Все это свидетельствовало о важности вопросов, исследуемых
Н.И. Кареевым [5, с.54 – 55].
Прогрессивные взгляды ученого оказался глубоко симпатичным молодежи. Свидетельством
тому служат многочисленные архивные документы. Для примера приведём письмо варшавского
студента, обучавшегося в свое время у Н.И. Кареева. Так, из письма Николая Дубровского от 5 октября 1899 г. узнаем, что молодежь Варшавы признавала в профессоре Н.И. Карееве «одного из самых искренних, … выдающихся и … благородных
руководителей и вдохновителей на все честное, высокое, на любовь к науке, труду, на понимание своего культурного и гражданского долга» [4].
Архивные документы личного фонда Н.И. Кареева в Институте русской литературы (Санкт-Петербург) подтверждают факт популярности его трудов в России и за её пределами. Например, студент
юридического факультета Мюнхенского университета, болгарин по национальности, Л. Ангелов писал Н.И. Карееву: «… Прошу указать мне ряд научных трудов на немецком языке, которые бы дали
мне возможность ознакомиться с культурой и социальной всеобщей историей всех времен…».
Кроме того, Л. Ангелова интересовало, было
ли на немецком языке нечто подобное кареевским
«Письмам о самообразовании». В архиве Института русской литературы находятся письма немца
Ганса Германовича Варкетина, в прошлом преподавателя гимназии, получившего высшее образование в университете г. Ростока. Волею судьбы в
годы войны он оказался в России, в маленькой глухой деревушке Аскаровой Оренбургской губернии.
Из писем 1916-1917 гг. Н.И. Карееву мы узнаем о
том, что несмотря на тяжелые жизненные условия
и неграмотное, в своем большинстве, окружение
Г.Г. Варкетин продолжал заниматься самообразованием, изучал политическую и экономическую историю России, ее язык и культуру. «Всему, чему я
научился, – писал он, – научился я путем самообразования… Но что я доволен тем, чего достиг, до сих
пор не могу сказать. …Переехать в город, где имелись бы возможности дальнейшего образования,
вряд ли будет возможно, не дадут разрешения. Это
обстоятельство заставляет меня поискать помощи
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другим путем. Я надеюсь найти ее у Вас… или у
Ваших коллег. Я был бы Вам очень благодарен,
если бы Вы посоветовали, как устроить мне дальнейшие занятия…». Уже 1 августа 1916 г. в ответ
на первое письмо от 21 июля Н.И. Кареев отправил
Г.Г. Варкетину указатель сочинений по русской истории. В ответ на это Г.Г. Варкетин писал: «…
Спешу выразить Вам мою благодарность за любезное отношение с Вашей стороны к моим просьбам»
[6].
Н.И. Кареев затрагивал множество аспектов,
связанных с проблемами развития личности. С психологической точки зрения он актуализировал проблемы мотивации, обращая внимание на задачи
формирования потребностей интеллектуального и
нравственного развития личности; подчеркивал
значимость вопросов, связанных с постановкой и
достижением жизненных целей; предлагал практические шаги по организации работы по всестороннему развитию личности. Н.И. Кареев писал: «…
человека нужно учить, развивая в нём мыслительную способность, умение анализировать явления
жизни и продукты чужого и собственного мышления, привычки критически относиться к каждому
вопросу и каждому решению, обогащая его ум фактическим и идейным знанием и тем помогая ему в
его искании цели жизни, в его стремлении найти
жизненное призвание: это путь ума, путь исследования, анализа, критики, путь доказательства и
убеждения, путь знания и науки, путь наиболее верный и надёжный» [7, с. 28 – 29].
Важнейшим средством персонального развития Н.И. Кареев считал, образование, ещё в большей степени самообразование и науку. Одной из самых значимых задач, которая стоит перед человеком Н.И. Кареев считал самопознание и
самосознание (самопонимание) собственной жизнедеятельности. Учёный призывал молодёжь:
«…находите сами цель своей жизни, определяйте
сами своё жизненное призвание, побольше думайте, изучайте себя и окружающую среду, прислушивайтесь к тому, что говорят другие, читайте и
учитесь, анализируйте и критикуйте, взвешивайте,
сравнивайте и выбирайте, но не воображайте, что
кто-либо за вас может решить вопрос о том, чем вам
быть и что делать…» [7, с. 35]. Н.И. Кареев, провозглашая принципы нравственности, свободы, самостоятельности и самоопределения в процессе персонального развития, подчёркивал, что «личность
есть сама своя цель» [8].
Невозможно оставить без внимания уникальное понимание Н.И. Кареевым сущности «инновации». Именно этот термин он использовал для характеристики процессов индивидуального и социального развития человека. Инновацию учёный
определял, как «личную инициативу». «Инновационная деятельность личности» есть не что иное как
осознанное и целенаправленное стремление человека к «творчеству и саморазвитию» [9, с. 539 –
540].
Как видим, отправной точкой в размышлениях
Н.И. Кареева о психологических проблемах персонального менеджмента являются идеи о ценности и
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самомотивации развития личности. Одним из
наиболее эффективных средств в этом отношении
является самообразование[10].
Н.И. Кареев внимательно изучал опыт западноевропейских и североамериканских стран в области развития образования и самообразования. Под
влиянием идей демократизации системы общего и
профессионального образования, широкого распространения системы University Extension в Западной Европе и Америке [11; 12] в России создавались общества для содействия самообразованию. В
1893 г. в Москве при Обществе распространения
технических знаний, основанном известным русским учёным-экономистом А.И. Чупровым, Комиссии по организации домашнего чтения. Деятельность этой комиссии возглавлял П.Н. Милюков,
признанный учёный, активный политический и общественный деятель [13; 14]. В 1894 г. в Санкт-Петербурге при Учебно-воспитательном Комитете
Педагогического музея военно-учебных заведений,
которым руководил генерал А.Н. Макаров. Организатором отдела был Н.И. Кареев.
Отметим, что ещё ранее вдохновлённый опытом Западной Европы и Соединённых Штатов известный российский экономист И.И. Янжул (1846–
1914) собрал круг московских учёных, подготовивших под его редакцией «Книгу о книгах» (1892).
Эта работа представляла собой «толковый указатель для выбора книг по важнейшим отраслям знания» и главным образом была предназначена для
лиц, имевших среднее образование и университетскую молодёжь. Н.И. Кареев оценил работу профессора Московского университета И.И. Янжула
по организации самообразования российской молодёжи. Отметим интересный факт, что этот труд
И.И. Янжула был посвящен Елизавете Николаевне
Орловой, активно занимавшейся благотворительной деятельностью, особенно в сфере образования.
Она лично познакомилась с опытом University
Extension в странах Западной Европы и обратилась
к П.Н. Милюкову за помощью в организации нового мероприятия.. По словам российского историка и общественного деятеля А.А. Кизеветтера,
П.Н. Милюков отнесся к новому делу «горячо… и
тот час же развил чрезвычайную энергию, пустив в
ход всю свою настойчивость и организаторскую
способность для того, чтобы с самого начала поставить это дело прочно и солидно и обеспечить ему
репутацию серьезного просветительного предприятия. Дело было задумано по-русски, то есть широко, с размахом сразу на всю Россию» [15, с. 204].
Основными направлениями деятельности российских обществ для содействия самообразованию
были подготовка основательных общеобразовательных и специальных программ самообразовательного чтения, руководство домашним чтением
по переписке со специалистами обществ, организация публичных лекций в провинции. Деятельность
московской Комиссии по организации домашнего
чтения и петербургского Отдела для содействия самообразованию держалась главным образом на
личной инициативе и энтузиазме сотрудников, а
также за счёт благотворительности.
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Н.И. Кареев был лично знаком с И.И. Янжулом. В работе «Основы русской социологии»
Н.И. Кареев отмечал, что в конце 70-х годов XIX
века происходило обновление профессуры юридического факультета Московского университета: «В
это время на разных кафедрах юридического факультета появились такие еще тогда молодые учёные, как Чупров, Янжул, Муромцев, Ковалевский,
позднее Гамбаров, которые вместе с некоторыми
тоже новыми профессорами-гуманитариями (Стороженко, Всеволодом Миллером, Ключевским,
Алексеем Веселовским) или математиками и натуралистами (Бугаевым, Тимирязевым) образовали
своего рода академический кружок представителей
наиболее свежих, реалистических и прогрессивных
тенденций западной науки. У этого профессорского
круга возник и литературный орган … под названием «Критическое обозрение». Не все его сотрудники были позитивистами, но почти все стояли более или менее близко к позитивизму» [16, с. 204].
Позже в своих мемуарах Н.И. Кареев писал,
что в этот академический круг он был принят «благосклонно». «Мои новые знакомые, – читаем в воспоминаниях Н.И. Кареева, – составившие сплочённую компанию, были юристы или экономисты, что
соответствовало моему новому научному интересу
к социальной истории, развившемуся на тему о
французском крестьянстве. Политическое их
направление, более либеральное, чем у старой профессуры, конституционализм, дополненный социальным реформаторством, более соответствовал и
моему общественному настроению, и моим политическим идеям, не бывшим, впрочем, особенно отчётливыми» [3, с. 142]. Позже, как известно, Н.И.
Кареев стал членом конституционно-демократической партии и входил в состав I Государственной
Думы.
Если Н.И. Кареев в своих трудах делал акцент
на «индивидуалистическую точку зрения», характеризуя личностные мотивы поведения человека
[17; 18], то И.И. Янжул как профессиональный финансист актуализировал роль государства и системы государственного управления в решении социальных проблем российского общества. По долгу
службы И.И. Янжулу приходилось бывать в странах Западной Европы, в Соединённых Штатах. Конечно, его беспокоил вопрос об отсталости России
в решении задач обеспечения социального благополучия народа. Эффективность решения этих задач
И.И. Янжул связывал с рациональным использованием ресурсов, среди которых выделял финансы и
время. Он вывел особую финансовую аксиому: «хорошие финансы возможны лишь при хорошем
управлении», аналогично «хорошее управление может существовать только там, где хорошие финансы» [19, c. 49]. Обобщая опыт стран Западной
Европы и особенно Соединённых Штатов в плане
решения социально-экономических задач, И.И. Янжул подчёркивал, что все в Америке «направлено
прежде всего к тому, чтобы экономить труд, на какую бы область народной жизни мы не взглянули».
Одной из главных черт американской жизни является «дороговизна труда». Важнейшим способом
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экономии труда признавалось рациональное использование ресурсов, совершенствование технологий и стремительное внедрение их в производство. И.И. Янжул писал: «Нигде, как при американской дороговизне заработной платы, так остро не
чувствовались все неудобства, устранённые или
уменьшенные этими изобретениями: телеграф, как
передача мысли на дальние расстояние, телефон,
как передача речи на большое пространство, скоропечатная машинка, сберегающая труд в огромной
пропорции, и специальный механический наборный станок, швейные и пишущие машины всевозможных систем, автоматические контролёры для
касс всяких сортов, всё это – изобретения или, по
крайней мере, усовершенствования американского
ума, вызванные озабоченными условиями здешней
жизни… всё остроумие техники и сама каждодневная практика американской жизни приводит к
наивозможным приёмам и способам сбережения
труда» [20, c. 249 –250].
Приверженность американцев к инновациям,
по мнению И.И. Янжула способствует «сокращению пространства и времени». Он выделяет экономический аспект значения времени и пространства.
Обращая внимание на специфику менталитета разных народов, учёный отмечает особую черту поведения американцев, связанную с искренним осознанием необходимости «ценить время». Режим «интенсивной экономии времени характеризуется
сбережением времени и труда на производстве и на
передвижении» [21, с.32].
Вместе с тем учёный, характеризуя основные
факторы производства («труд», «природу», «капитал»), актуализирует ещё очень значимый фактор –
«фактор духовной природы человека». И.И. Янжул
подчёркивал, что разум, интеллектуальный потенциал личности, стал фактором первостепенной значимости. Здесь можно отметить совокупность нравственных качеств человека добросовестность, аккуратность, дисциплинированность, ответственность
и др.) и уровень образования. Нравственный облик
человека оказывает значительное влияние на результаты и качество труда. По мнению И.И. Янжула, одной из социально значимых нравственных
характеристик человека, неразрывно связанных с
экономической сферой, является честность. В экономике это качество проявляется в способности человека исполнять обещания, уважать чужую собственность, признавать права других, соблюдать законы и нравственные правила. Всё это требует
особой организации системы воспитания и образования, направленной на развитие человека.
Анализируя опыт американцев в области организации труда, И.И. Янжул отслеживает влияние
грамотности работников на производительность
труда, количество и качество выполняемых работ.
Он находил эту тему очень «интересной». «Развитие и дисциплина ума» работников дают поразительные результаты. И.И. Янжул заключает: «…
несомненен факт бесспорного влияния общей культурности человека на самые разнообразные виды
ручного труда, и чем выше эта культурность, тем
более выигрывает и труд – фабричный, заводской
или ремесленный… нет такой работы, в которой бы
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не оказывали пользы человеку его умственное развитие и дисциплинированное внимание» [22, c. 188
– 189].
В целях эффективного решения социальноэкономических задач государству целесообразно
выделять средства на развитие социальной сферы,
в том числе на развитие образования, науки, культуры, что в значительной степени будет способствовать формированию высокоразвитого общества, обеспечивать социальное благополучие. «Государственной власти, – писал И.И. Янжул –
предстоит двоякая задача: с одной стороны, не задерживать бесполезно перехода старых форм
жизни в новые и не тратить тщетно для этой цели
средств и усилий, и, во-вторых, помогать путём законодательного воздействия и активного вмешательства, наиболее лёгкому, удобному совершению
этого переходного и болезненного процесса, и при
том, по возможности без страдания для народа. На
первом плане здесь стоит дальнейшая выработка и
широкое развитие, вместе с практическим применением, правильных норм как рабочего и фабричного
законодательства, так и других видов государственного воздействия на общее благо народа» [21, с. 56].
3. Заключение
Таким образом, Н.И. Кареев и И.И. Янжул
внесли весомый вклад в развитие российской
управленческой и экономической мысли. Сегодня
научные и прикладные идеи российских учёных не
утратили своей значимости и заслуживают самого
пристального внимания в аспекте персонального и
социального развития личности.
Список литературы
1. Lyskova, I.E., Filosofskie i sotsiologicheskie
korni personalnogo menedzhmenta [The philosophic
and sociological roots of self-management]. V mire
nauchnykh otkrytiy. Sotsialno-gumanitarnye nauki.[In
the World of Scientific Discoveries. Human and Social
Sciences.]. Krasnoyarsk: Publishing House Science
and innovation Center, 2014. – № 7.2 (55). pp. 757 –
776. ISSN 2072-0831.
2. Lyskova, I.E., The Sources of Self-Management in Russia. The Second International Conference
on Economic Sciences. Proceedings of the Conference
(June 16, 2014). “East West” Association for Advanced
Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014.
pp. 40 – 46. ISBN–13 978-3-902986-67-2/ ISBN –10
3-902986-67-0.
3. Kareev, N.I. Prozhitoe i perezhitoe [Memoirs].
Leningrad: Leningrad University Publ., 1990. 384 p.
4. Rossiyskaya Gosudarstvennaya Biblioteka.
Otdel rukopisey. F. 119. [Russian State Library. Department of manuscripts]. F. 119].
5. Lyskova, I.E. Nauchno-pedagogicheskie vzgliady Nikolaia Ivanovacha Kareeva [Scientific and pedagogical views of Nikolai Ivanovich Kareev]. Syktyvkar: KRAGSiU, 2010. 180 p. ISBN 978-5-93206-2425.
6. Institut russkoy literatury. F. 422. [Institution of
Russian Literature. F. 422].
7. Kareev, N.I. Mysli o sushchnosti obshchestvennoi deiatelnosti [The thoughts about the essence of public activity]. St. Petersburg: M.M. Stasiulevich Publ.,
1901. 175 p.

13
8. Kareev, N.I. Pisma k uchashcheisia molodiozhi
o samoobrazovanii [The letters to students about selfeducation]. St. Petersburg: M.M. Stasiulevich Publ.,
1894. 203 p.
9. Kareev, N.I. Sushchnost istoricheskogo
protsessa i rol lichnosti v istorii [Essence of historical
process and role of personality in history]. St. Petersburg: M.M. Stasiulevich Publ., 1914. 574 p.
10. Kareev, N.I., Samoobrazovanie [Self-education]. Entsiklopedicheskiy slovar F.A. Brokgauza i I.A.
Efrona [Brokgauz, F.A., Efron, I.A. Encyclopedic dictionary]. St. Petersburg, 1900.Vol. 28.
11. Roberts, R.D., Eighteen Years of University
Extension. Cambridge: University Press, 1891.
12. Bittner, W.S., The University Extension
Movement. Washington: Government Printing Office,
1920.
13. Milyukov, P. ”Rasprostranenie universitetskogo obrazovaniya” v Anglii, Amerike i Rossii”
[The University Extension Movement in England,
America and Russia]. Russkoebogatstvo [Russian
Richness], 1896. – № 3.
14. Milyukov, P., University Extension. Entsiklopedicheskiy slovar F.A. Brokgauza i I.A. Efrona
[Brokgauz, F.A., Efron, I.A., Encyclopedic dictionary].
St. Petersburg, 1902.Vol. 34.
15. Kizevetter, A.A., Na rubezhe dvukh stoletiy.
Vospominania 1881 – 1914. [On the boundary of two
centuries. Memoir.1881 – 1914].Moscow, 1997.
16. Kareev, N.I. Osnovy russkoi sotsiologii [The
basis of Russian sociology]. St. Petersburg: I. Limbah
Publ., 1996. 368 p. ISBN 5-89059-006-5.
17. Lyskova,I.E., The purpose of life and professional aptitude in the interpretation of Nikolai Kareev.
In the World of Scientific Discoveries. Human and Social Sciences. Krasnoyarsk, Publishing House Science
and Innovation Center, 2014. – № 9.3 (57). pp 1229 –
1241. ISSN 2072-0831.
18. Lyskova, I.E., N.I. Kareev o problemakh
zhenskogo obrazovaniya v aspekte personalnogo
menedzhmenta [The problems of woman’s education in
Russia in the aspect of self-management in the interpretation of Nikolai Kareev]. Zhenshchina v rossiyskom
obshchestve [Women in Russian Society. Russian
Scholarly Journal]. Ivanovo: Ivanovo State University,
2014. – № 3 (72) pp. 80 – 86. ISSN 1992-2892.
19. Yanzhul, I.I. Osnovnye nachala finansovoy
nauki: Uchenie o gosudarstvennykh dokhodakh [The
mane basis of finance science: Doctrine about state receipts]. Moscow: Statut, 2002. 555 p. ISBN 5-83540112-4.
20. Yanzhul, I. and E. Pisma iz Ameriki: Pervye
vpechatleniya [Letters from America: First impressions]. Chasydosuga. [Hours of leisure] Moscow: A.I.
Mamontov Publ., 1896. pp. 240 – 255.
21. Yanzhul, I. and E. Iz pcikhologii narodov.
Ekonomicheskoe
znachenie
“vremeni”
i
“prostranstva”. [From peoples’ psychology. Economic
significance of „time” and „space”]. Chasy dosuga.
[Hours of leisure] Moscow: A.I. Mamontov Publ.,
1896. pp. 20 – 56. [22] Yanzhul, I. and E. Vliyanie
gramotnosti na proizvoditelnost truda [The influence of
education on productivity of labour ]. Chasydosuga.
[Hours of leisure] Moscow: A.I. Mamontov Publ.,
1896. pp. 186 – 199.

14

The scientific heritage No 47 (2020)
ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF THE AVERAGE WAGES
Mashevska A.
Postgraduate of the department of accounting
Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-9514-504X
ResearcherID: L-5938-2018

Abstract
The subject of the study is a set of theoretical and practical aspects of the analysis of the average wage in
Ukraine. An analysis of the average salary in Ukraine from 1995 to the present, an analysis of the average salary
in the regions, including Vinnytsia region and monthly since 2017.
The influence of working conditions and financial condition of the country on the amount of wages was
studied. In particular, due to the fact that wages as the main source of income is a determining factor in the
formation of social tensions in society, solvency, which directly affects economic activity in the real sector of the
economy.
Wages in Ukraine and several EU countries, where the level of salaries is the highest and the lowest, have
been studied. In order to study the impact of sectoral employment structure, structural changes in the number of
employees of different economic activities and changes in wages in different areas of activity on the dynamics of
average wages, the analysis within the range of existing changes in growth rates of the studied relationship is not
linear and a quadratic function. The equation of the dependence of the growth rate of the number of births in
Ukraine on the growth rate of the average wage is constructed.
Expert assessments of the restraining factors of Ukraine's economic growth and perspective directions of its
development are systematized and generalized.
Keywords: Average salary, Ukraine, production, income, growth rate, analysis, Vinnytsia region.
Setting the nutrition. Payment pratsі najvivlivsha categories at systems umov pratsі. I have,
as in the old sphere, I am struggling with super-slurry
suspensions, and I have reached and pro-girls. That is
why it comes to economical food, paying for the
necessary consideration through the availability of real
real suspension vidnosin. Socially-economical aspects
allow you to solve problems, as well as to have a small
mind in Ukraine at the moment of payment, and to
protect effectively and formally.
The effective functioning and development of the
labor market in Ukraine requires an adequate organization of labor remuneration, which provides for both ensuring its reproductive function and the relationship between the level of wages of employees and their
productivity and productivity, qualifications, experience, and the like. One of the urgent problems in the
field of remuneration is the presence of unjustified industry, regional and professional (qualification) differentiation of wages of employees. Objective differentiation of the wage level is an important condition for increasing its motivational function. The main factors
that determine this differentiation include: labor market
conditions; industry features of the content, organization and remuneration; regional factors; complexity of
labor, its responsibility; working conditions; post
value; the level of qualification of the employee, his
personal characteristics; collective and individual labor
results; results of financial and economic activities of
the entities; norms in the field of remuneration [1].
Since one of the significant factors of the functioning
and development of regional labor markets in Ukraine
is the level of remuneration, special attention, in our
opinion, deserves the problem of assessing its regional
differentiation, as well as identifying the factors under
the influence of which it is formed.
In Ukraine, there are a number of problems in the

system of wage organization: wages are virtually detached from the final results of work of employees and
enterprises; imperfect wage differentiation; the role of
the minimum wage is not defined. All these problems
were exacerbated by the payment crisis, which led
many companies to wage arrears.
Analysis of recent research and publications.
The main ideas of the analysis of wages are reflected in
the works of foreign authors S. Bart, K. Pearson, G.
Thomson, D. Garnett, K. Holzinger, V. Kalinina, V.
Solovyov, V. Bakhrushin, B. Bolch [1] Theoretical and
practical bases of the method of analysis of wages at
the enterprise are covered in the works of K. Izmailova,
V. Kovalev, A. Sheremet, G. Savitskaya, I.
Mitrofanova, etc. Questions of adaptation of models of
factor analysis for research in A. Dubrov, A. Yerina, L.
Malyarets, V. Mkhitaryan, V. Ponomarenko, L.
Troshin, G. Malinych, V. Zdrok, T. Lagotsky, V.
Berezhny, V. Andrienko, S. were engaged in various
spheres of knowledge. Gusev, K. Shubina, V.
Khokhlov, K. Bykov, O. Poshivalova, V. Poshivalov,
M. Tereshchenko, L. Totska, U. Sadova, L. Semiv, etc
.. Problems of assessing the financial condition and
forecasting the crisis at the enterprise E. Kamyshnikov,
O. Roik, O. Melnyk, M. Kyzym, O. Ligonenko, and A.
Gryaznova paid considerable attention. Despite the
large number of studies, the question of the formation
of the average wage and the factors that affect it
remains relevant.
The purpose of the article is to analyze and characterize the average wage and its dependence on the
conditions of the economy in the practical activities of
the manufacturing enterprise.
Presentation of the main research material. Average wage - a macroeconomic indicator calculated as
the arithmetic mean of wages of a certain group of employees (for example, by company, industry, region). It
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is calculated based on the payroll of employees (including part-time pay), bonuses, redundancies, remuneration for the year and one-time incentives.The average
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salary in Ukraine in March 2020 amounted to UAH
11,446.
Tabl.1

Average monthly salary by regions of Ukraine in 2020 (UAH)
January
February
2020
Ukraine
10727
10847
Vinnitsa
9481
9514
Volyn
8594
8717
Dnepropetrovsk
11310
11003
Donetsk
11656
11423
Zhytomyr
8562
8734
Transcarpathian
9112
9257
Zaporizhzhya
10720
10729
Ivano-Frankivsk
9043
9095
Kiev
11267
11177
Kirovograd
8677
8724
Lugansk
8904
9282
Lviv
9782
9786
Nikolaev
10525
10344
Odessa
9653
9780
Poltava
10017
10002
Rivne
9179
9213
Sumy
8891
8960
Ternopol
8181
8542
Kharkov
9182
9416
Kherson
8275
8408
Khmelnitsky
8846
9033
Cherkasy
8865
8936
Chernivtsi
8185
8384
Chernihiv
8479
8540
Kiev City
15787
16447
* excluding occupied territories (Crimea, Sevastopol, parts of Donbass)
* According to the Ministry of Finance of Ukraine

June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018
March 2018
April 2018
May 2018
June 2018
July 2018
August 2018
September 2018
October 2018
November 2018
December 2018
January 2019

March
11446
9681
8765
11666
12225
8835
9615
11531
9247
11638
9013
9399
9965
11210
9917
10678
10194
9199
8646
9820
8967
9528
9475
8285
8730
17990

Tabl.2.
The average salary in the Vinnytsia region. for recent years (UAH)
Average
Change by previous month
Deviation from average salary in Ukraine
Salary
6437
577
9.8%
-923
-12.5%
6552
115
1.8%
-787
-10.7%
6118
-434
-6.6%
-996
-14.0%
6329
211
3.4%
-1022
-13.9%
6433
104
1.6%
-944
-12.8%
6468
35
0.5%
-1011
-13.5%
7613
1145
17.7%
-1164
-13.3%
6750
-863
-11.3%
-961
-12.5%
6758
8
0.1%
-1070
-13.7%
7013
255
3.8%
-1369
-16.3%
7428
415
5.9%
-1052
-12.4%
7534
106
1.4%
-1191
-13.7%
8166
633
8.4%
-975
-10.7%
8235
69
0.8%
-935
-10.2%
7924
-311
-3.8%
-1054
-11.7%
8038
114
1.4%
-1004
-11.1%
8351
313
3.9%
-867
-9.4%
8151
-200
-2.4%
-1010
-11.0%
9255
1104
13.5%
-1318
-12.5%
8262
-993
-10.7%
-961
-10.4%
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February 2019
8333
71
0.9%
March 2019
8642
309
3.7%
April 2019
8811
169
2.0%
May 2019
9055
244
2.8%
June 2019
9640
585
6.5%
July 2019
10278
638
6.6%
August 2019
9243
-1035
-10.1%
September 2019
9504
262
2.8%
October 2019
9736
231
2.4%
November 2019
9460
-276
-2.8%
December 2019
10661
1201
12.7%
January 2020
9481
-1180
-11.1%
February 2020
9514
33
0.3%
March 2020
9681
167
1.8%
* According to the Ministry of Finance of Ukraine
The average salary - by enterprise, institution - an
economic indicator that characterizes the amount of accrued wages per employee of the enterprise, organization; is determined by dividing the total amount of accrued wages by the average number of employees. The
current method of calculating the average salary went
to the former CIS countries from Soviet times and does
not reflect the real picture. In European countries, there
is another method of calculating average earnings,
based on the definition of the median salary. When calculating the average salary, the median divides the market in half, one half of employees earn more than this
level, and the other less. Economists call the median
calculation of the average wage more objective. For example, five Ukrainians earn 1,000, 1,100, 1,200, 1,300
and 100,000 hryvnias, respectively. The arithmetic average salary in such a situation is 20,920 hryvnias, and
the median salary is 1,200 hryvnias. This is the salary
of a person who is in the middle of a number of salaries.
Derzhkomstat hides data on the median salary of
Ukrainians. Average salary for accounting purposes.
Nominally calculated in accordance with the law "On
approval of the Procedure for calculating the average
wage."
The calculation of the average wage to pay for annual leave, additional study leave, creative leave, additional leave for employees who have children, or to pay

-1096
-1595
-1458
-1184
-1143
-693
-1294
-1183
-991
-1219
-1603
-1246
-1334
-1765
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-11.6%
-15.6%
-14.2%
-11.6%
-10.6%
-6.3%
-12.3%
-11.1%
-9.2%
-11.4%
-13.1%
-11.6%
-12.3%
-15.4%

compensation for unused leave is based on payments
for the last 12 calendar months of work preceding
month of granting leave or payment of compensation
for unused leave. Holidays are not included in the calculation.
An employee who has worked at the enterprise, institution, organization for less than a year, the average
salary is calculated based on payments for actual working hours, ie from the first day of the month after registration to the first day of the month in which leave is
granted or paid for unused leave .
In all other cases, the retention of the average
wage and the average monthly wage is calculated based
on payments for the last 2 calendar months of work preceding the event to which the corresponding payment
is related. Employees who have worked at the enterprise, institution, organization for less than two calendar months, the average salary is calculated based on
payments for actual time worked.
When calculating the average salary to pay for vacation time, actual earnings include payments for the
time during which the employee retains the average salary (during the previous annual leave, performance of
state and public duties, business trip, etc.), and assistance in connection with temporary disability.
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Tabl.3.

The average salary in Ukraine
Year
Average fee (hryvnia)
1995
73
1996
126
1997
143
1998
153
1999
178
2000
230
2001
311
2002
376
2003
462
2004
590
2005
806
2006
1041
2007
1351
2008
1806
2009
1906
2010
2239
2011
2633
2012
3026
2013
3265
2014
3480
2015
4195
2016
4691
2017
8777
2018
10269
2019
10239
* According to the Ministry of Finance of Ukraine
If in the richest countries of the European Union
the average monthly salary remained almost unchanged
(in Ireland increased by 0.15%, in the Netherlands - by
1.4%) and in one of the poorest - Croatia - increased by
0.15%, in Ukraine, as and in Bulgaria and Romania,
there was growth associated with growth in all economic activities. No significant structural changes have
taken place, and their impact is insignificant. As in all
surveyed EU countries, in Ukraine the highest salaries
are paid to employees in the field of financial and insurance activities, where only 1% of citizens are employed, and in the field of information and telecommunications (about 3% of employees). The largest population of Ukraine is employed in industry (almost 40%),
trade (more than 15%), transport, warehousing, postal
and courier activities (more than 12%), which determines the average wage for all types of economic activity. 10% of citizens work in agriculture, their salary
is 1/4 lower than the average. In 2014, compared to the
previous year, the average monthly salary of employees
in Ukraine for 15 analyzed types of economic activity
increased by 8.19%.
Moreover, it increased due to an increase in the
level of wages for each type of economic activity by an
average of 8.28%, and due to a decrease from 39.5% to
38.6% of the share of employees in industry, from 5%
to 4.5% in construction, from 12.3% to 12.1% in
transport and some other activities, where wages are
higher than others, the average wage decreased by
0.08% (almost unchanged). The conducted statistical

analysis confirms that the sectoral structure of employment of the population of different countries only partially influences the level of the average wage. The key
indicator of the economic health of the country, its development is the gross domestic product (GDP), without the growth of which it is impossible to increase
wages and pensions.
It is necessary to develop the economy, relying on
agriculture, light industry and other industries in demand in the EU, Asia, Africa, to build roads, social facilities, etc., which will, on the one hand, increase the
production of concrete, metal structures , bricks, and,
on the other hand - to create new jobs. Thus, the crises
were overcome by China and the United States, and this
was a good impetus for the development of these economies. We need the economy to produce, gross product
to grow, people to have jobs and wages to rise.
Accrual of wages to employees is a calculation of
earnings for the month, taking into account the salary,
various surcharges and allowances, bonuses, benefits,
vacation pay minus deductions.
Salary is calculated on the basis of primary documents on the accounting of production, actual time
worked, surcharge sheets, orders, documents on the
award of academic titles and degrees, etc.
Salary is calculated once a month. In case of
hourly wages, the basis for salary accrual is the timesheet, which is compiled in individual departments of
the institution and signed by the head of the department
and the person authorized to keep records of employ-
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ees, submitted to the accounting department. The employee of the accounting department, responsible for
the calculation of the salary, checks the report card both
from the point of view of correctness of its registration,
and on the maintenance: structure of the persons
brought in the report card; agreement with the relevant
documents on the dates of vacation, illness, business
trip, enrollment, dismissal, work on holidays and nonworking days, night shifts, etc. The correctness of the
calculation of the number of hours (days) worked by
each employee and the number of absences from work
for various reasons is also checked. The accrual of salary for the worked time can be carried out directly in
the report card or in the settlement (settlement and payment) statement, proceeding from quantity of the
worked days (hours) and the established monthly salary
(hourly rate of payment). There is an hourly wage,
where the amount of earnings is determined by multiplying the number of hours worked per month by the
tariff rate, taking into account surcharges and allowances.
Surcharges for work at night, on holidays and nonworking days are determined separately. Thus, the surcharge for night hours (from 10 pm to 6 am) is determined by multiplying the number of hours worked at
night by the hourly rate and the surcharge ratio (for example - 0.4). Similarly, the amount of surcharge for
work on holidays and non-working days is determined.
Some employees have a monthly salary, so the amount
of earnings is determined by dividing the amount of salary by the number of working days (hours) for the
standard length of the month and multiplying by the
number of days actually worked (hours). When calculating the salary of all categories of staff, it is important
to take into account all payments that should be included in the basic and additional salaries, and other incentive and compensation payments. Allowances and
bonuses are incentive payments that encourage certain
categories of workers for high-quality and highly
skilled work. The Company must develop and approve
Regulations on bonuses of the company. The Cabinet
of Ministers of Ukraine has agreed on the following allowances and bonuses:
a) for high professional skill (III category - 12%,
IV category - 16%, V category - 20%, VI and higher
categories - 24%);
b) for high achievements in work (up to 50% of
the salary).
The following surcharges and allowances may
also be applied:
a) combination of professions; Employees who
perform at the same enterprise in addition to their main
job, defined by the employment contract, additional
work in another profession (position) or the duties of a
temporarily absent employee without dismissal from
their main job, are paid extra for combining professions
(positions) or performing the duties of a temporarily
absent employee. For example, the duties of a staff
member during the period of his absence were partially
assumed by the secretary.
b) work on holidays and non-working days; Work
on holidays and non-working days is paid in double
amount :; • employees whose work is paid at hourly or
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daily rates - in the amount of double the hourly or daily
rate; • employees who receive a monthly salary - in the
amount of a single hourly or daily rate in excess of
salary, if the work on holidays and non-working days
was carried out within the monthly working hours, and
in the amount of double hourly or daily rate in excess
of salary norm. Payment in the specified amount is
made for the hours actually worked on holidays and
non-working days. At the request of an employee who
worked on holidays and non-working days, he may be
given another day off.
c) work at night; Night work is paid at a higher
rate, but not less than 20 percent of the tariff rate
(salary) for each hour of work at night. According to
the General Agreement - 35% for each hour of work.
Hours of night work are considered to be from 22 to 6
o'clock. The set duration of work (change) is reduced
by 1 hour. The following are not allowed to work at
night: pregnant women and women with children under
3 years of age; employees under 18 years of age;
employees of other categories (according to the current
legislation). Night work hours are paid in the increased
amount provided by the employment contract, but not
lower than the amounts established by law.
d) overtime work; Overtime work is considered to
be longer than the established length of the working
day. It is prohibited to involve in overtime work: 1)
pregnant women and women with children under the
age of three; 2) persons under the age of eighteen; 3)
employees who study in secondary schools and
vocational schools without interruption from
production, on school days.
Overtime work is not paid at double the hourly rate
for all overtime hours worked. For workers with an
hourly form of remuneration, the "Statement for the
payment of bonuses" is used. It contains the last name,
first name and patronymic of employees, their
professions, ranks, how many hours were worked. Then
there are the following columns: hourly or daily tariff
rates, tariff for hours worked, the percentage of the
plan, part-time, night and holiday. The last column is
the amount to be paid. The total amount is formed by
summing up the tariff for time worked, the percentage
of the plan, tariff, premium, combination, night and
holiday.
An important characteristic of the dynamics of the
level of wages is its impact on the formation of supply
in the labor market. The offer of labor services is
formed at the expense of the economically active
population - those who work and those who are looking
for work [3].
The labor market interacts mainly with employers
(ownership of the means of production) and employees,
who form the volume, structure and ratio of supply and
demand of labor, whose interests are closely
intertwined in determining the price of labor and its
operating conditions. Demand and supply of labor - the
main components of the labor market, the ratio of
which forms the employment policy in the country and
its individual regions. It should be noted that between
employers, employees and the state establishes a social
dialogue that helps to ensure the effective functioning
of the economy, regulates its social aspects, including
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socio-economic relations in the labor market [1]. The
main components of the labor market are the demand
and supply of labor, cost and price. The supply of labor
in the labor market is determined by the number of
people who offer their labor force, as well as the
number of jobs they apply for. The position of the labor
force is determined by the number of able-bodied
people who want to get a job and have a decent wage.
The volume of labor supply can be explored at the level
of enterprises, sectors of the economy, types of
economic activity, and at the level of individual
territories. The formation of demand and supply of
labor in Ukraine largely depends on the development of
educational services in the labor market. The problem
of development of educational services in the labor
market is an important and urgent issue today, without
which it is impossible to form a qualitatively new
workforce, providing qualified personnel to the
economy. According to neoclassical theory, wages
balance supply and demand in the labor market. It plays
the role of a mechanism that influences the
establishment of a balance between them. It is
important to assess the relationship between supply and
demand, to determine the impact of various factors of
equilibrium or imbalance in the labor market. Wages
directly balance the supply and demand of labor in the
labor market.
It should be noted that the level of wages in some
economic activities is high enough to stimulate demand
for labor, which would correspond to the size of the
potential labor supply. This is due to the low level of
scientific and technological progress, low productivity
of individual labor and significant loss of working time
in enterprises of certain economic activities, as well as
the difficulties of the transformational economy,
violations of coordination of economic activity at all
levels. In assessing the situation of the ratio of wages,
supply and demand, considerable attention should be
paid to the analysis of wage arrears, which in many
cases determines the excess employment in enterprises
of certain economic activities. The above problems of
the labor market can not be solved without improving
its economic mechanism, which should be based on an
in-depth analysis of existing ratios of wages, supply
and demand of labor and certain patterns of their
development. It is possible to assess the situation with
the imbalance between the demand for labor and its
supply in the labor market, to determine its main trends
for the coming years through the use of statistical
methods of analysis. The need for a statistical approach
to the analysis of the above relations in the labor market
is due to the fact that the labor market operates under
conditions of many random factors, their variations and
mutual influence. The statistical approach allows to
compare individual and generalized indicators of labor
market functioning in time and space, to consider the
degree of changes, connections, interrelations, ie to
reflect the natural connection of quantitative and
qualitative aspects of labor market functioning, in
particular, existing disparities between demand for
skilled labor. labor force and its supply at the regional
and state levels.
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As a result of a comprehensive statistical analysis
of labor supply and demand in Ukraine in 2000-2008,
it was found that the workload per vacancy in Ukraine,
starting from 2000 (17 people), gradually decreased
until 2007. (4 people), and in 2008 increased to 10
people. Demand for labor grew very actively until 2007
(169.7 thousand people), in 2008 it decreased to 91.1
thousand people. As for the supply of labor, for the
period under review, it decreased to 660.3 thousand
people in 2007. And in 2008 the volume of labor supply
increased to 876.2 thousand people. The reason for
such changes in the labor market is the bankruptcy of
industrial and construction enterprises, as well as the
negative impact of the financial and economic crisis,
which has led to a decrease in production and services
in the country [2]. One of the ways to solve such a
difficult situation in the labor market - to establish a
rational relationship between supply and demand of
labor - is to create conditions for expansion and
constant updating of the vacancy bank, cooperation of
enterprises, institutions, organizations with the state
employment service. The basis of this direction is the
creation of such conditions for enterprises, institutions,
organizations, clients, which will help to intensify the
constant renewal of the vacancy bank. In turn, this will
improve the situation with providing information to the
public about vacancies and vacancies that require
specialists of various professions and qualifications;
expand the scope of labor; will help to overcome the
negative social consequences of the restructuring of the
economy; will promote youth employment. In addition,
the cooperation of enterprises, institutions,
organizations with the state employment service forms
a real state order for the prospects of economic
development of regions, helps to achieve a balance
between demand for skilled labor and its supply at the
sectoral, regional and state levels [3].
The existing multi-purpose Unified Information
and Analytical System "Employment Service" in
Ukraine is aimed at improving the information support
of labor market participants. To this end, the following
groups of indicators are proposed. The first group
includes indicators that characterize the expected
volume of labor, which must be taken into account by
the state employment service when providing the first
job (including persons who fall under the 5% quota).
The second group includes indicators that characterize
the volume and structure of unemployment, the third
group - indicators that reflect the existing qualification
and occupational imbalance in the labor market. The
fourth group includes indicators that assess the staffing
of vacancies in the labor market, the fifth group indicators that characterize the employment process,
the next group includes indicators that characterize the
provision of the state employment service with the
necessary staff. In fig. 1 presents a block diagram of
statistical indicators of the labor market, which will
help determine the real relationship between supply and
demand in the labor market. Note that the main sources
of information on the functioning of the labor market
are statistical reporting of enterprises, institutions,
organizations; sample surveys of enterprises,
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population (households); administrative registers,
census.
These sources are different in scope and,
accordingly, the purpose of obtaining information form
a system of indicators on the basis of which it is
possible to have data on the functioning of regional
labor markets. At the same time, the greatest attention
is paid to monthly sample surveys of the population on
economic activity, which have been introduced into the
practice of permanent work of state statistics bodies of
Ukraine since 2004 (in 1995-1998 were conducted
once a year, from 1999-2003 - quarterly). To conduct a
statistical analysis of the impact of wages on the supply
of labor services, the use of absolute values will not be
correct. First, there is a steady downward trend in
Ukraine. Secondly, official statistics for the last three
years do not take into account the temporarily occupied
territory of the Autonomous Republic of Crimea and
the city of Sevastopol and part of the anti-terrorist
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operation zone. To eliminate this problem, the supply
in the labor market is represented by a relative indicator
- the ratio of the economically active to the working age
population and analyzed the impact of average wage
growth on the growth rate of this ratio. The use of
growth rates for analysis also eliminates the problem of
not taking into account the size of the shadow wage (it
is assumed that its share on average remains
unchanged). It is established that between the growth
rate of the average wage and the growth rate of the
supply of labor services there is a statistical relationship
with a lag of one year (correlation coefficient equal to
0.72, with a lag of two years - -0.07, without lag - 0.45
).
Within the range of existing changes in the growth
rates of the studied quantities, the relationship between
them is described not by a linear but by a quadratic
function (Fig. 1).

Рис.1. Залежність темпів зростання відношення економічно активного до населення
працездатного віку від темпів зростання середньої заробітної плати
[розраховано і побудовано автором за даними[5]]
The mathematical model of the relationship
between the studied quantities of this type is logical for
the following reasons. First, the supply of labor services
must have a saturation effect, when wages increase and
the number of employed population and, consequently,
its growth rate does not increase (theoretically, as an
example, all economically active population is
employed and the number of able-bodied population is
not growing). Second, with a significant increase in the
wages of one part of the family, the other part of the
family can afford not to work, ie they come from the
category of economically active population. Based on

the graph in Fig. 5 it can be concluded that when the
growth rate of wages (compared to the previous year)
exceeds 130%, the tension in the labor market in
Ukraine begins to decline.
One of the main reasons for the aggravation of the
demographic crisis in Ukraine is the reduction to a
critical birth rate. Its current state is such that only part
of the population needs to be reproduced. Examining
the possible impact of wages on the number of births,
we can establish the level at which it performs (or does
not perform) its functions, in particular, reproductive
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.
Fig.2. Dependence of the growth rate of the number of births in Ukraine on the
growth rate of the average salary
[calculated and constructed by the author according to [5]]
Comparing the growth rate of the average wage
and the number of births in Ukraine, it was found that
they correlate with a lag of one year (correlation
coefficient of 0.81, with a lag of two years - 0.47,
without a lag - 0.48). Within the range of existing
changes in the growth rates of the studied quantities, the
relationship between them is best described not by a
linear but by a quadratic function (Fig. 2). This
mathematical model of the relationship between the
studied quantities is logical because the birth rate
should have a saturation effect, when the number of
births increases and, consequently, its growth rate does
not increase. With low incomes, the family may
postpone the birth of a child due to the inability to
support it financially and financially. An increase in
income provides such an opportunity and the number
of births increases. A further increase in wages does not
lead to an increase in birth rates as other factors (career,
psychological state, health, unwillingness to have more
children, etc.) begin to have a significant impact.
Conclusions. Until 2017, wages did not fully
perform their functions, in particular, reproductive,
regulatory, incentive. This leads to a devaluation of the
labor of most employees, in particular, the budget
sphere, there is an opportunity to pay part of the salary
"in envelopes", "pushes" to receive illegal benefits,
increases social tensions, inequality, informal and
secondary employment and more. Compared to
developed countries, there is a low level of the Cates
index, the share of wages in GDP.
It is established that between the growth rate of the
average wage and the growth rate of the supply of labor
services there is a statistical relationship with a lag of
one year. The percentage of economically active
population in relation to the working age population
increases provided that wage growth exceeds 115% and
then there is an effect of saturation of this indicator, ie
it remains at almost the same level.
A comparison of average wage growth and the
number of births in Ukraine showed that they correlate
with a lag of one year. Exceeding the growth rate of
wages at 117% led to an increase in the number of
births a year later.

In order to improve the performance of salaries its
functions are offered.
1. Improve the method of calculating the
subsistence level, in particular:
- timely take into account changes in consumer
demand and the structure of real total expenditures of
the population;
- review the timing of consumption of non-food
products in the direction of reduction;
- in the structure of the subsistence minimum to
take into account the personal income tax;
- to reconcile the growth rates of the minimum
wage and subsistence level with the growth rates of
consumer prices and utility tariffs.
2. Keep the Cates index at 50-60%.
3. Develop a system of economic and legal
measures to increase the share of wages in GDP, reduce
the level of the shadow economy and the shadow wage.
Need further research: the effect of a significant
increase in the minimum wage in 2017; the impact on
the economic behavior of the population of a sharp
decline in real wages in recent years.
Thus, in order to increase wages, it is necessary to
increase the size of Ukraine's GDP, which requires
improving the economic activity of enterprises and
creating appropriate conditions for people to participate
in productive economic activities, to fully realize their
economic potential. Modern social policy should focus
not so much on supporting the economically weak
sections of the population, but on creating the
conditions for increasing the motivational potential,
labor mobility and productive labor activity of national
human resources; not so much to the state guarantee to
each member of society of income not lower than the
subsistence level, but to create conditions for the
development of their productive abilities and their
effective implementation [2]. Priority areas for the use
of public investment, legislative and organizational
opportunities to support job creation in Ukraine should
be types of economic activity, the development of
which directly determines the level of economic
security of the state (fuel and energy and agro-industrial
complex); which have accumulated great export
potential (aircraft and shipbuilding, metallurgy,
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chemical and petrochemical industries); with fast
capital turnover (light, food, microbiological industry,
trade, some branches of agriculture); creating the
material and technical base of production (mechanical
engineering, especially energy, electrical and
electronics, construction and building materials
industry); ensuring the creation and operation of
production and commercial infrastructure (transport
and communications, scientific, technical and financial
engineering); focused on meeting the priority needs of
the population (housing and communal services,
medicine, education).
Among the promising areas of Ukraine's
development, experts call: - development of
agricultural infrastructure, water logistics, crop storage
systems and biofuel production, etc. for Ukraine's
traditional specialization in agro-industry due to
favorable weather conditions, chernozems, global
population growth and food demand; - the growth of
domestic IT business, which depends less on political
conditions and more on human capital (we rank first in
Europe in the number of certified professionals), almost
100% is already working for a foreign customer, shows
30-35% growth annually, and investment in domestic
startups in this segment over the past five years has
exceeded $ 240 million, which is much more than the
average in Eastern and Central Europe; - development
of renewable and alternative energy, especially in light
of rising resource costs and efforts to follow European
trends in energy conservation; - growth of the private
medical industry, as it is in all developed countries, and
the manufacture of a wide range of pharmaceuticals
according to the latest world recipes due to the
European trend of population aging and Ukraine's
capacity to increase production capacity, qualified
staff, relative unemployment, government programs
business support in the field of pharmaceuticals; reorientation from the industrial and raw material
structure of the economy to the service sector, where
small and medium-sized enterprises will appear in a
wide range of services, provided that the current
proportion is maintained, when services now account
for about 70% of GDP.
References
1. Алескерова Ю.В. Фінансовий ринок: Підручник. Хмельницький 2019. 324с.
2. Алескерова Ю.В. Ременюк А.Р. Управління
фінансовими
ресурсами
державних
підприємств. Причорноморські економічні студії.
№30. Частина. 2. 2018р.С.45-47.
3. Лаговський В.В. Економіко-математичне
моделювання ринку праці в освітній сфері України
: дис. канд. ек. наук : 08.00.11 / Лаговський Володимир Вікторович – Київ, 2009. – 207 с.
4. Про оплату праці. [Електронний ресурс]:
Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. - Режим
доступу:
http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-ВР.
5. Демографічна та соціальна статистика
[Електронний ресурс] // Державна служба статистики України – Режим доступу до ресурсу:
http://www.ukrstat.gov.ua/.

The scientific heritage No 47 (2020)
6. Статівка Н.В. Причини та наслідки зниження рівня життя населення в Україні / Н.В.
Статівка, А.О. Надточій. // Актуальні проблеми
державного управління. – 2016. – №1. – С. 1–9.
7. Про соціально-економічне становище
України за січень-березень 2017 року : комплексні
статистичні публікації// Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_
u.htm
8. Потьомкін С.К. Аналіз структури доходів
та витрат домогосподарств / С.К. Потьомкін, І.М.
Козлова. // Економіка та управління національним
господарством. – 2016. – №13. – С. 172–179.
9. У 2013 році буде посилена боротьба з тіньовими заробітними платами [Електронний ресурс]
// Харківська обласна державна адміністрація:
[сайт].
—
Режим
доступу:
http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/print/id/13445. —
Назва з екрана.
10. Луняк І.В. Статистичний аналіз заробітної
плати за організаційно-правовими формами [Електронний ресурс] / І.В. Луняк // Ефективна економіка, № 10, 2015 – Режим доступу до ресурсу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4404.
11. Тенденції тіньової економіки в Україні у
січні-вересні 2016 року / Тенденції тіньової економіки [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу
до
ресурсу:
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.
12. Слава С.С. Динаміка показників ефективності регулювання оплати праці в Україні / С.С.
Слава, О.В. Висіч, В.І. Павлович. // Науковий
вісник Ужгородського університету , Серія Економіка.. – 2014. – №3. – С. 20–24.
13. Томчук О.Ф., Машевська А.А. Методика
нарахування єдиного соціального внеску та військового збору на заробітну плату / О.Ф.Томчук, А.А.
Машевська // Інфраструктура ринку. Причорноморського науково-дослідного інституту економіки
та інновацій.2016 — Випуск 2, ст 341-344. Режим
доступу:
http://marketinfr.od.ua/journals/2016/2_2016_ukr/2_2016.pdf
14. Машевська А.А. Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства / А.А.Машевська // Економіка, фінанси,
менеджмент актуальні питання науки і практики,
2”2017 (18)
15. Томчук О.Ф., Машевська А.А. Контроль та
управління витратами на оплату праці. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2018. №17. С. 457-461. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018.
16. Машевська А.А. Особливості нарахування єдиного соціального внеску. Причорноморські економічні студії: - 2019. -Випуск 39, частина 2. С.103 – 108. Режим доступу
до журналу: www.bses.in.ua
17. Машевська А.А. Наукові та теоретичні аспекти реформування оплати праці. Електронний

The scientific heritage No 47 (2020)
журнал Ефективна економіка: − 2019. – № 6. – Режим
доступу
до
журналу:
http://www.economy.nayka.com.ua
18. Машевська А.А. Напрямки вдосконалення
організації обліку оплати праці на підприємстві.
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського серія: економіка і
управління. Том 30 (69). № 5, 2019 Частина 2. С.
131-138
19. Машевська А.А. Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання.
Ефективна економіка. № 11, 2019 - URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7461.
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.187
20. Машевська А.А. Формування фінансових
потоків страхової компанії. Polish journal of science.

23
№22
(2019).
Польща.
URL:
https://issuu.com/poljs/docs/polish-journal-of-science_22-2019-vol.-3
21. Машевська А.А. Організація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі
тваринництва. Аграрна наука та харчові технології
ВНАУ. Випуск 5 (108), том 2. С.136-152. 2019.
22. Машевська А.А. Теоретичні основи обліку
розрахунків з оплати праці та їх відображення в обліку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.
Випуску
№
6
(23).2019.
URL:
http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/23_2019/102.pdf
23. Todosiychuk V., Fedoryshyna L. (2019)
Analiz controlling financial risks of enterprise. Polish
journal of science. № 21, Vol. 2. - P. 30-42.

КОНСОЛИДАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА НА ПРИМЕРЕ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Низамзаде Т.Н.
Бакинский государственный университет,
факультет Экология и Почвоведения
доцент кафедры Землеустройство и кадастр
CONSOLIDATION OF AGRICULTURAL LAND IN AZERBAIJAN ON THE EXAMPLE OF
EUROPEAN COUNTRIES
Nizamzada T.
Baku state University,
faculty of Ecology and Soil science,
associate Professor of land Management and cadaster
Аннотация
Анализ, систематизация и обобщение научных трудов отечественных и зарубежных ученых позволили определить возможный порядок проведения консолидации земель в Азербайджане и представить подробную характеристику каждой стадии. В результате исследования были предложены следующие основные этапы консолидации земель: инициирования, инвентаризации, планирования, внедрения и заключительная. В статье каждый из этих стадий рассматривается последовательно с обоснованием их
целесообразности, перечнем необходимых мероприятий и землеустроительной документации, приведением практических примеров из разных стран мира. Установлено, что каждый этап процедуры консолидации земель должна проводиться с соблюдением принципа открытости, который обеспечивает привлечение максимального количества землевладельцев и землепользователей и защиту их интересов, создает положительное отношение общества к проведению консолидации земель. Составлена структурнологическая модель процедуры проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения, которая наглядно отражает стадийность и мероприятия ее проведения. Даны рекомендации о необходимости
введения новой землеустроительной документации по консолидации земель с подробным описанием их
содержания.
Abstract
The purpose of the article is to develop recommendations on the stages of consolidation of agricultural land
in Azerbaijan on the basis of international best practices. The analysis, systematization and generalization of scientific works of domestic and foreign scientists allowed us to determine the possible order of land consolidation
in Azerbaijan and provide a detailed description of each stage. As a result of the study, the following main stages
of land consolidation were proposed: initiation, inventory, planning, implementation, and final. Each of these
stages is considered sequentially with justification of their expediency, a list of necessary measures and land management documentation, and practical examples from different countries of the world. It is established that each
stage of the procedure of land consolidation should be carried out in compliance with the principle of openness,
which ensures the involvement of the maximum number of landowners and land users and protection of their
interests, creates a positive attitude of society to land consolidation. A structural and logical model of the procedure
for the consolidation of agricultural land, which clearly reflects the stages and activities of its implementation.
Recommendations on the need to introduce new land management documentation for land consolidation with a
detailed description of their content. The relevance of further research on the procedure of agricultural land consolidation is to introduce a flexible, simple, cost-effective and short-term approach to its implementation.
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Ключевые слова: консолидация земель, подготовительных работ, инвентаризации земель, землеустройства, этапы консолидации, этапы планирования, заключительной этап, перераспределения земель.
Keywords: land consolidation, preparatory work, land inventory, land management project, consolidation
stages, planning stages, final stage, land redistribution.
Постановка проблемы. В современной научной литературе и практике Азербайджана, за исключение трёхлетнего проекта ФАО по оказанию
Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики технической поддержки во внедрении практики консолидации земель в стране, не
существует ни одной работы по комплексному исследованию порядка проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения с детальным анализом каждого этапа ее проведение.
В отличие от Азербайджана в других странах
союза независимых государства – (СНГ) проблемам консолидация земель в последние годы начали
уделять большое внимание. В этих странах проблемы консолидации земель были отражены в трудах Э. Сагайдака, В. Семочкина, В. Килочка , А.
Мартына, Л. Ткачука, А. Третьяка, А Попова, А.
Шворака,.
Если страны СНГ вопросами консолидации земель начали заниматься относительно не давно, а
страны Европейского союза с этим проблемам занимаются на протяжении многих веков. Например,
во Франции первая современная консолидация земель произошла в 1707 году. А Закон от 16 июня
1824 года разрешил обмен земельными участками
между отдельными лицами в целях борьбы с фрагментацией сельскохозяйственных участков и повышения производительности. Эта концепция получила более широкое распространение в Европе и
США в начале 20-го века. Из европейских ученных,
анализом процедуры проведения консолидации земель успешно занимались и продолжают заниматься К. Ескилдсен [1], Я. Соненнберг [2], Й. Томас [3], А. Витикайнен [4], М. Хартвигсен [5] и др.
Целью статьи является разработка рекомендаций
по стадийности проведения консолидации земель
сельскохозяйственного назначения в Азербайджане на основе международного опыта.
Материалы и методы. На основе проведенного исследования зарубежных ученых и их положительного практического опыта, процедура проекта консолидации земель сельскохозяйственного
назначения в Азербайджане, должна содержать
следующие основные работы: подготовительную
(инициирование), инвентаризацию, планирование,
внедрение, завершающую. Все эти работы должны
быт выполнены на основе землеустроительных
проектов. Основной задачей работ по проведению
консолидации
земель
сельскохозяйственного
назначения, является определение настоящей необходимости во введении этого мероприятия и обоснование невозможности использования других мероприятий для обеспечения устойчивого сельскохозяйственного землепользования и развития
сельских территорий.
На первом (подготовительном) этапе выполнение работ необходимо соблюдение основных предпосылок проведение (реализации) консолидации

земель сельскохозяйственного назначения. Эти
предпосылки состоять из следующих : расходы на
осуществление консолидации земель не должны
превышать полученной выгоды от ее реализации
для каждого землевладения (земельного участка);
консолидация земель инициируется по заявлению
от землевладельцев или же органа исполнительной
власти, местного самоуправления; консолидация
земель должна усовершенствовать структуру земельных участков (землевладений) и способствовать надлежащему использованию каждого землевладения в соответствии с его целевым назначением; инициирование консолидации земель
требует согласия большинства землевладельцев
(голосов); положительное решение (разрешение)
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
консолидации земель по разработке и реализации
этого проекта.
Инициатива составления проекта землеустройства консолидации земель сельскохозяйственного назначения (далее – проекта консолидации земель) должно исходит из: землевладельцев,
которым в совокупности принадлежит право собственности на земельные участки, составляющие
больше 50 % от площади территории, подлежащей
консолидации; органы исполнительной власти,
местного самоуправления.
На наш взгляд, для первого этапа инициирования согласие землевладельцев, составляющих
выше 50 % [10, с. 6–7] от площади территории, на
которой предполагается проведение консолидации
земель является достаточным, так как сам процесс
консолидации начинается только после получения
положительного решения (разрешения) от центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в этой сфере.
Следует заметить, что такое решение (разрешение)
соответствующего центрального органа исполнительной власти принимается на основе составленного отчета во время подготовительного этапа при
условии, что ни одна из сторон, принимающая участие в консолидации, не понесет никаких экономических убытков.
Собственники земель, которые выступают
инициаторами проекта консолидации, свои интересы могут представлять как индивидуально, так и
коллективно в виде ассоциации. При желании
участники консолидации земель могут путем выборов избрать совет ассоциации и ее руководителя,
который будет представлять их интересы в течение
всего времени проведения консолидации земель. В
дальнейшем к этой ассоциации могут присоединяться и другие представители различных учреждений или организаций, которые будут заинтересованы в проведении консолидации земель.
Консолидация земель должна проводиться в
рамках четко установленной территории. Границы
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проектной консолидированной территории должно
отображаться на предварительном плане консолидации земель вместе с указанием задач и мероприятий, которые планируется осуществить в пределах
этой территории.
Для получения разрешения на разработку проекта консолидации земель инициатор (инициаторы)
в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере консолидации земель, должен подать заявление в котором обязательно указывается цель, задачи и мероприятия ее проведения, а также перечень владельцев и пользователей земельных участков, которые
инициируют разработку проекта предварительного
плана консолидации земель.
Предварительный планам консолидации земель будет крупномасштабный план, составленный
на основе ортофото или же топографического
плана, на котором четко отображены проектная
граница и площадь территории, подлежащей консолидации. Предварительный план консолидации земель должен включать: описание границ всех земельных участков (землевладений) и землепользований в пределах проектной территории
консолидации с их отображением на топографической или кадастровой карте; перечень владельцев и
пользователей земельных участков, их прав на
землю, в т. ч. установленные ограничения в использовании земельных участков, обременения прав на
них; характеристику качественной оценки и современного использования земель территории, подлежащей консолидации; предназначение проведения
консолидации: консолидация земельных участков
по агрогруппам; улучшение дорожной сети в пределах консолидированной территории; проведение
мелиоративных мероприятий; улучшения или реконструкция объектов общественного (публичного) назначения; реализация экологических и природоохранных проектов с отображением на плане
месторасположения и границ всех запроектированных мероприятий; информацию о субъектах ответственные за проведение запроектированных мероприятий и управление, техническое обслуживание,
содержание, улучшение и строительство запроектированных объектов и мероприятий; общий процент обезземеливания – процент, показывающий,
сколько землевладельцев потеряют или откажутся
от прав собственности на землю в пределах консолидированной территории в результате проектных
мероприятий; информацию о возможности предоставления обезземеленным участникам консолидации равноценных земель, из земель запаса или денежной компенсации; расходы на разработку и реализацию
проекта
землеустройства
по
консолидации земель, размеры возможной государственной поддержки и расходов землевладельцев и
или землепользователей; обоснование получения
выгоды от проведения консолидации земель; составителя предварительного плана консолидации земель, процедуру и график его реализации [2; 4].
Важным составляющим для консолидации земель на подготовительном этапе выступает обеспечение открытости и информированности людей о
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проекте. Такой подход обеспечивает привлечение
максимального количества землевладельцев и землепользователей к участию в проекте консолидации земель и защиту их интересов, создает положительное мнение в обществе о процедуре консолидации земель. Процедура проведение консолидации
обязывает инициаторов проекта консолидации земель: оповестить через средства массовой информации о начале планирования консолидации земель
с указанием территории; обнародовать предварительный план консолидации; назначить дату общественного обсуждения проекта с указанием контактной информации для обращения заинтересованных лиц. Соблюдение этого принципа
позволяет получить со стороны общественности
письменные замечания относительно предварительного плана консолидации земель.
По результатам общественных обсуждений
инициатор (инициаторы) по проведению консолидации земель и разработчик предварительного
плана консолидации земель корректируют план
консолидации. Предварительный план консолидации земель, является обобщающим и главным обоснованием необходимости разработки проекта на
основе которого центральный орган исполнительной власти (или его территориальные органы), реализующий государственную политику в сфере консолидации земель, рассматривает заявление на основе представленных документов и принимает
решение о предоставлении или непредставлении
разрешения на разработку проекта землеустройства
по консолидации земель сельскохозяйственного
назначения [4, с. 31].О принятом решении в письменной форме информируются все участники процесса консолидации владельцы и пользователи земельных участков, входящих в консолидированную территорию.
В случае получения отрицательного решения
на разработку проекта землеустройства по консолидации земель инициаторы должны иметь право
на апелляционное обжалование по защите интересов лиц, принимающих в ней участие. Подача апелляции обусловливается неправильностью решения
центрального органа исполнительной власти (или
его территориальных органов), реализующего государственную политику в сфере консолидации земель, по мнению лица (лиц), подающего апелляционную жалобу, или в неправильном установлении
фактических обстоятельств дела или в неправильном применении законов.
При проведении консолидации земель, основной задачей инвентаризации является обследование территории, на предмет выявления прав на
землю землевладельцев и землепользователей, и
установление фактического использования земель.
Результаты инвентаризации территории, необходимо предоставит в виде технической документации. В эту документации должны включатся: существующий кадастровый план (как в Германии и Нидерландах) или топографический план (как в
Швеции и Финляндии) [4, с. 36]; отображение на
плане границ всех земельных участков, имен зем-
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левладельцев и землепользователей, объектов инфраструктуры; описание прав на землю (в т.ч. ограничений, обременений, сервитутов) с указанием земельного(ых) участка(ов) или его части, к которым
они принадлежат; определение территории с важным природоохранным или экологическим значением; при необходимости, информацию о стоимости земельных участков [11, с. 37; 18, с. 94].
При нормальных существования системы ведения Государственного земельного кадастра и
Государственного реестра прав на недвижимое
имущество и их ограничений, вся необходимая информация для проведения инвентаризации проектной территории консолидации берется из реестров
этих систем. В случае отсутствия информации по
отдельным земельным участкам могут вводиться
дополнительные меры, например: объявления о
необходимости срочного обращения владельцев земельных участков в орган местного самоуправления с целью их учета, внесения уточненных данных
в земельный реестр и реестр прав и др.
Если земельный реестр и реестр прав не может
предоставить объективную, достоверную и полную
информацию обо всех земельных участках в пределах проектной территории консолидации, то тогда
необходимо проводить специальное статистическое наблюдение – инвентаризацию земель. Инвентаризация земель не исключает проведения дополнительных мер, например: процедуры по признанию земельных участков «умершим наследством»;
процесс признания земельных участков бесхозными («ничейными»); объявление о необходимости срочного обращения владельцев земельных
участков в орган местного самоуправления с целью
их учета; изготовления документов, удостоверяющих права на земельный участок(и), и др.
Инвентаризация территории, подлежащей консолидации, в любом случае должна предусмотреть
уточнения или обновление данных как в Государственном земельном кадастре, так и в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и
их ограничений. С целью ознакомления, результаты инвентаризации должны быть предоставлены
общественности. Землевладельцы и землепользователи, отставшие недовольным результатами проведенной инвентаризации, необходимо предоставить
официальное право на обжалование результатов ее
проведения.
Все возникающие споры о границах земельных участков (землевладений), правах собственности на земельные участки, их стоимости и других
правах, по нашему мнению, должны решаться в судебном порядке на этапе проведения инвентаризации территории, подлежащей консолидации. По
возможности с целью ускорения процедуры проведения консолидации земель не следует отвергать
возможность решения таких споров территориальными органами Госземкадастра и Государственной
регистрационной службы, как это введено в таких
странах как Дания, Финляндия, Швеция, Франция
и Испания [13, с. 48].
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На этапе планировании основными задачами
является проведение оценки земель в пределах территории, подлежащей консолидации, и разработка
плана консолидации земель сельскохозяйственного
назначения. Уполномоченная организация по разработке проекта консолидации земель, совместно с
рабочей группой участников консолидации земель,
определяет целесообразность проведения оценки
земель. Если консолидация земель предусматривает в большинстве обмен земельными участками
на основе арендных отношений, то в такие случаи
необходимости в проведении оценки земель может
и не быть.
Денежная оценка земельных участков сельскохозяйственного назначения обычно проводится на
основе природных свойств почвы. Но на стоимость
земли кроме ее качество, также может влиять его
местоположение по отношению к другим земельным участкам, дорожной сети, центральной
усадьбе, хозяйственным сооружениям, рынкам
сбыта и др. Условия по учету таких факторов четко
должны определены нормативно-правовыми актами по консолидации земель. Например, в Германии, Франции, Швеции и Нидерландах при проведении оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения в условиях консолидации
земель учитывается только естественное плодородие почвы [10, с. 35].
При необходимости, также можно будет использовать результаты денежной оценки предыдущих лет, если они есть в наличия в системе земельного кадастра, как это практикуется в Австрии, Дании, Германии, Венгрии и Франции [14, с. 121–
125]. Если качество земель в пределах консолидированной территории является достаточно однородной, то денежную оценку можно не проводить.
Однако могут применяться незначительные корректировки в случае значительного различия в качестве почв. При консолидации земель, в зависимости от объектов оценки по рыночно цене может
применяться экспертная денежная оценка земельных участков.
В случае денежной оценка земель в пределах
территории, подлежащей консолидации, она
должна быть понятной и прозрачной для всех
участников консолидации земель. Уполномоченные лица по проведению оценки представляют результаты оценки рабочей группе по консолидации
земель землевладельцам и всем другим заинтересованным лицам в виде отчета и плана (карты) денежной оценки земель. По результатам обсуждений,
если есть необходимость то тогда вносятся отдельные корректировки в отчет по оценке земель, которые выносятся на общественное обсуждение. Если
землевладельцы не согласны с результатами
оценки, они имеют право подать апелляцию в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере проведения консолидации земель и земельных отношений.
По результатам денежной оценки земельных
участков в пределах проектной территории консолидации, разрабатывается план консолидации земель сельскохозяйственного назначения. В этом
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плане определяется: месторасположение новых земельного(ых) участка(ов); дорог, мелиоративных
систем и других инженерных сооружений; возможные снос или места перемещения зданий и сооружений; долю обезземеливания – площадь земель,
которую землевладельцы теряют или от которой
отказываются в пределах консолидированной территории; расчеты по уменьшению прибыли или
производства сельскохозяйственного продукции
вследствие обезземеливания; разработка различных альтернативных решений по оценке рентабельности и экологических последствий; земельные
участки общей собственности и размещения возможных мест общественного пользования; установления границ природоохранных, ландшафтных
и рекреационных территорий (зон); срок получения
прав собственности на новые земельные участки;
инструкции по регулированию прав собственности
и пользования при перераспределении земель [2, с.
9; 4, с. 36; 12, с. 94].
Разработка плана консолидации земель предполагает комплексность в решении различных вопросов, этапност и тесное сотрудничество между
землевладельцами, землепользователями и экспертами из разных отраслей народного хозяйства.
Надо заметить, что к участию в составлении плана,
кроме участников консолидации земель, могут
быть привлечены другие важные государственные
учреждения, если их присутствие необходимо для
выполнения поставленных задач. Именно поэтому
на законодательном уровне необходимо закрепить
положение по обеспечению учета существующего
состояния (производственных условий) использования каждого земельного участка каждым собственником при разработке плана консолидации.
Например, в странах Центральной и Южной Европы, где арендные отношения получили широкое
распространение, план консолидации земель в обязательном порядке должен учитывать интересы
арендаторов [14, с. 48–49; 15, с. 160].
Составления плана консолидации земель
должно начинаться с рабочего семинара, на котором все заинтересованные стороны обсуждают различные варианты проектных решений. По результатам обсуждений составляется предварительный
план консолидации земель, который затем также
обсуждается на очередной встрече. Количество таких встреч является неограниченным, и они
должны проводятся, пока участники консолидации
земель не придут к общему согласию.
После составление план консолидации земель
одолжно выносится на общественное обсуждение,
в ходе которого учитываются замечания для разработки окончательного его варианта. Процедура
утверждения окончательного плана по консолидации земель в разных странах по разному происходит. Например в Дании к голосованию допускается
только половина землевладельцев, у которых как
минимум 2/3 площади территории, подлежащей
консолидации, из которых 2/3 должны утвердить
план консолидации земель [13, с. 49]. В Португалии
для утверждения плана требуется большинство го-
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лосов землевладельцев, которые имеют наибольшую долю налогооблагаемой стоимости своих земельных участков [15, с. 212]. Больше всего в странах Европы плана консолидации земель утверждается, по решению ответственного органа за ее
проведение без всякого голосования, только предварительно выслушав все заинтересованные стороны. Но, так или иначе, во всех странах землевладельцы, которые не согласны с планом консолидации земель, после его утверждения имеют право
обратиться в суд.
В условиях Азербайджана ответственными за
составление плана консолидации земель сельскохозяйственного назначения должны быть инженерыземлеустроители. Они планы консолидации земель
должны составлять с учетом мнений землевладельцев и землепользователей а при необходимости, и с
экспертами различных отраслей народного хозяйства. Такая практика является нормой для Германии, Швеции и Финляндии. Хотя есть и другие варианты. Например, в Австрии, Дании, Франции и
Нидерландах планы консолидации земель разрабатываются комитетом по консолидации земель, а в
Баварии и Швейцарии – ассоциацией землевладельцев. В Испании за разработку плана ответственный
частный консультант под наблюдением органов исполнительной власти [13, с. 49; 23, с. 149].
Основными задачами этапа внедрения проекта
консолидация земель, является: определение границ земельных участков; приобретения прав собственности и пользования на новые земельные
участки; установление размеров компенсаций и реконструкция строительство инженерных сетей. Все
изменения в пределах консолидированной территории заносятся в базу данных Государственного земельного кадастра, Государственного реестра прав
на недвижимое имущество и других государственных реестров страны.
В соответствии с предусмотренными планом
консолидации земель мероприятиями, при начале
этапа внедрения, составляется точный план нового
землеустройства (план перераспределения земель).
План перераспределения земель – это графическое
изображение крупного масштаба, которое содержит и отображает имена землевладельцев, их права,
новые земельные участки (землевладения) и, при
необходимости, финансовые механизмы перераспределения земель. Крупномасштабный план перераспределения земель может быть составлен на основе крупномасштабного топографического плана
или крупномасштабного ортофотоплана. Как показывает опыт европейских стран, составление плана
перераспределения земель является наиболее важным видом деятельности в процессе консолидации
земель сельскохозяйственного назначения [2, с. 10].
До того как начат составление плана, инженерземлеустроитель, с целью установления пожеланий
и требований по дальнейшему сельскохозяйственному использованию новых земельных участков,
проводит подробные обсуждения со всеми землевладельцами После проведенных этих встреч он
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разрабатывает предварительный план перераспределения земель и представляет его на рассмотрение
участникам консолидации земель.
При составлении плана перераспределения земель определяются финансовые обязательства
участников консолидации, а именно: распределение части расходов, которые должны быть оплачены землевладельцами; пропорциональное распределение прибыли между землевладельцами от
внедрения консолидации земель; урегулирования
других расходов, связанных с процессом перераспределения земель; возмещение убытков пострадавшим от процесса консолидации земель.
Согласно принципу эквивалентности или суррогатности (англ. Surrogate principle) [2, с. 34; 6, с.
9; 7 c. 25], стоимость земельного(ых) участка(ов)
владельца не должна стать ниже после проведения
консолидации земель. Таким образом, стоимость
трансформированных земельных участков должна
равняться стоимости земельного участка(ов) до их
трансформации, и ни один из землевладельцев не
должен понести экономических (финансовых) потерь. В случае если стоимость земельных участков
окажется ниже первоначальной, то разница может
быть возмещена посредством предоставления землевладельцу компенсации, как в денежной, так и
натуральной форме.
Перераспределения земель должно произойти
только после денежной оценки их. Это позволяет
установить денежную оценку перераспределенных
(поделенных) земельных участков, которая затем
будет учитываться для обеспечения принципа эквивалентности. На практике соблюдение принципа
эквивалентности может осложняться обстоятельствами, когда топографические условия, наличие
многолетних насаждений и мелиоративных систем
ограничивают формирование новых земельных
участков. Такие сложные условия вызывают необходимость допускать отклонения в эквивалентности земельных участков при проведении консолидации земель.
В отдельных странах Европы, устанавливаются определенные процентные ограничения по
допустимому уровню такого отклонения. Например в Нидерландах и Бельгии это отклонения не
превышает 15 % от оценочной стоимости земельного участка, а во Франции такое ограничение ниже
чем в Нидерландах и Бельгии и составляет 10 % от
посевной площади землевладения или 1% от размера дохода. В Германии и Швеции четких установленных ограничений по допустимому отклонению как таковое не существует. А на практике, в
Швеции оценочная стоимость земельных участков
(землевладения), предоставленных после проведения перераспределения земель, не превышает 5 %
стоимости участка до перераспределения. В Германии это цифра чуть выше чем в Швеции 6–7 %. В
Финляндии в целях успешного перераспределения
земель отклонение землевладельцу может быть
предоставлено максимум на 10 % меньше или на
20% больше того, что он имел до консолидации земель [14, с. 125–129].
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На величину отклонений площади земельных
участков также может повилять плодородия почв.
В случае, когда землевладельцу достались земли
худшего качества, чем были у него, то тогда для
обеспечения эквивалентности площадь предоставленных ему земель при перераспределении должна
быть соответственно больше площади его прежних
владений или же наоборот. Трудности, связанные с
денежной оценкой земель, могут решаться путем
привлечения в состав рабочей группы по консолидации земель экспертов оценщиков по землям сельского хозяйственного назначение как это делается
в Германии, или же лицензированных инженеровземлеустроителей и двух доверенных лиц, членов
общины Швеция и Финляндия [14, с. 121].
После урегулирования всех вышеперечисленных вопросов план (карта) перераспределения земель утверждается ответственным органом за проведение консолидации земель сельскохозяйственного назначения, а все, кто не согласны с решением,
должны иметь право на апелляцию. Следует заметить, что процесс реконструкции строительства
объектов инфраструктуры и инженерных сетей
происходит одновременно с процессом перераспределения земель.
Перед началом заключительной этапа проведения консолидации земель сельскохозяйственного
назначения, все официальные документы в обязательном порядке, (отчет по инвентаризации консолидированной территории, документация по денежной оценки земель, план консолидации земель,
план перераспределения земель и перечень финансовых обязательств) необходимо обнародовать для
общественного контроля а также установить срок
подачи возражений. В заключительном этапе проекта консолидации земель сельскохозяйственного
назначения проводятся три основных вида работ:
регистрация земельных участков, перенос проекта
в натуру и финансовые работы.
При регистрации новых земельных участков
необходимо выполнит следующие виды работ: кадастровых съемок всех новых земельных участков;
заключение необходимых гражданско-правовых
сделок между землевладельцами и землепользователями; регистрацию договоров и земельных участков в Государственном земельном кадастре и Государственном реестре прав на недвижимое имущество; изготовление и получение документов,
подтверждающих права собственности и пользования земельными участками ; обновление кадастровых и других необходимых карт (планов); гарантирование и охрана прав собственности и пользования на новые земельные участки.
Работы по переносу проекта консолидации земель сельскохозяйственного назначения в натуру
охватывают: кадастровые съемки и установление
границ в натуре (на местности) новых земельных
участков; строительство инженерных сетей; проведение природоохранных мероприятий; обретение
прав собственности (пользования) на новые земельные участки собственниками (пользователями) и
непосредственное их использование в соответствии
с индивидуальными соглашениями. Финансовые
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работы по переносу проекта консолидации земель
в натуру предусматривают: управление проектом в
соответствии с определенными финансовыми обязательствами; оплату денежных обязательств; выплату других финансовых затрат; уплату судебных
расходов.
Исковые заявления и жалобы, относительно
принятых решений по консолидации земель с наше
точке зрение, целесообразно был бы, сначала рассмотреть в территориальных органах, а затем уже в
центральном органе исполнительной власти, ответственном за ее проведение. Такая практика используется в Германии, Испании, Нидерландах, и Франции [2, с. 38]. Окончательное решение ответственного органа власти за проведение консолидации
земель может быть обжаловано в местных судах
первой инстанции (например, как в Нидерландах),
а также хозяйственных (например, как в Швеции,
Финляндии и Германии) и местных административных судах (например, как во Франции и Испании).
Как отмечает Я. М. Чжоу [10, с. 13], в основном
споры о результатах консолидации земель рассматриваются на трех различных административных
уровнях (территориальной общины, района и области) до судебного разбирательства, а только после
этого в судах различных инстанций (как правило,
первых двух инстанций). Конечно, такой многоэтапный процесс обжалования нельзя назвать экономически эффективным. К тому же он увеличивает срок реализации проекта консолидации земель. Но, как отмечает П. К. Скай [13, с. 49], на
практике трехуровневый порядок обжалования решений по консолидации земель является достаточным для обеспечения правовой защиты землевладельцев. Обязательно необходимо установить ограничения сроков апелляционного обжалования
решения по консолидации земель после его официального опубликования. Это связано с тем, что проект по консолидации земель не может быть внедренным, пока существуют претензии относительно
его содержания. Административная обработка исковых заявлений и жалоб, а соответственно и решений по ним, не должна превышать более трех месяцев, поскольку судебное рассмотрение дел может
занять намного больше времени и стоить намного
дороже. Существуют два варианта уменьшения
этих расходов: первый – создание специальных судов по консолидации земель [17, с. 185–186]; второй – убеждать землевладельцев (землепользователей) не обращаться в суд, если предмет спора незначителен, что будет способствовать усилению
работы административной обработки. Что же касается расходов на проведение консолидации земель,
то их можно разделить на две группы:
1) расходы, связанные непосредственно с процедурой планирования проведения консолидации,
включая административные затраты ответственных
органов на ее планирование, например заработная
плата, аренда помещений и т. д.;
2) расходы на перенос проекта по консолидации земель в натуру, например, средства на улучшение дорожной и дренажной сети, затраты на проектирование и строительство других мероприятий,
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связанных с проектом консолидации, расходы на
установление границ земельных участков в натуре
(на местности) и т. д. [2 , с. 38].
В зависимости от страны, в Европе затраты на
планирование процедуры консолидации земель
полностью или частично финансируются за счет
государственного бюджета. Землевладельцы (землепользователи) оплачивают расходы, связанные с
реализацией проекта, но для этого государство их
стимулирует в виде получения государственных
субсидий, кредитов для финансирования консолидации на льготных условиях [14, с. 162–163], отмены государственной пошлины за регистрацию
земельных участков и различных сборов по операциям передачи прав собственности и тому подобное. На наш взгляд такой подход оправдывает себя
и Азербайджану следует применит такой метод при
решение вопросов финансирование консолидация
земель. Следует добавить, что во время проведения
консолидации земель могут возникать и другие расходы, (судебные расходы, выплата ущерба, причиненного в результате временной потери урожая, незавершенное сельскохозяйственное производство и
др.) которые служат интересам только конкретных
землевладельцев (землепользователей). Надо заметит, что эти расходы покрываются за счет самих
землевладельцев.
Выводы. В Азербайджане опираясь на передовой опыт различных стран мира, проведение консолидации земель сельскохозяйственного назначения
можно применять следующие этапы, консолидации: инициирования, инвентаризации, планирования, внедрения и заключительный. Содержание мероприятий в каждой из этих этапов, в первую очередь, будет зависеть от задач, которые ставятся
перед консолидацией земель сельскохозяйственного назначения и выбранной методики ее проведения – простой и добровольной или комплексной и
принудительной. Этими рекомендациями проведения консолидации земель сельскохозяйственного
назначения как пример могут пользоваться законодатели наш страны при разработке закона «О консолидации земель». Необходимо, что будущая законодательная база Азербайджана по вопросам
консолидации земель определил только основные
правило относительно ее проведения. Это нужна
для того, что обеспечит возможность введения гибких подходов к использованию различных методических способов консолидации земель в зависимости от поставленных целей. Если выполнит это
условия, то тогда процедура проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения в
Азербайджане сможет стать простой, экономически эффективной и короткой. Зарубежный опыт показывает, это возможно и она достигается за счет
уменьшения площади проектной территории, использования геоинформационных баз данных и современных информационных технологий.
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В статье рассмотрены ключевые аспекты управления инструментами маркетинговых коммуникаций.
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Чтобы изучить использование инструментов
маркетинговой коммуникации, необходимо изучить управление инструментами маркетинговой
коммуникации. Использование инструментов маркетинговых коммуникаций рассматривается с
точки зрения менеджера. Чтобы определить, как
менеджер практикует инструменты маркетинговой
коммуникации, были обсуждены соответствующие
теории в соответствии с управленческой точки зрения. Чтобы получить выгоду от рекламы, менеджер
по маркетингу должен учитывать четыре важных
решения при разработке рекламной программы:
определение рекламных целей, определение рекламного бюджета, разработка рекламной стратегии (решения для сообщений и медиа-решений) и
оценка рекламных кампаний.
Постановка рекламных целей важна для управления рекламой. Рекламная цель определила конкретную коммуникационную задачу для достижения успеха с конкретной целевой аудиторией в течение определенного периода. Рекламные цели
состоят из трех основных целей; сообщить, убедить
и напомнить. Информативная реклама использовала внедрение нового продукта, информирование
потребителей об использовании продукта. Он информирует об изменении цены на рынке и информирует потребителей о качестве изображения.
Например, рекламные объявления объясняют использование моющего средства, которое не очень
хорошо известно потребителям, или информируют
клиентов, объясняя преимущества страховой компании. Основная цель убедительной рекламы - создать предпочтения бренда и побудить потребителя
перейти на рекламируемый продукт. Например, эта
реклама используется, чтобы убедить покупателей
покупать новый продукт среди аналогичных продуктов. Напоминание о рекламе помогает поддерживать отношения с клиентами и заставляет их думать о продукте. Например, реклама мороженого,
кроме летнего сезона, предусматривает, что продукт не может быть забыт потребителями. Другой
пример можно привести о Coca-Cola, несмотря на
то, что компания имеет высокие продажи, она продолжает свою рекламу для поддержания осведомленности о продукте.
Для эффективного управления рекламой другой необходимой проблемой является разработка
рекламной стратегии. Рекламная стратегия состоит
из двух основных элементов: стратегия сообщений
и медиа-стратегия. Сообщение рекламы имеет
прочные отношения между СМИ, которые его доставляют. Для создания эффективного рекламного
сообщения, в первую очередь должна быть запланирована стратегия сообщений для решения, какое
общее сообщение будет сообщаться клиентам.
Стратегия сообщений является важной частью рекламной стратегии, потому что сообщение должно
убедить потребителя в продукте. Сообщение
должно четко объяснять покупателю пользу продукта и почему потребитель покупает продукт. Рекламодатели должны распознавать и понимать
свою целевую аудиторию для эффективной пере-
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дачи сообщения. Другими словами, следует хорошо понимать значение продукта для целевой
аудитории. Например, автомобиль представляет собой функциональный транспорт, обеспечивающий
перевозку из пункта А в пункт В для некоторых потребителей. Эту целевую аудиторию можно убедить, объяснив атрибуты бренда (подушка безопасности, двигатель и т.д.) Или преимущества (безопасность, защита и т.д.) С помощью рекламы.
Некоторые другие клиенты не хотят просто машину; они хотят также изображение и статус.
Для этой целевой аудитории рекламное сообщение должно четко отличаться от другой аудитории. Образ жизни, имидж или индивидуальность
продукта должны сообщаться целевой аудитории, а
не объяснять технические характеристики продукта. Творческие усилия важны для рекламы сообщений, чтобы привлечь внимание потребителей.
Креативная концепция направила выбор конкретных обращений для использования в рекламе.
Рекламная привлекательность должна быть осмысленной, потому что также важно не путать мнение
потребителей в сообщении.
Решение об использовании медиа для передачи сообщений потребителям связано со стратегией медиа. Например, используя телевидение и /
или журнал для рекламы. Если используются как
телевидение, так и журнал, следует хорошо спланировать, какие каналы и в какое время, или какие
журналы и какие страницы публиковать. Менеджеры по маркетингу или рекламодатели должны
подумать о процессе выбора рекламных носителей.
Котлер и Армстронг определили выбор рекламных носителей в три основных этапа: 1) выбор
охвата, частоты и воздействия, 2) выбор основных
типов носителей, 3) выбор конкретных носителей и
4) выбор времени для медиа. Необходимо определить частоту и охват, необходимый для достижения
рекламных целей в выборе СМИ. Охват означает
процент людей на целевом рынке, которые подвергаются воздействию рекламы в течение определенного периода времени. Определение охвата может
иногда меняться в зависимости от вида СМИ.
Например, журналы или газеты используют определение охвата для объяснения их общей продажи.
Телевизионные каналы определяют охват с помощью концепции рейтинга. Рекламодатель обычно
стремится достичь целевого рынка с наименьшими
затратами. Частота означает, сколько раз средний
человек на целевом рынке подвергается воздействию сообщения. Чтобы выбрать медиа, он должен выбрать желаемый медиа-эффект. Например,
журнал может быть более надежным, чем другой
журнал, для публикации рекламы.
Другая проблема выбора рекламных носителей связана с выбором среди основных типов медиа. Для составления медиапланирования необходимо знать охват, частоту и влияние каждого из основных типов медиаданных. Медиапланер
учитывает множество факторов для выбора медиа.
Привычка целевой аудитории влияет на выбор
СМИ. Важна и особенность продукта. Например,
телевидение может быть более подходящим, чтобы
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показать функцию молчания стиральной машины.
С другой стороны, красочный журнал может быть
использован для рекламной рекламной кампании.
Тип сообщения также влияет на выбор носителя.
Например, прямая рассылка или журнал могут быть
более эффективными для сообщения, которое содержит сложную и подробную техническую информацию, но кампания по снижению цен может
быть объявлена по радио или телевидению эффективно / эффективным способом. Медиапланер должен учитывать также стоимость различных носителей.
После выбора носителя, который выбран, медиапланер должен выбрать конкретный носитель.
Например, если используется газета, следует решить, какая газета является общенациональной или
местной. Если телевидение выбрано в качестве рекламного носителя, необходимо решить, какой канал и в какое время больше подходит для публикации рекламной кампании. Соответствие важно
между целевой аудиторией и рекламируемым продуктом.
Оценка эффективности рекламы - последний
шаг в разработке рекламной программы. Оценка
рекламного эффекта важна. Коммуникационные
эффекты рекламы, а также влияние рекламы на продажи и прибыль должны регулярно измеряться.
Коммуникационные эффекты могут быть измерены
с помощью теста отношений. Эти типы тестов показывают после рекламной кампании, изменилось
ли поведение потребителей на продукт. Например,
измеряется память о рекламе, узнаваемость бренда
потребителями, знания, отношения и предпочтения. Тем не менее, какие продажи и прибыль производятся рекламной кампанией, которая повышает узнаваемость бренда на 20 процентов.
Обычно сложно измерить влияние рекламы на про-
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дажи и прибыль по сравнению с измерением эффекта коммуникации, потому что продажи и прибыль влияют на другие факторы, кроме рекламы,
такие как характеристика продукта, цена. Один из
способов измерить влияние рекламы на продажи и
прибыль - сравнить прошлые продажи и прибыль с
прошлыми расходами на рекламу.
Еще один способ оценить эффективность рекламы - эксперименты. Например, Coca-Cola для
тестирования влияния различных уровней расходов
на рекламу, она может варьировать сумму, которую
она тратит на рекламу в разных областях рынка, и
измерять разницу в полученных уровнях продаж и
прибыли.
Наконец, многие факторы могут повлиять на
эффективность рекламы, некоторые контролируемые, а другие нет. Измерение результатов рекламных расходов поддерживает неточную науку.
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The article considers the main promising areas for improving the bank's credit portfolio management. Problems of credit portfolio management of Ukrainian banks are identified and ways to overcome them are identified.
Carrying out a SWOT-analysis allowed us to identify the weaknesses and strengths of the bank's credit portfolio,
potential threats and opportunities of the internal and external environment and, accordingly, to justify ways to
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The modern development of the domestic banking banking financial institutions, including fast-loan fisystem is characterized by significant changes and is in nancial companies, credit unions, pawnshops, leasing
the process of reform. Not only the quantitative but also and factoring companies. The problems of attracting,
the qualitative component of banking activity is chang- placing and managing bank funds are extremely acute
ing. Competition in the banking sector to place finan- in modern conditions. On the one hand, a sharp reduccial resources is increasing not only among banking in- tion in the number of banks undermines confidence in
stitutions, but also under increasing pressure from non- the banking system as a whole, especially in the event
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of bankruptcy and insolvency; on the other hand, the
cleansing of banking activities from inefficient banking
institutions will further increase the competitiveness
and resilience of banks.
The main type of resource allocation for domestic
banks is lending. This type of banking operations is one
of the most profitable, but also risky at the same time.
In an unstable economic situation, banks have to adapt
to rapid changes in operating conditions, including exchange rate instability, growing distrust of banks due to
their reduction (including the reasons for declaring
them insolvent), increasing banking requirements by
the regulator, deterioration of creditworthiness of borrowers, both potential and existing, etc. As a result, the
quality of assets deteriorates and profitability decreases, which requires banks to improve the management of both passive and active operations, including
lending, especially in terms of risk management.
The problems of banking reform always remain in
the field of view of scientists and practitioners, because
the banking system is a kind of "circulatory system"
that provides the economy with the necessary financial
resources. One such financial flow is lending. The efficiency of the bank's lending activities has always been
determined by a prudent credit policy and the availability of effective methods and tools of credit risk management.
The current state of the economy in Ukraine requires constant attention to the banking system in general and commercial banks in particular, the policy
aimed at creating favorable conditions for overcoming
the crisis, for the stable and efficient functioning of our
economy. This need is due to the fact that the banking
system of Ukraine is one of the main factors of economic growth policy.
The leading role in solving significant problems
belongs to credit relations and banks, which is explained not only by the increase in their role in economic development, but also by the ability to respond
quickly and effectively to the new management mechanisms.
In modern conditions, banks in different countries
are increasingly experiencing the problem of bank
lending. It is even more relevant for the domestic banking system, the level of overdue debt, which over the
past 5-7 years has shown a steady upward trend [4].
The efficiency of banks' lending today is a necessary, if not decisive, factor in the viability of banks, as
the credit portfolio accounts for more than half of all
bank assets. In the structure of the bank's balance sheet,
the credit portfolio is considered as a whole and an integral part of assets, which has its own level of return
and risk. Therefore, in order to successfully lend - to
ensure the repayment of loans and increase the profitability of lending operations, banks must implement an
efficient and flexible system of credit portfolio management. This can be achieved by studying the theoretical and practical issues of approaches and the process
of formation and management of the credit portfolio of
a commercial bank.
In modern crisis conditions and in order to ensure
the organization of effective lending activities, commercial banks face one of the most important tasks of
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credit management, namely - the formation and management of the credit portfolio of a commercial bank.
The credit portfolio is not just a passively formed
set of loans, but the result of active, purposeful actions
of a dynamically developing bank, a purely managerial
relationship between different types of loans. The
bank's credit portfolio should be considered as the implementation of the bank's credit policy, which is an integral part of its overall development strategy.
To enhance the role of the credit portfolio as a tool
for implementing the objectives of public credit policy,
it is advisable to consider it from three positions.
First, it is a strategic credit portfolio, which must
be formed in accordance with the requirements of the
state credit policy, the place and tasks of the bank in its
implementation. Secondly, it is a tactical credit portfolio, which is formed by the bank on the basis of the volume and structure of the strategic credit portfolio.
Third, it is a portfolio of loans actually granted, which
is now recognized [7].
Effective credit management of commercial banks
is largely associated with the development and implementation of appropriate credit policies. The latter allows to ensure the most efficient use of the bank's credit
potential, the formation of the optimal credit portfolio
for it, a clear organization of the entire credit process.
The formation and management of the credit portfolio is one of the fundamental priorities in the bank's
activities. An optimal, high-quality credit portfolio affects the bank's liquidity and reliability. Reliability is
important for shareholders, companies, individuals
who are depositors and use the services of the bank. Financial imbalances reduce overall confidence in the
country's credit system, and this is felt in other sectors
of the economy.
The main goals of the credit portfolio are: high
level of income in the current period; high rate of expected income in the long run; minimization of the level
of risks of the credit portfolio and compliance with the
required liquidity.
The portfolio approach to credit services makes it
possible to systematize loans according to the degree of
risk, and also allows you to develop certain measures
for approaches to lending, credit risk prevention, as
well as generalize the directions and tools of the customer lending mechanism. Credit portfolio management is the management of credit portfolio profitability
and risk management (credit risk, liquidity risk, interest
rate risk, etc.).
However, some scholars suggest considering
credit portfolio management as a process consisting of
certain stages. Define the following stages: the choice
of credit policy; credit market analysis; formation, review, evaluation of the effectiveness of the credit portfolio.
The process of managing the credit portfolio of a
commercial bank is most appropriate to present as a
system that contains a number of successive stages, including the following:
1. Collection and analytical processing of information.
2. Selection of criteria for loan diversification.
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3. Establishment of credit limits on the basis of selected priorities among the criteria of diversification
and modeling of the overall portfolio structure.
4. Quality control of the credit portfolio and adjustment of its structure based on a system of ratios [9].
Stability, reputation and financial success largely
depend on the structure and quality of the credit portfolio. Therefore, the bank needs to analyze the quality of
loans, conduct independent examinations of large
credit projects and activities, identify cases of deviation
from the legal credit policy. The portfolio study includes an analysis of assets by maturity, by degree of
risk, by currency of debt, analysis of risk concentration
by sectors of the economy, by groups of clients, analysis of related party lending.
The system of credit portfolio quality assessment
includes the following elements: quality assessment of
loans that make up the credit portfolio; determining the
structure of the portfolio based on the quality of loans
and assessing this structure based on the study of its dynamics; determining a sufficient amount of reserves to
cover losses on loans based on the structure of the credit
portfolio.
The economic aspect of the credit portfolio valuation is determined by the assessment in the dynamics of
the balance sheet indicators of the credit portfolio, in
particular: portfolio size, weighted average interest
rate, share in assets, average cost of resources, their
temporary parameters (liquidity gaps); the share of
problem loans and their coverage by the actually
formed reserve at the expense of the insurance fund; the
amount of debt on interest, its ratio to actual income [2].
In modern conditions of commercial banks, the
analysis of the bank's credit portfolio is growing significantly, and it is becoming one of the most important
parts of the analysis of banking as a component of the
credit institution's management system. Constant and
timely analysis of the credit portfolio allows you to
choose the option of rational allocation of resources, the
direction of the bank's credit policy, reduce risk by diversifying credit investments, to decide on the feasibility of lending to customers.
The analysis of the credit portfolio requires a study
of its structure by risk groups, degree of security, industry structure, forms of ownership of borrowers, as well
as the study of the dynamics of each group and its segmentation.
The increase in bad debts primarily causes an increase in losses associated with non-repayment of principal and interest on the loan. Secondly, it leads to additional operating costs related to the repayment of
problem loans, freezing of funds in non-profit assets,
which leads to a decrease in the bank's profitability, deteriorating liquidity and reducing the quality of its assets.
Third, it has a negative impact on the bank's reputation and ratings, which causes a decrease in the level
of confidence on the part of depositors and investors. In
order to manage problem assets, Ukrainian banks use
external methods of managing them, such as transferring them to a third party (collector) and selling them to
an unrelated financial company on a factoring basis.
This allows you to not increase the amount of reserves
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for problem loans, reduce operating and production
costs.
Intrabank methods of managing problem assets include early regulation of risk managers of banks to
worsen the service of loans by borrowers and rehabilitation of credit debt, restoring the ability of borrowers
to generate cash flows to service loans. In particular,
determine the following areas of debt restructuring:
1. Prolongation of credit terms.
2. Changing the method of loan repayment, the
transition from classic (standard) to annuity.
3. Deferred payment on the loan ("credit vacation").
4. Reduction of interest rates on the loan.
5. Conversion of foreign currency loans.
6. Reduction of the principal amount of debt.
Thus, the formation and management of the credit
portfolio is the basis of effective credit management.
Portfolio management allows you to balance and retain
the risk of the entire portfolio, anticipating and controlling the risk that is inherent in those and other markets,
customers, credit instruments, loans and operating conditions. Portfolio management is especially relevant in
connection with the diversification of banks' operations, it is strongly associated with strategic planning
processes.
Following the results of the banking system in the
first half of this year, certain conclusions can already be
drawn. In the banking market, resources are still expensive and short, and lending is complicated by the lack
of solvent borrowers.
An important factor limiting the volume of lending, as well as the competitiveness of the banking system of Ukraine in modern conditions, is the insufficient
level of their capitalization, which is manifested in the
fact that despite capital growth, banks do not have time
to expand their liabilities and assets. The low level of
capitalization also contributes to the growth of lending
rates and reduces the competitiveness of banks.
Analyzing the problems of bank lending in
Ukraine, we concluded that the banking system of
Ukraine needs significant reform aimed at reducing the
cost of loans, increasing their availability, the emergence of economically reasonable lending rates, improving the legal framework, learning from foreign
countries.
Improving credit policy by domestic banks should
ensure the recovery of the financial sector and the restoration of economic growth in Ukraine. This is the
main task in the need to overcome the consequences of
the financial crisis in the domestic economy and the key
to ensuring its further development.
One of the lessons of the crisis was the excessive
use of foreign borrowing by banks to form their own
resources, which led to an imbalance of the resource
base and disproportion in its use for lending to the real
and consumer sectors of the economy. These factors
have become a serious prerequisite for a deeper banking crisis in Ukraine compared to other countries. In
particular, the confidence of banks and other money
market participants in banks has significantly deteriorated, banks 'credit portfolios have deteriorated rapidly,
the search for creditworthy borrowers on new loans has
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become more difficult, banks' investment attractiveness
for domestic and foreign investors has declined, and
banking profitability has declined.
It is also necessary to take into account that
Ukraine has set a European integration course for itself,
and therefore our financial market will face significant
changes in the future, which will be manifested, first of
all, in the expansion of the presence of foreign financial
institutions. This is forcing Ukrainian financial companies to enter into fierce competition. It will be possible
to win the struggle only by: creating a sufficient scientific base necessary for the development and implementation of deposit and credit policy; formation and management of the credit portfolio, training of scientific
personnel capable of implementing their own developments taking into account the peculiarities of Ukraine;
creation of centers that will be able to coordinate statewide work related to the formation of resource potential; availability of a reliable system of communication
between banks and the public.
The financial situation in which the bank operates
is changing dynamically: new technologies are being
introduced, competition for customers is intensifying,
the means of regulating banking activities are being adjusted, and so on. Therefore, there is a need to manage
the credit portfolio by supervising and controlling the
activities of the banking institution.
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Despite the difficult economic situation, our country has positive long-term prospects. According to the
forecasts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the
growth of gross domestic product may increase by 2%
next year [4], which, against the background of lowering the discount rate of the National Bank of Ukraine
[4], creates additional opportunities to increase bank
lending. The bank's credit operations, in turn, are a key
factor in shaping the profitability of a banking institution, and the efficiency of lending is ensured, in particular, by the thoughtful formation and rational application of the bank's credit portfolio management policy.
Under the credit portfolio management policy of a
commercial bank we understand a set of certain rules
and principles of the bank's credit portfolio management system in order to achieve the strategic goal and
tactical goals of its credit policy. In order to find possible directions for improving the bank's credit portfolio
management policy, we use SWOT-analysis for the
bank's credit portfolio analysis. SWOT analysis is a
process of establishing links between the most characteristic opportunities for an entity, threats, strengths
(advantages), weaknesses, the results of which can be
further used to formulate and select the strategies of the
entity. (Table 1).

Table 1
SWOT-analysis of the bank's credit portfolioТаблиця 1
STRENGTHS (S)
OPPORTUNITIES (О)
Growth: volumes of the bank's credit portfolio and Prospects for economic growth of the state, increasing
lending to legal entities, individuals; short-term
business activity and purchasing power of individulending to other banks; interest income from credit op- als.
erations; volumes of secured loans; volumes of loans Increasing the market share of lending to customers
with highly liquid collateral.
and other banks.
Negative dynamics of impaired loans.
Deepening cooperation with banks
Compliance with the standards of additional risk indi- Improving the risk management system.
cators of the credit portfolio.
Better scores than many competitors
rating agencies.
Deterioration of the financial condition of competitors.
Availability of reliable regular customers.
WEAKNESSES (W)
THREATS (T)
Reductions: mortgage and other lending to individuals; Rising inflation and the NBU discount rate.
credit portfolio management efficiency ratio; shares of Decrease: business activity; solvency of the populalong-term
tion; demand for
lending; shares of lending to individuals in the credit credit resources; the bank's reputation through disportfolio.
crediting shareholders or senior officials; prices of
Growth: amounts and shares of unsecured loans in the loans from competing banks. Liquidation of partner
bank's credit portfolio. Instability of the credit portfolio banks and banksin terms of uneven changes in the share of loans with debtors. Deterioration of the situation in crisis redifferent maturities.
gions. The emergence of crisis situations in the current stable and prosperous regions.
Deepening economic crisis in the country.
Conducting SWOT-analysis based on the processing of sources, allowed us to identify weaknesses
and strengths of the bank's credit portfolio, potential
threats and opportunities of internal and external environment and, accordingly, to justify ways to improve
credit management policy in general . Given the large
number of banks that have been declared insolvent by
the state regulator [1] and the violation of the financial

stability of the banking system in general, we consider
it appropriate to use a moderate credit strategy by our
bank.
With the growth of the amount and share of impaired loans against the background of declining solvency of other banks, businesses and individuals, a
riskier credit portfolio may contribute to the development of crises in the financial and economic activities
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of the bank in the medium term. Although interest income on long-term lending is generally lower for banking institutions, the availability of long-term loans in
the bank's credit portfolio facilitates long-term financial
planning of the bank, as it allows to more accurately
calculate the forecast of payments for such debt. Since
most banks have a predominantly low-risk credit portfolio, in the face of reduced lending, the availability of
long-term loans creates a certain stability of the bank.
The uneven change in the share of bank loans with
different maturities makes it difficult to financially plan
the bank's cash flows. The increase in short-term lending to other banks is attributed to the advantages of the
bank, because we consider it appropriate to dominate
the bank's credit portfolio for lending to other banks in
this area of lending. This is due to the crisis of defaults
of many other banks, as well as the specifics of financial and economic activities of financial institutions.
The declared European course of development of
Ukraine, prospects of cooperation of our state with the
countries with the developed market economy, introduction of innovative structural reforms [3] will promote deepening of cooperation of domestic banking
system with banking systems of the countries.
Organization of economic cooperation and development, so the deepening of cooperation with banks in
OECD countries is considered a promising opportunity
for domestic banks. Critically-problematic debt is essentially bad, ie has little chance of being returned to
the bank; on the other hand, although questionable-critical is certainly problematic, it has a better chance of
being returned. The assignment of debt on a specific
loan to a critically problematic or doubtfully problematic is left to the responsible employee of the bank, who
is a credit expert.
We propose to divide the loan amount into significant and insignificant in accordance with the mark of
UAH 50,000, as we believe that the debt less than this
amount is small for this bank and its total amount will
not cover the cost of resources and time for claims and
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other activities. bank. Although this amount may be adjusted according to changes in the size and structure of
the bank's credit portfolio, both downwards and upwards. The use of the algorithm proposed in the above
decision support system will optimize the bank's work
on problem loan management. As a result of the
SWOT-analysis, promising strategic alternative solutions of the bank in the context of certain strengths and
weaknesses of the bank's credit portfolio, its potential
opportunities and threats in the context of improving
the credit portfolio management policy of the banking
institution are outlined (Table 2).
As WO and WT strategies are largely based on
changes in the external environment of the bank, these
alternatives may be more widely implemented in the
bank's operations than within its credit portfolio management policy.
Based on the SWOT-analysis of the strengths and
weaknesses of the bank's credit portfolio, opportunities
and threats of the bank's credit portfolio management
and the planned alternative strategies for the bank's development, we offer the following measures to improve
the bank's credit portfolio management policy:
1. Development and implementation of a flexible
system for determining lending conditions depending
on the economic situation, the financial condition of the
bank and the financial capabilities of the client and
identifying key conditions that have a certain advantage
over the main competitors.
2. Defining stricter requirements for assessing the
creditworthiness of borrowers based on the use of modern innovative and information technologies.
3. Carrying out an active information and advertising campaign in institutions and on the bank's website, as well as mass media to confirm the good reputation of the bank and prompt response to the publication
of false or discrediting information about the bank, as
well as deepening the use of national-patriotic motives
in documentation, information, advertising booklets,
corporate colors of the bank.
Table 2
Strategic alternatives for bank credit portfolio management based on SWOT analysis of the credit portfolio
SО
SТ
Increasing lending to customers and other banks. Determining the optimal interest rate on loans, taking
Capturing a larger share of the bank credit market in into account the discount rate and the ability of customUkraine and abroad.
ers to issue and repay the loan. Informing the bank's cliDevelopment and implementation of more attractive ents about the positive achievements of the bank.
lending conditions than competitors.
Monitoring the situation in the regions.
Active advertising of credit services of the bank. Advanced training of employees and control over their
Deepening lending to reliable regular customers. work.
Wider introduction of modern information technol- Making optimistic, pessimistic and realistic forecasts of
ogies and software into the bank's activity.
the bank's credit portfolio.
WО
WT
Development and implementation of beneficial for Strict compliance with certain regulatory values of addicurrent customers of the bank programs of mortgage tional risk indicators of the credit portfolio.
and other lending to individuals.
Development of the bank's development strategy within
Implementation of new management decisions the framework of stable profitability reduction.
within the risk management policy of the bank's Diversification of the list of partner banks and debtor
credit portfolio.
banks based on the analysis of the current financial conImproving the efficiency of the bank's credit portfo- dition of financial institutions.
lio management.
Building a system of rapid response to the disclosure of
Improving work with problem borrowers.
false and discrediting information about the bank.
Development of the bank's development strategy
within the framework of stable profitability growth.
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4. Development of a program of in-depth cooperation with reliable regular customers of the bank, including other areas of banking.
5. Search and implementation of possible areas of
cooperation with reliable banks in developed countries
and expansion of lending to OECD banks.
6. Improving the process of using information
technology not only to assess the creditworthiness of
the bank's customers, but also to monitor the situation
in the regions of the country and the world.
7. Drawing up a forecast of the dynamics, structure, quality and riskiness of the bank's credit portfolio
on the basis of optimistic, realistic and pessimistic scenarios of changes in the internal and external environment of the bank.
8. Organization of the bank's work with problem
borrowers in the use of the proposed decision support
system.
9. Development of an algorithm of actions in the
conditions of crisis situations in prosperous and stable
regions and acquaintance with it of the bank staff within
the framework of advanced training of employees of
the financial institution.
The application of the above measures will not
only improve the credit portfolio management policy of
the bank we are studying, but also increase the efficiency of its lending activities in general, provided that
the level of risk is acceptable. We see the possibility of
using a similar analysis to study the policy of credit
portfolio management of other financial institutions of
the banking system of Ukraine, as well as the decision
support system for managing problem loans may interest the management of a commercial bank in the presence of bad debts.
The use of world experience should be a prerequisite for the formation and improvement of the banking
system of Ukraine. Despite the fact that the banks of
developed countries operate in other economic conditions, their methods of work can be adapted for use in
our country.
Lending in other countries is also associated with
significant credit risk, but it is measured on a slightly
different scale. In world practice, the future of the bank,
the share of overdue (over 90 days) loans which is close
to 7% of the total, is quite problematic. For reliable
banks, this figure is about 3%. For the domestic banking system, the values of similar indicators vary in a
wide range: from 2 to 30% [5].
In the world banking practice, much attention is
paid to the assessment and minimization of credit risk
at the level of the entire credit portfolio. The volume,
structure and quality of the credit portfolio are assessed,
and only then measures are taken to optimize its structure to reduce risk. In Ukraine, as experience shows, to
date, such mechanisms are absent, which led to the relevance of the study.
Foreign banks use special credit rating techniques
to assess credit risk, which are a set of assessment parameters of the borrower's creditworthiness. They are
characterized by the complexity and comparability of
the entire range of credit risk factors.
British clearing banks assess the potential risk of
loan default using the "PARSEL" and "SAMPARI"
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methods.
The "PARSEL" method includes: P (Person) - information about the person of the potential borrower,
his reputation; A (Amount) - justification of the amount
of the requested loan; R (Repayment) - the possibility
of repayment; S (Security) - security assessment; E
(Exrediensly) - the feasibility of the loan, R (Remuneration) - the bank's fee (interest rate) for the risk of the
loan [10].
SAMRARI method is more widespread in the
evaluation system: C (Character) - the reputation of the
borrower; A (Ability) - assessment of the borrower's
business; M (Means) - analysis of the need to apply for
a loan; P (Rirpose) - the purpose of the loan; A
(Amount) - justification of the purpose of the loan; R
(Repaiment) - the possibility of repayment; I (Insurance) - a method of credit risk insurance [10].
In the practice of American banks use the "rule of
five С": 1 C (customer's character - the character of the
borrower) - the reputation of the borrower, the degree
of responsibility, willingness and willingness to pay the
debt; 2 C (sarasitu to rau - financial opportunities) - involves a careful analysis of income and expenses of the
borrower and prospects for their development in the future; From C (sarital) - capital, property; 4 C (collateral)
- loan security, sufficiency, quality and degree of the
realized collateral in case of outstanding loan; 5 C (current business conditions and goodwill - general economic conditions) - determine the business climate in
the country and affect the position of the bank and the
borrower. These criteria "si" are sometimes supplemented by the sixth criterion - 6 C (control) - monitoring of the legal framework of the borrower and its compliance with bank standards [7].
Optimally using these methods, foreign banks
minimize credit risk, clearly organize the credit process, achieving the best quality of the credit portfolio.
The subject of thorough analysis for American
commercial banks are factors formed under the influence of adverse economic conditions, ie a group of factors independent of the bank's activities: imperfect
management, inadequate initial capital of the firm, high
financial ratio and current cost ratio, high sales: , competition, economic downturn.
In this aspect, the experience of the foreign banking sector in involving independent rating agencies in
credit risk assessment is interesting. The rating agency
has a large amount of information and experience in
creating unbiased assessments for all possible situations, it has no interest other than the formation of a reliable assessment of the bank's credit risk.
Foreign banks use an audit of loans. Control over
large problem loans may consist of re-examination of
accounting and financial statements, verification of
documentation, quality of collateral. The control examination considers the issue of compliance of this loan
with the credit policy of the bank, assesses the creditworthiness and financial condition of the borrower. An
important form of control over the quality of the credit
portfolio used by Western banks is the audit of loans. It
is conducted by a special department and differs from
the control of the credit inspector in that it is carried out
secretly by employees of independent services that are
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not related to the credit department. The results of audits are reflected in a special report provided to the
bank's management. Along with the assessment of the
credit portfolio, the auditors provide recommendations
for the deepening of credit work, and if necessary,
changes in methods and forms of lending that have developed in the bank. As the legal owner of the borrowed
funds is the bank, it has the right to actively influence
the borrower in case of abnormal situations.
Abroad, risk management methods such as credit
sales, securitization, scoring and credit bureaus are
common.
A very common way is to protect against credit
risk through the sale of loans. The bank, based on its
assessment of the credit portfolio, may sell a portion of
loans to other investors. Due to this operation, the bank
is able to return the funds that were directed to credit
investments (in whole or in part). The effect of such operations is multifaceted. First, the sale of low-yield assets frees up resources to finance more profitable assets; second, the sale of assets slows down the growth
of bank assets, which helps the bank's management to
achieve a better balance between the increase in bank
capital and the risk associated with lending; third, thus
reducing the relevant items of the bank's balance sheet
(those that characterize its activities are not the best).
As for the technique of selling loans, the seller-bank
may in some cases retain the rights to service the debt.
The procedure for repurchasing problem loans
from banks can be carried out directly by the central
bank (Chile, Hungary, Poland) or the Restructuring
Agency (Czech Republic, USA, Mexico, South Korea).
Loans are sold at a price below their face value. For example, in one of the largest markets for the resale of
loans belonging to "third world" countries, credit debts
of borrowers from Argentina, Brazil, Mexico, Peru, the
Philippines and other countries are often sold at a nominal value of 5 cents per dollar. Most of these loans are
purchased in multi-million dollar packages by banks
and corporations with experience in the debtor country.
At the same time, if the economic situation in such a
country improves, the buyers of loans receive significant profits, and in the negative case, the losses on such
loans are much smaller than when they are provided directly.
One of the most common forms of selling their
credit investments by banks in some countries is the socalled securitization of loans. When carrying out securitization, the bank offers for sale not the loans themselves, but the securities (financial claims) that were issued for these loans.
Securitization is mainly applied to bank loans, allowing banks to transfer credit risk to other market participants - investors who buy securities. In addition,
with the help of securitization, the bank can transfer the
risk of interest rate changes and the risk of early repayment of the loan. The securitization process allows you
to move the bank's balance sheet assets to the balance
sheet, ie is one of the off-balance sheet activities of the
bank. Securitization of assets reduces the level of risk
of the bank, improves the quality of assets, allows,
other things being equal, to increase capital adequacy
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ratios. In developed markets, securitization as a separate type of off-balance sheet activity spread relatively
recently in the 1980s. Several parties are involved in the
securitization process: the bank as the initiator of the
sale of the loan package; a company that issues securities; guarantor (insurance company); investors (individuals or legal entities) who buy securities on the market. The securitization procedure begins with the bank
that initiates the sale of loans concludes an agreement
with the company that issues securities for the total
amount of securitized loans. Before placing a package
of securities on the market, the issuing company must
obtain the support of a guarantor who performs the
function of insurance of issued securities. Such support
is often provided in the form of government guarantees
or letters of credit from a large bank. As a result, the
securities are placed on the market, and the money received from their sale begins to flow to the guarantor
and the issuing company, which transfers them to the
initiating bank [11].
Thus, the bank receives cash for the total pool of
securitized loans. At the same time, the bank continues
to service these loans (which become off-balance sheet
liabilities of the bank), ie to make payments to borrowers, receive funds from the repayment of the principal
amount of debt and interest payments. The bank sends
the received cash flows to the issuer of securities,
which, in turn, transfers them to investors, ie pays the
income on the securities.
Thus, the cash flow begins to flow to the investor
when borrowers pay the principal amount of debt and
interest to the initiating bank. When loans are securitized, ie converted into a package of securities, ownership of these loans and related cash flows flows to investors. Hence the name - transitional securities. Examples of securitized assets are mortgages, car loans, and
equipment loans. The securitization procedure allows
the bank to transfer credit risks (transfer the risk to
other market participants), because along with the ownership of loans and receipts on them to investors who
have purchased securities on the market, the credit risk
is transferred. In case of non-repayment of loans, investors suffer losses.
The dominant concept of credit risk optimization
is the theory of diversification. Modern researchers believe that providing several large loans is much more
dangerous than a large number of small ones. However,
economists also note that this method of risk minimization solves the problem of reducing it not by destroying
the economic factors of its occurrence, but by using
public resources to cover the structural defects of individual economic entities.
A striking manifestation of the process of credit
risk diversification is the development in the world
practice of consortium lending, in which creditors are
several banks participating in the consortium.
Banks may enter into consortium lending agreements for co-financing. Within such an amalgamation,
the risk associated with long-term lending is shared
among the participants, allowing member banks to
maintain their liquidity reserves at a lower level. Banking consortia have a special place in such associations.
Consortium lending is carried out in order to guarantee
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the return of large loans, reduce the level of risk when
lending to projects that require significant capital investment.
A banking consortium is a temporary association
of banks that is created to coordinate actions in conducting various types of banking operations or to lend
to one but large transaction [9]. A banking consortium
is formed by banks on a parity basis. The number of
members of such a consortium is not limited. The actions of the participants are coordinated by the main
bank (leader), which represents the interests of the consortium, but acts within the powers it receives from
other members of the consortium. For the organization
of the consortium, the leading bank receives a special
fee, in addition to interest and commissions covering its
costs. In the case of consortium lending, only the part
of the loan provided directly by that bank is subject to
reservation in the leading bank. Each member of the
consortium independently evaluates the effectiveness
of the project and determines the conditions of participation in it or can offer their own option for project
lending. The members of the consortium are jointly and
severally liable to the borrowers.
In the event of maturity, the borrower not only returns to the creditors the loan amount and interest on
the loan, but also reimburses all costs of the organization to carry out credit operations. Repayment of the
loan, payment of interest and commissions that cover
the costs of participating banks are made in proportion
to their role and share of participation provided for in
the consortium agreement. A parallel loan has some
similarities with a consortium loan. Such an agreement
involves two or more banks, each of which independently negotiates with the borrower, and then they
agree on the terms of the loan in order to eventually enter into loan agreements with the borrower on equal
terms. Each bank independently provides the borrower
with a certain share of the loan. Repayment of the loan
and payment of interest are made by the borrower to
each creditor bank separately.
But it should be noted that the method of diversification is unable to protect against the influence of factors such as expectations of crisis or economic growth
in general, fluctuations in bank interest rates, political
fluctuations and other global factors. In addition, diversification can not only reduce but also increase risk.
The risk increases in the case of lending to industries
for which information is limited and insufficient.
Another method of minimizing credit risk used by
banks and requiring reliable information about the borrower is insurance.
In foreign practice, credit insurance was first developed in Europe after the First World War. Nowadays, credit insurance is mainly provided by specialized
insurance companies. Acceptance of credit risk is
mainly associated with the formation of a database on
the financial condition of potential customers. Banks
are the providers of such information. Information exchange is widely practiced among insurance companies
engaged in credit insurance.
There are also specialized firms that provide the
necessary information for a fee, including confidential.
For example, in world practice, one of the most
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well-known sources of data on creditworthiness is the
firm "Dan and Bradstreet", which collects information
about about 3 million companies in the United States
and Canada and provides it by subscription. Brief information and assessment of the creditworthiness of
each firm are published in national and regional directories [4].
In the United States and Western Europe, scoring
is widely used in lending - as one of the methods of
assessing credit risk - automated systems based on
mathematical and statistical methods. Credit scoring is
a technology used by credit and financial institutions to
determine and assess the solvency of customers. Credit
scoring allows, based on certain characteristics of existing customers and potential suppliers, by calculating
the points, to determine the risks associated with lending [10].
The initial material for scoring is a variety of information about past customers, on the basis of which
using various statistical and non-statistical methods of
classification predict the creditworthiness of future borrowers. Among the advantages of scoring systems,
Western bankers in the pre-crisis period noted, first of
all, a decrease in the level of loan default. However, the
crisis has radically changed views on the risk management system. Some modern economists believe that the
introduction of scoring and unification of the assessment of the borrower's creditworthiness caused a credit
crunch. At the moment, the tendency of an individual
approach to each client in assessing its creditworthiness
is more progressive.
Scoring can be used at every stage of the credit cycle. When the client applies to the lender, a preliminary
scoring is calculated, which allows you to weed out unwanted clients, before the decision to issue a scoring
application is used. The scoring method allows you to
perform a quick analysis of the loan application in the
presence of the client. It should be noted that scoring is
used as an additional tool to determine the creditworthiness of the borrower, along with the business rules
established for the decision to grant a loan.
After the loan is issued, the scoring of the client's
behavior is calculated on the basis of his payment discipline. Based on the results of this scoring, a set of
measures to work with current customers is determined
- the offer of loyalty systems, additional services on
preferential terms to customers with high scoring.
In the third stage of the loan cycle, the scoring of
debt collection is calculated. Before repaying the loan,
a preliminary scoring of the probability of bad debt is
calculated, which identifies customers with a high risk
of loan default to which a set of appropriate measures
is applied, which allows to significantly prevent the occurrence of bad debts. After overdue debt payment,
scoring also allows you to determine a set of actions for
such clients.
Advantages of using scoring:
- Reducing the costs of the credit and financial institution by selecting the most reliable customers.
- Accelerate the loan process.
- Reducing the number of unscrupulous borrowers.
- Implementation of customer segmentation to
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choose the best pricing solution.
- Monitoring the current status of customers.
- Use of different types of scoring cards.
- Support for various strategies.
- Automatic data verification.
- Development of documents (loan agreements,
promissory notes, letters of guarantee, etc.).
- Constant supervision over the functioning of the
system by specialists of the credit department [1].
At the level of credit portfolio management, they
move from optimizing the decision-making process at
the level of customers / accounts and transactions to decisions at the level of credit portfolios. The development of stress test models involving "shocks" of external macroeconomic factors and their impact on the "internal parameters" of losses (PD, LGD and the like) is
expected.
With this mechanism, the investment rating can already correspond to the entire portfolio, which is equivalent to the rating assigned by the rating agency. These
models usually show the time lag between the movements of external factors and the corresponding
changes in the default parameters. And these temporary
lags vary from product to product. For example, for an
unsecured consumer credit portfolio, the effect will be
faster than for a mortgage portfolio. In light of this effect, it is possible to identify the possibility of reducing
the requirements for economic capital.
The advantage at this level is a measure of the parameters of "appetite" for risk. Risk reduction can be
done through securitization, reinsurance or even withdrawal of investments. Risk-adjusted pricing can be retrospectively analyzed at the level of the entire portfolio
to determine the true profitability of set prices. External
factors that affect the level of losses are identified in
advance, which allows you to respond quickly and in a
timely manner to changes in the economic situation.
The architecture to maintain this level already requires a "causal" model of losses (ie, which expresses
the relationship of losses as a consequence, with the
causes that caused them), which should include stress
tests and modeling of potential feedback policies. Certain difficulties arise in selecting the appropriate time
sequences of data to calibrate the model.
But the best, in our opinion, is the creation in
Ukraine of the so-called "gear", a system of specialized
credit bureaus, which play an important role in reducing the risk of transactions. A study of world experience
has shown that such bureaus are created so that the
lender can obtain information about the state of the borrower's solvency, violation of payment discipline and
on its basis to assess the degree of risk of future transactions. Foreign experience shows that these problems
can be solved only with the help of credit bureaus created to exchange information about borrowers between
creditors.
The credit bureau provides various reports on
credit transactions depending on the availability of information about the potential borrower, the type of loan
they provide and, most importantly, the level of detail
required by the lender. The simplest report contains information on past outstanding and overdue loans - the
so-called "black" or "negative" data. The most detailed
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reports - "white" or "positive" contain the full range of
information about the assets and liabilities of the borrower, guarantees, the structure of debt by maturity and
time, his employment and family history. Credit bureaus in one form or another now operate almost all
over the world. In most countries, it was concluded that
effective economic development is impossible without
information openness and transparency [7].
An analysis of foreign experience in solving the
problems of non-performing loans of commercial
banks shows that the elimination of doubtful debts from
the balance sheets of commercial banks is a complex
matter and requires prudent approaches. In addition, the
experience of a number of countries with economies in
transition (Czech Republic, Romania, Hungary, Poland), which managed to significantly reduce bad debts
in the banking sector, shows that the effective implementation of programs to improve credit quality of
banks was supported by government.
The use of foreign experience in improving credit
risk management in Ukrainian banks should continue
by creating a comprehensive credit risk management
mechanism, the effect of which is to insure against
probable, undesirable deviations of actual results from
those predicted by financial instruments used in world
practice. In our opinion, independent reliable rating
agencies or credit bureau systems should be established
in Ukraine, which have been operating abroad for a
long time and have been proven to be effective.
Thus, based on the analysis of the state of credit
portfolio management in domestic banks in general, the
proposed strategic directions of credit portfolio improvement can be said that a prudent credit policy with
rising interest rates, constant monitoring of credit portfolio components, urgent actions of banking management should lead to risk management. to the growth of
lending, improving the quality management system of
the credit portfolio. Also, the implementation of mostly
high-quality measures to improve the structure of the
credit portfolio, in our opinion, will affect the financial
stability of banks and the efficiency of their activities,
will increase the competitiveness and security of domestic banking institutions.
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Анотація
В статті проаналізовано сучасний стан фондового ринку України. Обґрунтовано актуальні проблеми,
що стримують розвиток фондового ринку України та його адаптацію в світовий економічний простір. Доведено, що активізація функціонування фондової біржі в Україні сприятиме залученню стратегічних інвесторів для фінансування інноваційних процесів розвитку на підприємствах промисловості. Визначено основні напрями стратегії розвитку фондових бірж України. Наведено та обґрунтовано можливості використання в Україні методик управління фондовими ринками країн із розвинутою економікою.
Abstract
The article analyzes the current state of the stock market of Ukraine. The current problems hindering the
development of the stock market of Ukraine and its adaptation to the world economic space are substantiated. It is
proved that the intensification of the stock exchange in Ukraine will help attract strategic investors to finance
innovative development processes in industrial enterprises. The main directions of the strategy of development of
stock exchanges of Ukraine are determined. Possibilities of using in Ukraine methods of management of stock
markets of the countries with the developed economy are resulted and substantiated.
Ключові слова: фондовий ринок, фондова біржа, цінні папери, стратегічний інвестор, акція, облігація, депозитний сертифікат.
Keywords: stock market, stock exchange, securities, strategic investor, stock, bond, certificate of deposit.
Сучасні умови господарювання, зростання
конкуренції, економічні та фінансові інтеграційні
процеси поступово віддають провідні ролі ринку
капіталів, зокрема ринку цінних паперів, завдяки
якому підприємства мають можливість залучати
додаткові фінансові ресурси для збереження прибутковості й подальшого розвитку своєї діяльності, а

ринок – ефективних емітентів.
Останніми роками спостерігаються істотні
зміни в структурі фінансових інструментів операцій із цінними паперами в України, але динамічний
розвиток таких операцій може відбуватися лише за
умов дотримання жостких умов світового ринку
щодо ліквідності, надійності, конкурентоздатності
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та інших критеріїв. Окрім того, активація діяльності суб’єктів ринку додатково ускладнюється економічною й політичною нестабільністю в країні,
певними монетарними заходами влади щодо подолання кризових явищ. У цьому разі структурно-динамічний аналіз операцій на ринку цінних паперів
виступає передумовою визначення перспектив розвитку операцій із цінними паперами і, як наслідок,
активізації
діяльності
потенційно-активних
суб’єктів на ринку цінних паперів.
Вагомий внесок у дослідження теоретичних
аспектів і сучасних практичних проблем здійснння
операцій із цінними паперами зробили такі вченіекономісти, як: І.Г. Брітченко, Н.Б. Кащена, М.О.
Кужелєв, Є.В. Редзюк, С.М. Стабіас, Т.О. Ставерська, О.В. Ярошевська та ін. Незважаючи на різні
аспекти дослідження операцій із цінними паперами, невирішеним залишається питання щодо перспектив підвищення ефективності операцій із цінними паперами та активізації діяльності потенційно-активних учасників ринку.
Протягом останніх 20 років вітчизняний фондовий ринок намагається сформуватися, беручи до
уваги світовий досвід. Але існує низка перешкод,
які заважають українському фондовому ринку
стати на той же рівень, що й англійський чи німецький фондовий ринок [8].
Нинішня ситуація в Україні переконує у неможливості швидкого проведення необхідних макроекономічних перетворень та побудови конкурентоспроможної економіки, здатної прийняти виклик
глобалізації. Результати комплексної оцінки відповідності національної системи України вимогам
міжнародних рекомендацій FATF показали, що загальний рівень відповідності становить зокрема:
- правова система – 83% відповідності;
- фінансова система – 68%;
- інституційна система – 78%;
- міжнародне співробітництво – 79% [8].
Важливою проблемою, що постає перед Україною, є те, що правове забезпечення та механізми
коригування фондового ринку ще досі чітко не визначені, відсутня відповідна інфраструктура, ринок
недостатньо прозорий та мало ліквідний.
Багатоаспектною соціально-економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому є ринок цінних паперів (РЦП), що
сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у
виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження
цінними паперами, позитивній динаміці соціальної
структури суспільства, психологічній готовності
населення до ринкових відносин [4].
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).
В сучасних умовах розвинений РЦП є необхідним елементом ефективно функціонуючої економіки. Адже це механізм за допомогою якого вста-

The scientific heritage No 47 (2020)
новлюються відповідні правові та економічні взаємовідносини між підприємцями, корпораціями та
іншими структурами, яким необхідні фінансові кошти для свого розвитку та організаціями та громадянами, які можуть їх надати на певних умовах .
Біржова торгівля цінними паперами є однією з
форм організованого ринку, що діє за визначеними
правилами. На біржових торгах здійснюється організоване укладання цивільно-правових угод, які
приводять до зміни права власності на цінні папери
особами, що мають виключне право на укладання
таких угод .
Фондова біржа - спеціалізована установа, яка
об´єднує професійних учасників ринку цінних паперів, створює умови для концентрації попиту і
пропозиції, а також для підвищення ліквідності ринку цінних паперів на регулярній та упорядкованій
основі [4].
Сучасні умови господарювання, зростання
конкуренції, економічні та фінансові інтеграційні
процеси поступово віддають провідні ролі ринку
капіталів, зокрема ринку цінних паперів, завдяки
якому підприємства мають можливість залучати
додаткові фінансові ресурси для збереження прибутковості й подальшого розвитку своєї діяльності, а
ринок – ефективних емітентів.
Останніми роками спостерігаються істотні
зміни в структурі фінансових інструментів операцій із цінними паперами в України, але динамічний
розвиток таких операцій може відбуватися лише за
умов дотримання жорстких умов світового ринку
щодо ліквідності, надійності, конкурентоздатності
та інших критеріїв. Окрім того, активація діяльності суб’єктів ринку додатково ускладнюється економічною й політичною нестабільністю в країні,
певними монетарними заходами влади щодо подолання кризових явищ. У цьому разі структурно-динамічний аналіз операцій на ринку цінних паперів
виступає передумовою визначення перспектив розвитку операцій із цінними паперами і, як наслідок,
активізації
діяльності
потенційно-активних
суб’єктів на ринку цінних паперів [13].
На сьогодні сучасний організований ринок
цінних паперів України може бути за законодавством представлений лише біржами. Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну
структуру зареєстрованих випусків акцій протягом
зазначеного періоду, зареєстровано наступним банківським установам, з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ Комерційний банк
«ПриватБанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ
«ВТБ БАНК», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «СБЕРБАНК»,
ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ПАТ «БМ Банк».
Упродовж 2014-2018 років Комісією зареєстровано випусків акцій на загальну суму 1385,06
млрд грн. У 2018 році обсяг випуску акцій сягнув
свого мінімуму за останні п’ять років і становив
22,28 млрд грн (Рис.1 та Рис. 2) [5].
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Рис. 1. Обсяг зареєстрованих Комісією випусків акцій
у 2014 – 2018 роках, млрд. грн. [10]
За роки функціонування фондового ринку України вдалося досягнути певних позитивних результатів. Починаючи з 1997 р. і по 2011 р. вітчизняний фондовий ринок характеризувався постійно

зростаючою динамікою. Так, на протязі даного періоду він збільшився у 25 разів.

Рис. 2. Обсяг та кількість зареєстрованих Комісією випусків акцій
у 2018 році [10]
Це свідчить про те, що вітчизняні підприємства зацікавлені у залученні інвестицій за допомогою цінних паперів. У 2012 р. український фондовий ринок продемонстрував суперечливу динаміку
свого розвитку. З одного боку, спостерігалося зростання загальних обсягів торгівлі цінними паперами
та збільшення видів фінансових інструментів, що
використовуються на фондовому ринку. З іншого

боку, згорталася емісійна діяльність [9].
У 2018 році обсяг торгів державними облігаціями України становив 406,42 млрд грн, що більше
на 58,7% порівняно з 2017 роком (Рис. 3). Якщо розглядати в абсолютних величинах, то у 2018 році
обсяг торгів державними облігаціями України на
біржовому ринку становив 245,73 млрд грн, що на
30% більше ніж у 2017 році [10].
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Обсяг торгів на ринку цінних паперів
Обсяг торгів державними облігаціями України на ринку цінних паперів
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Рис. 3. Обсяг торгів державними облігаціями України на ринку цінних паперів
у 2014 – 2018 роках, млрд грн.[10]
Протягом 2018 року обсяг випусків інвестиційних сертифікатів ПІФ, зареєстрованих Комісією,
становив 9,84 млрд грн, що більше на 8,07 млрд грн
порівняно з даними за аналогічний період 2017
року .
Протягом 2018 року обсяг випусків акцій ІСІ,
зареєстрованих Комісією, становив 27,52 млрд грн,

що більше на 23,64 млрд грн порівняно з даними за
аналогічний період 2017 року. У 2018 році відбулося зростання емісійної діяльності на ринку облігацій підприємств. Протягом року регулятором зареєстровано 110 випусків облігацій підприємств на
суму 15,45 млрд грн. (рис. 4).

Рис. 4. Обсяг зареєстрованих Комісією випусків облігацій підприємств
у 2014 – 2018 роках, млрд грн.[10]
Порівняно з 2017 роком обсяг зареєстрованих
випусків облігацій підприємств збільшився на 7,1
млрд грн або на 85%. Також зазначимо, що найбільший обсяг зареєстрованих випусків облігацій

підприємств зафіксовано в ІІІ кварталі 2018 року —
7,84 млрд грн (Рис.5).
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Рис. 5. Обсяг та кількість зареєстрованих Комісією випусків облігацій підприємств
у 2018 році [10]
Становленню цивілізованих ринкових відносин, організованого і регульованого ринку товарів
та капіталів може також сприяти внесення істотних
змін у відносини біржових структур з державою.
Зокрема, ці відносини повинні розумно і виважено
розвиватися шляхом державного регулювання і саморегулювання діяльності бірж, внесення часткових змін у їхній статус, який передбачав би перетворення їх у інформаційно-методичні центри комерційної діяльності, включаючи й право реєстрації

всіх операцій в економіці України. Більше того, біржі України здатні перетворитися у центри формування ринкової політики цін, однакової як для державного, так і для ринкового секторів економіки.
Наприкінці 2018 року найбільшу кількість випусків цінних паперів, які перебувають в обігу на
фондових біржах, було розміщено на ПФТС
(39,9%), біржі «Перспектива» (32,6%) та Українській біржі (25,5%) (Рис. 6).

Рис. 6. Розподіл кількості випусків цінних паперів, які включено до біржових списків організаторів торгівлі* станом на 31.12.2018, шт. [10]
Пріоритетним завданням ринку цінних паперів, як відомо, є забезпечення умов для залучення
інвестицій компаніями. Аналіз динаміки залучення
інвестицій в економіку України показує, що у 2018
році показник обсягу залучених інвестицій через інструменти фондового ринку нижчий за показник
обсягу залучених довгострокових кредитів.
Серед фінансових інструментів за обсягами торгів на біржовому ринку у 2018 році провідну пози-

цію продовжують займати державні облігації України — 245,73 млрд грн (94,2% від загального обсягу
біржових контрактів на організаторах торгівлі у
2018 році). Протягом 2018 року на біржовому ринку спостерігалася консолідація торгівлі цінними
паперами. Лише дві фондові біржі – «ПФТС» та
«Перспектива», відзначалися значними обсягами
торгівлі — понад 91,9% вартості біржових контрактів (табл. 1).
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Таблиця 1
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі
(з розподілом за видом фінансового інструменту) у 2018 році, млн грн. [5]

Організатор тор- Акції
гівлі
(без акцій КІФ)
ПФТС
338,79
УМВБ
34,92
ІННЕКС
0,49
ПЕРСПЕКТИВА 29,97
УБ
776,21
Всього
1180,38

Акції Облігації під- Державні Облігації Інвестиціні Опціонні Дерева- Державні
КІФ
приємств
облігації місцевих сертифікати серти фітиви
дереваУкраїни
позик
кати
тиви
35,13
3823,79
107377,02 741,40
202,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4654,02
121777,68
0
49,30
813,44
0,13
0,46
0,45
1789,21
16578,56
0
4,23
0
1839,20
0
35,57
10267,01 245733,26 741,40
255,57
813,44 1839,36
0,46

Цей ринок посідає важливе місце серед ринків
капіталів. Ліквідний та надійний ринок акцій є одним із чинників, що визначає інвестиційний клімат
в країні, сприяє залученню й перерозподілу інвестиційного капіталу у перспективні сфери економіки.
Зокрема 2018 рік видався для України в цілому, і для фондового ринку зокрема, нелегким. Негативну роль в цьому зіграли такі події як [8]:
- проєвропейський вектор розвитку країни, виходячи з подій, позначених вище, реалізовується
дуже повільно. Все в купе змушує як зовнішніх, так
і внутрішніх інвесторів фондового ринку займати
вичікувальну позицію і переглядати свої інвестиційні портфелі у бік їх зменшення, що, природно,
було загрожує відтоком капіталу з фондового ринку

України, як результат - зменшенням його ліквідності;
- зменшення інвестиційних портфелів інвесторами було також викликано позбавленням ними від
акцій підприємств, що знаходяться безпосередньо в
зоні бойових дій на сході країни.
Так, акції таких емітентів як Алчевський металургійний комбінат, Єнакіївський металургійний
завод, Авдіївський коксохімічний комбінат, що колись були «блакитними фішками», зараз перетворилися на «неліквіди» і поставлені в список виключення з індексного кошика УБ [11].
За даними Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), протягом 2014–
2018 рр. макроекономічні процеси в Україні характеризувалися певною нестабільністю, відповідно
реагував і ринок цінних паперів (Рис.7) [10].

Обсяг торгів на біржовому ринку

Обсяг торгів на позабіржовому ринку

Обсяг торгів на ринку цінних паперів
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Рис. 7. Динаміка обсягу торгів на ринку цінних паперів
у 2014–2018 рр., млрд. грн. [10]
За підсумками 2018 року обсяг торгів на ринку
цінних паперів зріс на 26%, порівняно з 2017 роком,
та становив 590,58 млрд грн. Проте у 2016 році порівняно з 2017 спостерігається його різкий спад на
73%, та становив 468,69 млрд грн. Це сталося через
те, що депозитні сертифікати більше не враховуються у розрахунках обсягу торгів (у 2016 році обсяг торгів депозитними сертифікатами на ринку
цінних паперів становив 1 153,15 млрд грн). Відпо-

відно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи депозитний сертифікат Національного банку України - це
один з монетарних інструментів, що є борговим зобов’язанням НБУ у формі записів на рахунках у системи кількісного обліку СЕРТИФ (з іменною ідентифікацією власників на підставі реєстру власників), який свідчить про розміщення в
Національному банку України коштів банків та їх
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право на отримання внесеної суми і процентів після
закінчення встановленого строку [10].
Основними інструментами на ринку цінних паперів України є акції, державні, муніципальні, корпоративні облігації, деривативи, цінні папери інститутів спільного інвестування. Ліквідний та надійний ринок акцій є одним із чинників, що
визначає інвестиційний клімат у країні та сприяє залученню й перерозподілу фінансового капіталу в
перспективні сфери економіки. Завдяки здатності
ринку акцій до перетворення заощаджень на інвестиції відбувається поширення фінансових потоків

47
між різними галузями та секторами економічної системи країни, чим досягається певний баланс та поліпшення загальної економічної ситуації [14].
Операції з акціями завжди займали значну питому вагу, хоча їх обсяги й коливаються: різке падіння у 2017 р. із 2127,67 млрд. грн. до 468,69 млрд.
грн. змінилося у 2018 р. невеликим зростанням – до
590,58 млрд. грн. Проте це зростання відбулося за
рахунок збільшення обсягів торгів на позабіржовому ринку (табл. 2).

Таблиця 2
Структура обсягу зареєстрованих випусків цінних паперів на фондовому ринку України
у 2014 -2018 роках, % [10]
Обсяг торгів цінними паперами, млрд. грн.
2014
2015
2016
2017
2018
Акції
70,47
82,65
90,14
91,97
36,92
Облігації підприємств
14,16
7,69
2,49
2,36
25,62
Інвестиційні сертифікати ПІФ
12,09
7,12
2,43
1,77
9,84
ЦП ІСІ
2,12
2,83
4,85
3,88
27,52
Інші ЦП
1,16
0,0001
0,09
0,01
0,09
Також варто звернути увагу на такий показник,
як обсяг випусків емісійних цінних паперів. З початку реєстрації емісії станом на 31.12.2018 загальний
обсяг усіх зареєстрованих Комісією випусків цінних паперів становив 2 254,38 млрд грн.
Значним сегментом ринку цінних паперів, на
якому відбувається обіг боргових зобов'язань, є ринок облігацій (корпоративних, державних та муніципальних). Сьогодні ринок державних облігацій
відіграє одну з ключових ролей у формуванні бюджетної політики держави та є вкрай важливим для
економіки у цілому [14]. Державні облігації виступають інструментом державних запозичень, даючи

змогу залучати необхідні фінансові ресурси на прийнятних умовах.
На сьогодні ринок державних облігацій відіграє одну з ключових ролей у формуванні бюджетної політики держави. Державні облігації виступають інструментом державних запозичень, дозволяючи залучати необхідні фінансові ресурси на
прийнятних умовах. У 2018 році обсяг торгів державними облігаціями України становив 406,42
млрд грн, що більше на 58,7% порівняно з 2017 роком (Рис. 8).

Рис. 8. Обсяг торгів державними облігаціями України на ринку цінних паперів
у 2014 – 2018 роках, млрд грн. [10]
У 2018 році частка торгів державними облігаціями України на ринку цінних паперів продовжувала зростати порівняно з показником 2017 року і
становила 69%. Якщо розглядати в абсолютних величинах, то у 2018 році обсяг торгів державними
облігаціями України на біржовому ринку становив

245,73 млрд грн, що на 30% більше ніж у 2017 році
(табл. 3). Водночас частка обсягу торгів державними облігаціями України на біржовому ринку у загальному обсязі торгів державними облігаціями
України на ринку цінних паперів зменшилася з
64,86% у 2017 році до 60,40% у 2018 році.
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Таблиця 3
Обсяг торгів державними облігаціями України на біржовому та позабіржовому ринках
у 2014 – 2018 роках, млрд грн. [5]
Вид ринку
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
Позабіржовий ринок
142,32
33,23
129,40
66,60
160,68
Біржовий ринок
545,77
250,13
210,09
189,52
245,73
Усього
688,09
283,36
339,49
256,13
406,41

Обсяг операцій із корпоративними облігаціями
має тенденцію до зменшення зі 69,92 млрд. грн. у

2014 р. до 33,6 млрд. грн. у 2018 р. У 2018 році продано облігацій підприємств на 12,7% більше ніж у
2017 році (Рис.9 ) [20].

Рис. 9. Обсяг торгів облігаціями підприємств на ринку цінних паперів
у 2014 – 2018 роках, млрд грн. [10]
У 2018 році Комісією зареєстровано 1 випуск
опціонних сертифікатів на загальну суму 55,5 млн
грн. Ринок деривативів упродовж останніх трьох
років скорочується. За підсумком 2018 року обсяг
торгів деривативами становив 2,71 млрд грн. У загальній структурі обсягів торгів на ринку цінних

паперів частка обсягу торгів деривативами становила 0,46% сукупного обсягу торгів на фондовому
ринку. У 2018 році 98,08% обсягу договорів з деривативами було укладено на біржовому ринку (Рис.
10).

Рис. 10. Обсяг торгів деривативами на ринку цінних паперів
у 2014 – 2018 роках, млрд грн.[5]
Станом на 31.12.2018 кількість випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування, які
включено до біржових списків організаторів торгівлі, становила 94 шт. Обсяг операцій із цінними паперами інститутів спільного інвестування становив
у 2014 р. 240,1 млрд грн., В наступні роки спостерігається їх падіння до 45,36 млрд. грн. у 2018 р., при
цьому більшість операцій відбувалася на позабіржовому ринку (Рис.11).
Обсяги торгів цінними паперами на організованому ринку протягом 2018 року склали 260,9

млрд грн, з яких торги акціями склали 1180 млн грн
(0,45%), корпоративними облігаціями – 10 267 млн
грн (4%), ОВДП – 245 733 млн грн (94,1%), іншими
цінними паперами – 3 685 млн грн (1,4%).
Аналіз основних показників, які визначають
стан фондового ринку, показав, що український фондовий ринок низьколіквідний. Крім цього, існує
ще одна серйозна проблема – це низький відсоток
акцій, які перебувають в обігу. Внаслідок цього фондовий ринок України більш волатильний, ніж світові фондові ринки .
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Рис. 11. Обсяг торгів цінними паперами ІСІ на ринку цінних паперів
у 2014 – 2018 роках, млрд грн. [10]
Особливу увагу слід приділити операціям із
депозитними сертифікатами, обсяг яких на ринку
стрімко зростає, але на даний час збавляє темпи.
Якщо на 1.01.2017 їх обсяг становив 68042 млрд.
грн., то на 01.01.2018 обсяг торгів депозитними сертифікатами становив 67020 млрд. грн. Переваги та
недоліки операцій із депозитними сертифікатами
наведено на рис. 12 [9].
В умовах нестабільної економічної та політичної ситуації, різких коливань валютного курсу, депозитні сертифікати стають одним із небагатьох засобів зберегти і навіть примножити тимчасово вільні кошти як підприємств, так і населення. Згідно

з чинним законодавством України, операції з покупки депозитних сертифікатів у банків можуть здійснювати лише фізичні особи. Власниками більшої
частки акцій досліджуваних нами акціонерних товариств – «потенційно-активних суб’єктів ринку» –
є саме фізичні особи. Враховуючи особливості та
переваги депозитних сертифікатів на відміну від інших видів цінних паперів, вважаємо доцільним починати активізацію діяльності «потенційно-активних суб’єктів ринку» на ринку саме з операцій із депозитними сертифікатами [9].

Рис. 12 Переваги та недоліки операцій із депозитними сертифікатами [1]
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Аналіз операцій із цінними паперами за їх видами довів тенденції переважно до уповільнення, а
не розвитку ринку цінних паперів, що не відповідає
вимогам світового ринку. Серед основних характеристик ринку можна визначити:
– вузький сегмент біржової торгівлі порівняно
з позабіржовим;
– відсутність вимог до ціноутворення на неорганізованому ринку;
– низьку ліквідність, що зумовлено, зокрема,
значною суб’єктів господарювання та населення;
– обмеженість ліквідності та різноманітності
видів цінних паперів;
– недостатню прозорість українського ринку
цінних паперів;
– відсутність стимуляційних заходів із боку
держави, спрямованих на активізацію ринку цінних
паперів, зокрема на діяльність потенційно активних
суб’єктів ринку [11].
Враховуючи особливості та переваги депозитних сертифікатів на відміну від інших видів цінних
паперів вважаємо доцільним починати активізацію
діяльності «потенційно-активних суб’єктів» на ринку саме з операцій із депозитними сертифікатами
[9].
Незважаючи на те, що протягом останніх років
український біржовий ринок значно розширив свій
інструментарій, структура торгів цінними паперами свідчить про зростання сегменту боргових зобов'язань та скорочення питомої ваги ринку пайових інструментів [8].
Протягом січня-грудня минулого року вітчизняний фондовий ринок функціонував в умовах подальших девальваційних очікувань та скорочення
основних показників реального сектору економіки,
який зазнав значних втрат внаслідок ескалації військово – політичного конфлікту на сході України.
Слід також зазначити, що доволі незначна кількість
вітчизняних компаній зацікавлена у залученні коштів саме шляхом випуску акцій, оскільки вже сама
форма організації у вигляді публічного акціонерного товариства є досить витратною та в умовах несприятливого ділового клімату не завжди себе виправдовує, а більше того не приносить бажаного
економічного результату.
Проаналізувавши фондовий ринок України,
можна зробити такі висновки про його стан та розвиток:
По-перше, створення фондового ринку в Україні відбувалося за умов відсутності чіткої та логічної нормативно-законодавчої бази, а також невідповідності окремих елементів ринку міжнародним
стандартам.
По-друге, важливою проблемою, що постає перед Україною, є те, що правове забезпечення та механізми котирування цінних паперів ще досі чітко
не визначені, відсутня відповідна інфраструктура,
ринок недостатньо прозорий та мало ліквідний .
По-третє, український фондовий ринок перебуває у безпосередній залежності від світового, це
засвідчує підвищення значень українських фондових індексів під час стрімкого росту світових інде-
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ксів та сприятливих політичних та економічних новин .
Зазначені вище дані свідчать про те, що український фондовий ринок низьколіквідний. Крім
цього, існує ще одна серйозна проблема – це низький відсоток акцій, які перебувають в обігу. Внаслідок цього фондовий ринок України більш волатильний, ніж світові фондові ринки.
Низька ліквідність українського ринку порівняно до ринків Центральної та Східної Європи є наслідком корупції, політичного втручання й концентрації прав власності на приватизовані компанії в
руках шести крупних фінансово-промислових груп.
Це призводить до того, що на ринку торгуються акції невеликого числа підприємств, оскільки незначна кількість акцій пропонується на продаж. Інвесторам потрібна біржа цінних паперів, яка пропонує
безпеку, прозорі ціни, недороге виконання угод та
ліквідність, якої не існує в Україні через фрагментацію ринку і недотримання загальноприйнятих
стандартів для бірж [11].
Для успішного розвитку українських фондових бірж особливо актуальною є їх інтеграція у міжнародний фінансовий простір, що дозволить залучати передовий досвід функціонування міжнародних фондових бірж.
Насамперед варто зазначити, що ізольованість
національної торгово-організаційної інфраструктури, по-перше, надає можливість для різного роду
маніпуляцій, по-друге, унеможливлює доступ до
міжнародних ринків капіталів для рефінансування
в умовах кризи.
Під впливом зовнішніх факторів національний
фондовий ринок піддається впливові криз, при
цьому кризові фактори підсилюються слабкою
структурою учасників ринку, отже, падіння його
внаслідок кризи виявляється більш глибоким, ніж
на ринках із розвинутою економікою. Отже, можна
констатувати, що поряд з іншими структурними недоліками закритість торгово-організаційної інфраструктури для іноземних інвесторів посилює кризові тенденції на фондовому ринку. Крім того, вітчизняний фондовий ринок схильний до ризиків і
ринкових шоків, що є характерним для ринків, що
формуються [11].
Для подолання цієї та інших проблем потрібно
створити єдину національну конкурентоспроможну
фондову біржу з чіткими, прозорими вимогами до
її учасників, високим рівнем технічного забезпечення, що практично не можливо без інтеграції до
європейського ринку. Така фондова біржа зможе істотно стимулювати зростання частки організованого ринку цінних паперів, що значно знизить волатильність ринку і його схильність до зовнішніх
криз. Для обмеження входу на ринок спекулятивних інвесторів слід створити чітку систему вимог
до іноземних інвесторів.
Реалізація механізмів нівелювання наслідків
кризових ситуацій можлива лише за умови залучення до розбудови біржового ринку цінних паперів України іноземних інвесторів, у тому числі таких великих транснаціональних бірж, як Euronext
NYSE, NASDAQ OMX [11].
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Українські вчені пропонують такі основні напрями стратегії розвитку фондових бірж України:
1) Перший напрям – це їх інтеграція в Єдину
біржову фондову систему(ЄБФСУ);
2) Другий – внесення змін у законодавство
країни з метою усунення зазначених вище
недоліків, істотного підвищення ролі організованого ринку цінних паперів в економіці [22].
Метою створення ЄБФСУ є забезпечення цілісності та прозорості біржового ринку цінних паперів, підвищення ліквідності і конкурентоспроможності, інтеграція у світовий організований фондовий ринок [13].
Функціонування ЄБФСУ базується на декількох основоположних принципах, що враховують
необхідність забезпечення господарської самостійності фондових бірж, які входять у систему:
1)дворівнева система допуску цінних паперів
до котирування (перший рівень – внутрібіржовий
лістинг, другий – міжбіржовий, у рамках ЄБФСУ);
2) дворівнева система організації торгів цінними паперами (внутрібіржові та міжбіржові торги);
3) доступ до міжбіржових торгів будь-якого
торговця, акредитованого хоча б на одній із фондових бірж, що входять у систему;
4) передача пропозицій на покупку і продаж
цінних паперів від торговцій у Технічний центр
тільки за посередництвом фондових бірж, членами
яких вони є;
5) організація міжбіржової торгівлі цінними
паперами тільки на основі стандартних лотів і стандартних заявок на їх купівлю-продаж;
6) здійснення всього документообігу по операціях із цінними паперами в електронній формі;
7) єдині тарифи на послуги фондових бірж у
рамках ьїх роботи в ЄБФСУ і диференційований
розподіл біржового збору за угодами, укладеними у
системі між біржами, що представляють продавця
та покупця;
8) відповідальність торговців – членів фондових бірж перед «своїми» біржами за відмовлення
від угод, укладених у системі відповідно до єдиних
правил організації в нії торгівлі [11].
Створення ЄБФСУ буде сприяти як виходу українських емітентів на міжнародний фондовий ринок, так і залучення іноземних інвесторів на вітчизняний ринок цінних паперів, підвищення його інформаційної прозорості та ліквідності, оптимізації
інфраструктури ринку, забезпечить провідну роль
його організованого сегмента. Сприятливі умови
будуть створені і для торговців цінними паперами
за рахунок загального здешевлення трансакцій,
особливо для тих із них, що знаходяться в регіонах.
На думку багатьох економістів, Україні в сучасних умовах доцільно мати моноцентричну біржову систему. Найбільш раціональною системою
має бути єдина загально національна фондова біржа, розташована в фінансовому центрі країни –
Києві. Вона може мати філії в інших фінансово розвинутих містах, з’єднаних з головним відділенням
комп’ютерною мережею, що працює в режимі реа-
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льного часу. Внаслідок впровадження в Україні моноцентричної біржової системи фондовий ринок
України отримає змогу дор повноцінної діяльності
за міжнародними стандартами .
Висновки. Отже, проведене дослідження надає змогу зробити певні висновки щодо формування фондових бірж в Україні:
По-перше, незважаючи на те, що в Україні є законодавча база, яка визначає основні положення
функціонування фондових бірж, біржова діяльність
не є розвиненою та ефективною. Низький рівень
ефективності біржової торгівлі України, як вже зазначалося вище, зумовлений особливостями становлення та розвитку ринку цінних паперів у країні,
його роздробленістю та невпорядкованістю, відсутністю національної програми її розвитку та законодавчого регламентування, незавершеністю процесу реформування економіки України, а також
тим, що більшість вітчизняних підприємств не є
учасниками операцій на фондовій біржі.
По-друге, у зв’язку х великою кількістю кризоутворювальних чинників або тих, що посилюють їх
дію, фондові біржі стоять перед загрозою повної
втрати своїх позицій на фондовому ринку України,
а тому необхідне вироблення стратегії їх виживання та розвитку.
По-третє, активізація функціонування фондової біржі в Україні сприятиме залученню стратегічних інвесторів для фінансування інноваційних процесів розвитку на підприємствах промисловості .
Отже, що на сьогоднішній день фондовий ринок України знаходиться на етапі свого становлення та значно відстає у розвитку від фондових
площадок промислово розвинутих країн. Якщо зробити загальний огляд фондового ринку України, то
за останніми даними частка операцій з цінними паперами, які вільно обертаються на фондовому ринку, не перевищують 10,98% від загального обсягу
[8].
Сучасний стан і структура вітчизняного ринку
цінних паперів є наслідком процесів трансформації
економічної системи, які відбулись в Україні під
впливом внутрішніх факторів і криз на світових фінансових ринках останніми роками. Одним із найважливіших показників розвитку ринку цінних паперів є обсяги випуску цінних паперів .
Проведений аналіз стану та динаміки фондового ринку свідчить про те, що в Україні сформувався спекулятивний фондовий ринок, який перебуває у значній залежності від іноземного капіталу й
зовнішньоекономічної динаміки. Фондовий ринок
на сучасному етапі розвитку не спроможний протистояти всім негативним внутрішнім та зовнішнім
впливам. Нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку України, заважають його подальшому
розвитку. Серед них ми можемо виокремити: формування інфраструктури фондового ринку з орієнтацією на обслуговування приватизаційних процесів, а не на розвиток самого ринку; надмірна орієнтація державної політики лише на стратегічних
інвесторів та на збереження значної державної частки в статутних фондах акціонерних товариств;
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надмірна сегментація регулювання фондового ринку України та створення надлишкової регулятивної інфраструктури; затримка в проведенні масштабної пенсійної реформи, що обмежує зростання реальної капіталізації фондового ринку України;
відсутність узгодженої політики в сфері законодавства, що регулює фондовий ринок; криза на світових фінансових ринках [11].
Основними причинами кволого розвитку фондового ринку України є:
 низький відсоток акцій.
 слабка внутрішня підтримка
 низька ліквідність
 недосконалість конкурентоспроможності
фондового ринку
 мала розбудова інфраструктури
 недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності фондового ринку
 низький рівень капіталізації фондового ринку [13].
Цих проблем можна уникнути скориставшись
досвідом та методикою країн із розвинутими фондовими ринками а саме :
 вдосконалити законодавчу базу;
 підвищити роль держави на фондовому ринку. Тобто держава повинна більш слідкувати за діяльністю емітентів спрямованих на виявлення і попередження порушень законодавства на ринку цінних паперів;
 створити сприятливі умови для реалізації
прав інвесторів на придбання цінних паперів на
міжнародних фондових ринках;
 розглянути питання щодо зміцнення системи
державного регулювання та нагляду;
 забезпечити захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг;
 стимулювати розвиток інвестиційних фондів
та недержавних пенсійних фондів шляхом: перегляду чинного законодавства, що регулює діяльність
зазначених суб’єктів, здійснення реформ, необхідних для удосконалення інфраструктури ринку, розробки регуляторної бази для здійснення нагляду за
корпоративним управлінням;
 забезпечувати зосередження торгівлі цінними паперами тільки на організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках;
 вдосконалити систему спеціалізованих організацій інфраструктури фондового ринку, зокрема
національного депозитарію, зберігачів цінних паперів та розрахунково-клірингових установ;
 створити сприятливі умови для обігу цінних
паперів іноземних емітентів на території України і
цінних паперів резидентів за її межами;
 поліпшити механізм залучення вільних коштів суб’єктів господарювання через систему внутрішніх місцевих позик;
 збільшити капіталізацію, ліквідність та прозорість фондового ринку шляхом: розширення пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними
характеристиками;
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 здійснити податкове та валютне стимулювання фондового ринку. Удосконалити та оптимізувати режим валютного регулювання операцій [11].
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Анотація
Стаття присвячена характеристиці реалізації підприємницького потенціалу в сільській місцевості та
основним особливостям, котрі даний потенціал визначають. Досліджено сутність поняття «підприємництво» та визначено основні принципи на яких основується підприємницька діяльність . Проаналізовано основні особливості здійснення підприємництва в сільській місцевості. Дано рекомендації щодо першочергових заходів ефективної підтримки та перспектив розвитку підприємництва на регіональному рівні. Дане
наукове дослідження слугує, як практичним так і теоретичним прикладом формування сприятливого підприємницького клімату в сільській місцевості та дає змогу усвідомити сильні слабкі сторони підприємницького потенціалу сільських територій.
Abstract
The article is devoted to the characteristics of the realization of entrepreneurial potential in rural areas and
the main features that determine this potential. The essence of the concept of "entrepreneurship" is studied and the
basic principles on which entrepreneurial activity is based are determined. The main features of entrepreneurship
in rural areas are analyzed. Recommendations are given for priority measures of effective support and prospects
for business development at the regional level. This research serves as both a practical and theoretical example of
the formation of a favorable business climate in rural areas and allows us to understand the strengths and
weaknesses of the entrepreneurial potential of rural areas.
Ключові слова: підприємництво, підприємницький потенціал, сільські території, сільське підприємництво, малі та середні підприємства, фермерське господарство, децентралізація, місцеве самоврядування.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial potential, rural areas, rural entrepreneurship, small and
medium enterprises, farming, decentralization, local self-government.
Постановка проблеми. В умовах сьогодення,
коли в регіонах існують ряд економічних та соціальних проблем, стає необхідним пошук шляхів для
їх подолання. І одним із таких шляхів є розвиток
підприємництва в сільській місцевості, адже саме
воно допомагає стабілізувати економіки, виступає
джерелом забезпечення соціального захисту, робить вагомий внесок у зменшення соціальної напруги і розвиток ринкових відносин. У порівнянні з
провідними країнами світу розвиток підприємництва на сільських територіях в Україні характеризується тим що існує конфлікт інтересів підприємців
і представників державних інститутів, що значно
перешкоджає розвитку сприятливого середовища
для налагодження підприємницьких відносин.
Тому важливим є пошук шляхів вирішення даних
проблем.
Метою статті є дослідження особливостей та
основних характеристик розвитку підприємництва
на сільських територіях в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сільські території є важливою ланкою для створення міцної економіки, адже, як показує світовий
досвід, саме на даних територіях виробляється значна частина ВВП в будь-якій державі, оскільки дані

території спеціалізуються на таких видах діяльності, котрі неможливі реалізувати в місті, особливо
це стосується сільського господарства. Проте, як
ми бачимо Україна дещо відстає від основних світових тенденцій і її підтримка розвитку підприємництва на сільських територіях є значно меншою
ніж це необхідно. Але перед тим , як заглибитись в
особливості розвитку підприємництва, слід для початку дати характеристику поняттю «підприємництво» та розібратися чим воно являється.
Відтак першим на що ми звернемо увагу це те,
що вперше наукове поняття «підприємництво»
було запропоноване Р. Кантільйоном у XVIII ст.
Він розглядав підприємництво як особливу економічну функцію, а ризик вважав основною його характеристикою, при цьому підприємцями він вважав людей з нефіксованими прибутками, а дохід
підприємця при цьому являвся платою за ризик [1].
Щодо трактування поняття «підприємництво»
сучасних нормативно - правових актах, то в Господарському кодексу України, а саме в статті 42 визначається, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами
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господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [5].
Приблизно такого ж визначення і притримується Закон України «Про підприємництво», в
ньому визначають підприємництво, як безпосередню, самостійну, систематичну, на власний ризик
діяльність по виробництву продукції, виконанню
робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними
особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством [4].
Отже, ми бачимо із даних визначень, що підприємництво здійснюється виключно на власний розсуд підприємця з метою отримання прибутку, но
при цьому супроводжується ризиками, які притаманні подібному виду діяльності. При цьому підприємництво в своїй діяльності дотримується певних принципів, які також зазначені в Законі України «Про підприємництво» і до них відносять
наступні принципи:
 вільний вибір видів діяльності, який передбачає, що підприємець в праві вільно обрати вид діяльності котрим він бажає зайнятися і в якому він
бачить фінансові перспективи;
 залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
 самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;
 вільний найм працівників:
 залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших
видів ресурсів, використання яких не заборонено
або не обмежено законодавством;
 вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;
 самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності,
використання будь-яким підприємцем належної
йому частки валютної виручки на свій розсуд [4].
Таким чином, ми бачимо, що законодавчо передбачено певні права і свободи для підприємців,
проте реалізація підприємницької діяльності в сільській місцевості відбувається під впливом специфічних особливостей котрі визначають підприємницький потенціал. Ці особливості створюють, як перспективи, так і загрози для розвитку підприємств.
Відтак, розглядаючи особливості розвитку підприємництва в сільській місцевості, перше на що
слід звернути увагу, так це на наявність працездатного населення на даних територіях. Сьогодні в Україні складається така ситуація, що більша частина
працездатних сільських жителів переїжджають з
метою працевлаштування за кордон, або в місто.
Це спричинено якраз тим, що відсутність підприємств в сільських районах спричиняє вилущену
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міграцію та створюють диспропорцію в економічному розвитку регіонів. Тому слід звернути увагу,
що необхідно підвищувати роль підприємництва в
даних регіонах та підтримувати їх фінансово і законодавчо, створювати сприятливі умови для налагодження підприємницького клімату.
Наступною особливістю підприємництва є
природні переваги сільських територій, які уособлюють специфічні характеристики певних територій із притаманними тільки їм суспільними благами, які формують сприятливі економічні, соціальні та просторові умови і середовище для розвитку
сільського підприємництва, проживання й нормальної життєдіяльності населення. Використання зазначених можливостей стимулює розвиток рекреаційно туристичного підприємництва, зокрема сільського зеленого туризму, що є запорукою
підвищення рівня добробуту селян, їх зайнятості та
самозайнятості [2].
Також до особливостей розвитку підприємництва відносять неоднорідність розвитку сільських
районів в межах однієї країни. Частина цієї неоднорідності відображає зміни в локальних характеристиках сільських регіонів у межах їх національних,
а інші пов'язані з національними та регіональними
відмінностями та наслідками для перспектив розвитку сільського господарства. Для периферійних
сільських районів характерна віддаленість від основних ринків, депопуляція, інфраструктурні
недоліки висока залежність від наземної діяльності.
Навпаки, доступні або більш центральні сільські
райони, як правило, мають більшу щільність населення, більш близьке розташування до ринків,
менша залежність від сільського господарства і
більш диверсифіковану економічну базу.
Як наслідок, міські та сільські протиставлення
не завжди показують, що сільські райони стають у
непридатність порівняно зі своїми міськими колегами, що стосується підприємництва. Дійсно, існують великі відмінності в економічних показниках
між сільськими і міськими районами, проте як показує європейський досвід, сьогодні саме в сільських районах найвищий рівень створення робочих
місць, це спричинене більш розміреним способом
життя, кращою екологією, швидшою можливістю
добиратися з дому до роботи та затрати на життя
громадян в сільській місцевості є значно меншими.
Тому, якщо брати до уваги даний досвід, то можна
побачити, що для сільських районів існують перспективи і в Україні, головне це створити можливість для налагодження підприємницької діяльності і забезпечити людей базовою соціальною інфраструктурою (школи, дитячі садки, поліклініки,
бібліотеки і т.д.).
На підприємницьку ефективність регіону та
його здатність до змін також впливає структура
його діючих підприємств. Розмір підприємств визначає, які витрати та доходи воно буде нести, а також наскільки воно буде конкурентоспроможним в
порівнянні з великими підприємствами чи фірмами. Підприємства у сільській місцевості, як правило, менші ніж їхні міські колеги, з більшою част-
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кою мікро- та одноосібних підприємств, що говорить про те, що вони можуть задовольнити свої потреби за рахунок власних внутрішніх ресурсів. Невеликий середній розмір фірми в поєднанні з їх розподілом та віддаленістю, робить послуги з
підтримки бізнесу сільським фірмам складнішими
та потенційно дорожчими, ніж у містах. Крім того,
мікропідприємства, які знаходяться віддалено від
міст є важкодоступною групою з боку зовнішніх інвесторів, їм складніше залучити інвестиції, а обсяг
власних коштів є зазвичай недостатнім для здійснення повноцінної діяльності, через що таким підприємствам тяжко вийти на вищий рівень та освоювати нові ринки збуту.
Ще однією особливістю, яка визначає сільське
підприємництво є галузева розгалуженість, а точніше її відсутність, якщо ми говоримо про саме українські села. Традиційно галузеві відмінності існують в економічній структурі міських та сільських
територій, які мають потенційні наслідки для розвитку підприємництва. В Україні, в умовах зрілої
ринкової економіки, галузевий аспект сільського
підприємництва протягом останніх років дещо змінився в кращу сторону і почав поступово розвиватися. Чудовим прикладом галузевої розгалуженості
в підприємництві є сільська економіка США в основі якої сьогодні лежить диференційована структура, яка передбачає різноманітні поєднання виробничих та сільськогосподарських послуг, відпочинку (туризму) та несільськогосподарських заходів.
Традиційні ж галузі промисловості, такі як землеробство та видобуток, вже не є основними джерелами зайнятості, оскільки нова економічна діяльність показала чудову тенденцію по створенню більшого обсягу нових робочих місць. У той же час,
сільських районах Україна, відсутність економічної
диверсифікації може спричинити залежність від одного сільськогосподарського чи виробничого підприємства. При цьому якщо виникають, якісь кризові явища, що спричиняють перешкоди в ефективному функціонуванні однієї галузі, то це може
призвести до втрати робочих місць для жителів
всього населеного пункту. Також не слід забувати,
що при галузевій розгалуженості зростають потреби в найманих робітниках, оскільки людські ресурси в селах є обмежені, а від так із зростанням попиту на працівників, зростатиме і пропонована ним
заробітна плата. Диверсифікація сільських фермерських господарств в сучасних реаліях українського
ринку, може набувати найрізноманітніших форм, а
саме: роздрібна торгівля (фермерські (органічні)
магазини, ремісничі центри, обробка продуктів харчування); туризм та відпочинком (зелений туризм,
відпочинок на свіжому повітрі, відпочинок біля водойм, спілкування з тваринами); послуги (сільськогосподарські, несільськогосподарський та промислові). Диверсифікація пропонує значні можливості
для покращення економічної життєздатності сільської економіці в цілому. У той же час диверсифікація не є універсальною панацеєю, і при її реалізації фермери часто стикаються з рядом інших проблем.. Крім того, на можливості вигідної
диверсифікації впливає місце розташування, одним
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із ключових факторів є доступ до великих міських
центрів.
Незважаючи на можливі структурні та галузеві
зміни, сільське господарство залишається ключовим сектором у багатьох сільських економіках. Навіть там, де різко зменшився відсоток сільської робочої сили, зайнятої в сільському господарстві,
сільське господарство продовжує мати важливий
вплив на сільську економіку. Продуктивна сільськогосподарська база створює для села основний обсяг продукції, яка реалізується на міських та закордонних ринках, що і дає змогу наповнювати сільські бюджети. У той же час, зменшення підтримки
сільського господарства у поєднанні зі зміною тенденцій на ринку посилює тиск на фермерів. Оскільки фермери стикаються з більшим рівнем ринкової конкуренції, а підтримка сільського господарства зменшується, фермери змушені самостійно
шукати нові можливості для бізнесу, а це в свою
чергу значно сповільнює розвиток сільського господарства в порівняні з тим, якщо б воно ефективно
підтримувалося на рівні держави.
Останньою особливістю, яка визначає розвиток підприємництва в сільській місцевості є інноваційні показники. Інновації лежать в основі здатності сільських районі конкурувати на одному рівні
з міськими районами. Підприємці мають відігравати ключову роль у сприянні конкурентоспроможності регіону, створюючи нові продукти та послуги,
виводячи їх на ринок і бути на крок попереду від
своїх конкурентів. Як наслідок, ефективність впровадження інновацій в сільських регіонів стає критично важливою для їх подальшого розвитку. Для
сільської місцевості дилемою є те, що вони значно
відстають з точки зору інноваційного розвитку. У
віддалених сільських районах, де прийняття та інтенсивність використання комп'ютерних технологій є відносно низькою, жодне підприємство не здатне виробляти і реалізовувати свою продукцію на
тому ж рівні, що і підприємства котрі активно впроваджують інновації. Хоча ефективне використання
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) потенційно є одним із способів того, як сільський бізнес може подолати деякі недоліки щодо віддалення
від основних ринків та джерел постачання, дані
міжнародних досліджень свідчать про те, що сільський бізнес, як правило, відстає від своїх міських
колег у використанні ІКТ в будь-якій країні світу.
Наприклад, у європейському міжнародному дослідженні використання ІКТ було показано, що основними бар'єрами для подальшого використання ІКТ
були брак часу на навчання та безпосереднє використання ІКТ, відсутність відповідних особистих
навичок та вартість обладнання. Хоча швидке спілкування через Інтернет та інші форми телекомунікацій можуть представляти собою нову «промислову революцію», припускається, що зміни, внесені
появою Інтернету, надають змішане благо для сільської місцевості. У зв'язку з цим, існують припущення, що багато змін у новій економіці, заснованій на інформації, напевно не принесуть користі
сільській місцевості на практиці, оскільки робочій

56
силі не вистачає багатьох основних навичок, необхідних для їх використання. Проте, з плином часу і
зміною поколінь, яка вже сьогодні розпочалася,
сільське населення в повному обсязі зможе освоїти
новітні технології і застосувати їх в підприємництві.
З огляду на розглянуті особливості підприємництва в сільській місцевості, можна сказати, що
підприємницький потенціал сільських територій
має своє місце і може бути реалізований, хоча конкурентоспроможність сільських підприємств є значно нижчою ніж у міських.
В загальному, підприємницький потенціал
сільських територій можна визначити як здатність
та можливість членів домогосподарств і суб'єктів
господарювання сільських територій до виробництва продукції, надання послуг на засадах адекватної
ринковим умовам підприємницької поведінки, орієнтованої на отримання прибутку на основі використання природно-ресурсних, економічних і соціальних факторів. У сільській місцевості розвиток підприємництва
має
специфічні
особливості,
зумовлені історично закріпленими звичаями, традиціями, менталітетом. Підприємницький потенціал сільських територій значною мірою реалізується через малі форми господарювання, яким притаманні основні риси підприємництва –
ініціативність, самостійність, новаторство, високий
ризик. Серед них розрізняють форми підприємницького типу (фермерські господарства, приватні
підприємці, виробничі кооперативи) та форми господарського типу (особисті селянські господарства,
обслуговуючі та садово-городні кооперативи тощо)
[3].
Таким чином, можна надати наступні рекомендації щодо першочергових заходів ефективної підтримки та перспектив розвитку підприємництва на
регіональному рівні:
 поліпшення умов проживання і створення
благ для сільського населення, аби вони могли реалізовувати свій потенціал не переїжджаючи в місто,
або за кордон;
 формування сприятливого підприємницького клімату та дотримання чинного законодавства;
 розроблення органами місцевого самоврядування сільських громад стратегій розвитку підприємництва згідно потенціалу, котрий притаманний місцевості в якій така стратегія реалізується;
 підтримка інноваційної обізнаності сільських жителів;
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 запровадження ефективного фінансового
механізму підтримки малих та середніх підприємств з сільських бюджетів.
Висновки. Підводячи підсумок слід сказати,
що підприємництво завжди було і буде основною
можливістю для формування міцної економіки,
воно існує як на рівні села у вигляді особистих фермерських господарств, малих та середніх підприємств, так і на рівні держави у вигляді великих корпорації. Саме підприємництво слугує платформою
для реалізації винахідливості, ідей, креативності та
мрій сотень тисяч громадян, воно забезпечує мільйонам громадян робочі місця. Саме тому, надважливим є недопущення втрати підприємницького потенціалу саме на селі. Адже, якщо на рівні міста
цьому приділяється достатньо уваги, то подоланням проблем відсутності підприємств в сільській
місцевості чи їх неефективному функціонуванню,
уваги приділяється значно менше. Звичайно відразу
реалізувати увесь наявний підприємницький потенціал села неможливо, і тут звичайно вагому роль відіграє відсутність міцної економіки, як такої загалом, але певні кроки щодо покращення підприємницького клімату слід вже розпочати здійснювати,
особливо враховуючи той факт, що саме зараз відбувається реформа децентралізації і багато сіл
об’єднуються в одну громаду і формується спільний бюджет, якого вже може бути достатньо для
підтримки і розвитку малих і середніх підприємств.
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Аннотация
Статья посвящена финансовой грамотности населения: проблемы и перспективы. Рассмотрены проблемы, и пути их решения, возникающих в данной сфере.
Abstract
The article is devoted to financial literacy of the population: problems and education prospects. The problems
and ways to solve them arising in this sphere are considered.
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Вопросами финансовой грамотности и уровнем её повышения обеспокоены как в России, так и
во всём мире. Особенно актуальным становятся эти
вопросы при возможности оказания услуг дистанционно, с применением новых технологий. На данном этапе развития рыночных отношений в России
приходит осознание необходимости повышения
финансовой грамотности населения. Особенно эта
необходимость возникает в кризисные периоды
экономики. Финансовая грамотность - это достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения.
Знание ключевых финансовых понятий и умение их
использовать на практике даёт возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами. То есть вести учет доходов и расходов, а
также ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора. Наконец, использовать накопительные и страховые инструменты. Стоит отметить, что от уровня финансовой
грамотности населения страны зависит её экономическое развитие. Низкий уровень таких знаний приводит к отрицательным последствиям не только для
потребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора и общества в целом. Поэтому разработка и внедрение программ по повышению финансовой грамотности населения - это
важное направление государственной политики во
многих развитых странах. Высокий уровень осведомленности жителей в области финансов способствует социальной и экономической стабильности
в стране.
В России финансовая грамотность находится
на низком уровне. Лишь небольшая часть граждан
ориентируется в услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами. Кризис 2014 г.
стало осознанием острой необходимости повышения финансовой грамотности, что явилось условием построения глобальной экономики, которая
будет защищена от повторных рисков и потерь.
Начать этот процесс необходимо с экономического

развития наноэкономики, нанотехнологии, обзора
индикаторов, уровня финансовой грамотности отдельного человека. Ученые связывают наноэкономику с экономическими отношениями в поведении
отдельных «физических лиц» и возможностями их
учета в регулировании макроэкономических и микроэкономических систем [2]. Базой настоящего
подхода считается попытка расширить возможности влияния страны на решения индивидов о потреблении, сбережении, инвестициях и предпринимательстве, для того чтобы мобилизовать их денежные ресурсы в развитие национальных планов и
инновационной экономики. Среди причин повышения финансовой грамотности населения мы выделяем:
1.низкий уровень осведомленности подавляющего большинства российских граждан о спектре
финансовых услуг (какие услуги существуют и для
чего они нужны);
2.недостаточный уровень знаний по минимизации рисков при осуществлении финансовых операций;
3.недостаточный уровень знаний своих прав и
последовательности действий в случае возникновения проблем при использовании финансовых услуг.
Также уровень финансовой грамотности оказывает влияние на развитие региона, его стабильность и устойчивость.
По данным Всемирного банка за 2018 год и последующего
мониторинга
Национального
агентства финансовых исследований, 49 % россиян
хранят сбережения дома, а 62 % предпочитают не
использовать какие-либо финансовые услуги, считая их сложными и непонятными. О системе страхования вкладов [1] осведомлено 45 % взрослого
населения России, причем половина из этого количества, только слышали данное название, но не могут объяснить его. Лишь 25 % россиян пользуются
банковскими картами. При этом у держателей кредитных карт наблюдается низкий уровень знаний о
рисках, связанных с этим продуктом. Только 11 %
россиян имеют стратегию накоплений на период
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пенсионного возраста. Большинство наших сограждан принимают решения об управлении своими финансами не на основе анализа полученной информации, а по рекомендациям знакомых или заинтересованных сотрудников финансовых учреждений.
В России низкая информированность населения о
том, какие права имеет потребитель финансовых
услуг, и как их защищать в случае нарушений. Порядка 28 % населения не признает личной ответственности за свои финансовые решения, считая,
что государство все должно возмещать. Такая статистика показывает, что заниматься повышением
финансовой грамотности населения необходимо на
государственном уровне. Впервые эту проблему в
России стали обсуждать в 2006 году на встрече в
Санкт-Петербурге министров финансов G8, после
чего меры по формированию финансовой грамотности в стране нашли отражение в целом ряде документов президента и правительства РФ [2].
Например, в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до конца
2020 года повышение финансовой грамотности
обозначено в качестве одного из основных направлений формирования инвестиционного ресурса. В
Стратегии развития финансового рынка РФ на период до конца 2020 года оно рассматривается в качестве важного фактора развития финансового
рынка в России [3]. Министерство финансов РФ
совместно с рядом федеральных органов исполнительной власти и при участии Всемирного банка ведет разработку программы повышения финансовой
грамотности населения. Общий объем затрат составляет 110 млн. долларов. Основная часть (80 %)
будет финансироваться из федерального бюджета,
оставшаяся — за счет средств Всемирного банка.
На сегодняшний день по-прежнему большинство
россиян получают теоретические знания в области
финансов самостоятельно. Несмотря на большое
количество ресурсов посвященных финансовой
грамотности населения, они носят либо специализированный характер [5], либо коммерческую специализированную основу [7], либо малоизвестны.
К тому же, несмотря на то, что имеются ресурсы достаточно популярные [6], к ним обращаются как
правило, уже после появление финансовой проблемы. Здесь много зависит от государственного
регулирования. Также низкая финансовая грамотность приводит к повышенной криминогенности на
финансовых рынках. Низкая финансовая грамотность не только мешает развиваться легальному
бизнесу, но и стимулирует нелегальный. Неграмотные потребители с легкостью попадают к мошенникам, чем невольно способствуют росту финансовых
пирамид. Такие пирамиды обещают избавление от
всех долгов за невысокую плату, но на практике никак не могут помочь в решении проблем должника,
а лишь сильнее загоняют человека в тупик, лишая
средств. Решению этих проблем на данный момент
уделяется значительное внимание. На законодательном уровне появляется все больше законов и
указаний ЦБ РФ, направленных на раскрытие информации о займе. К тому же появились ограничения штрафов и пеней, что способствует снижению
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долговой нагрузки [13]. Все эти шаги полезны и для
потребителей, и для отрасли. Но регулировать этот
вопрос законодательно до бесконечности не представляется разумным. К сожалению, рост доступности информации о финансовых услугах не означает автоматического повышения финансовой грамотности. На рынке одна из частей программы
финансовой грамотности — это создание институтов посредничества между клиентом и финансовым
институтом. Скажем, нужны независимые страховые брокеры, не те, которые сидят на проценте у
страховых компаний, а те, которые получают
деньги от самого клиента; независимые финансовые советники, чтобы человек мог прийти и получить консультацию третьей стороны, не связанной
с банкирами, страховыми компаниями, инвестиционными фондами. Финансовая безграмотность —
крайне опасная вещь. Сейчас почти у каждого есть
возможность стать инвестором. Инвестиционные
продукты становятся все доступнее, но у населения
нет о них знаний, необходимых для их использования. Если брать самые распространенные услуги:
потребительские кредиты, кредитные карты, ипотека, лизинг, практически каждому человеку приходится заниматься личным финансовым планированием, принимать кредитные и инвестиционные
(включая пенсионное накопление) решения. Из-за
безграмотности миллионы людей принимают разорительные для себя решения, которые будут сказываться в последствии на каждой семье отдельно, и
на общество и государство в целом. Центробанк,
институты гражданского общества, участники
рынка пытаются повысить финансовую грамотность населения, формируя корректный образ отрасли в СМИ и работая с потребителями услуг: открываются горячие линии, на которые можно обратиться с вопросом или жалобой на действия,
выпускаются просветительские печатные материалы. Тема недостаточного уровня знаний и навыков
в отношении личных финансов возникала из более
практически ориентированных проблем.
Р. Шнипер полагает, что основными характеристиками устойчивого развития являются надежность экономической конструкции региональных
систем, адаптивность и эластичность регионального воспроизводства, когда наличествуют естественные вариации спроса и когда нет резких колебаний социально-экономических процессов [7].
В.К. Петров и С.Г. Селиванов под устойчивым
развитием региона понимают такое состояние, когда население может реально улучшать свое жизнеобеспечение, ощущать гарантии стабильности, уверенность за будущее своих детей [5].
А. Брячихин устойчивость региона связывает с
восстановлением в нем нормальной социальной,
экономической и политической обстановки. Для
этого необходимо, чтобы территориальные органы
власти полнее и эффективнее выявляли местные
возможности, реализовали потребности, интересы
и ожидания жителей, твердо и последовательно защищали их от негативных воздействий [1].
Анализ показывает, что стабильность региона
зависит от сбалансированности экономики региона
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и уровня финансовой грамотности населения. Сегодня уже создаются универсальные методики измерения финансовой грамотности населения, которые
могут быть использованы в разных странах в сравнительных исследованиях. Иными словами, финансовая способность — это практическая деятельность индивида по достижению поставленных им
целей. Поэтому если мы хотим измерить финансовую способность человека, то необходимо не
столько измерять знания человека, сколько оценить, насколько то, что он делает, соответствует
нашим представлениям о том, что делают финансово способные люди. Главное — поведенческие
установки населения, такие как «жить не одним
днем», «избегать спонтанных покупок», «следить
за количеством денег в кармане». Важно сказать,
что в отличие от других подходов к измерению финансовой грамотности данная методика опирается
не только на оценочные суждения экспертов о составных частях понятия финансовой грамотности
индивидов, но включает также и представления самих людей о том, какое поведение можно считать
финансово грамотным. Не обходится финансовая
грамотность населения и без влияния бизнеса. Будучи заинтересованными в увеличении количества
пользователей тех или иных финансовых продуктов, рыночные игроки также оказывают влияние на
уровень финансовой грамотности их клиентов.
Чтобы кредитные учреждения могли привлекать
все больше новых клиентов, недостаточно только
создавать новые финансовые продукты. Принципиально важен ответственный подход к ведению бизнеса, основанный на полном информировании клиента о характеристиках предлагаемых ему продуктов. Финансовая грамотность, конечно, должна
быть выше. Люди должны как минимум интересоваться этими вопросами. Однако очень легко потеряться в информационном потоке, как отличить рекламу от настоящей информации — непонятно.
Например, если человек хочет получить кредит или
положить деньги на депозит, ему необходимо знать
и терминологию, и основу договорных отношений,
и основу финансовых отношений. В итоге, для консультации человек обращается непосредственно в
сам банк, или страховую компанию, к самому банкиру или страхователю, но банкир — это заинтересованная сторона, а значит, очевиден конфликт интересов. Зачастую не выдерживают критики сами
программы обучения финансовой грамоте, но плохое образование не аргумент в пользу того, что оно
не нужно вообще. Как выясняется, финансовая грамотность помогает только людям с развитыми
навыками самоконтроля — иначе она не воплощается в разумное поведение [1]. Еще одна задача —
найти тьюторов, которые будут обучать учителей
финансовой грамотности, ведь учителя не обладают специальными финансовыми знаниями, отметили в Министерстве финансов [6]. Если же привлекать внешних экспертов, из банковской сферы,
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такие гонорары могут сделать программу бессмысленной. К тому же если такие мероприятия будут
проводиться самими банками, есть возможность не
развития навыков и знаний, а самореклама и предложение услуг через такое «образование».
Таким образом, можно сделать вывод:
1. необходимо давать населению в рамках обучающих курсов терминологию привычную для финансовых инструментов;
2. научить «читать» документы и осознавать
последствия принятия на себя ответственности за
то или иное действие;
3. проводить независимое обучение финансовой грамоте.
В рамках обучения необходимо показывать,
как тот или иной инструмент работает на практике,
его плюсы, минусы и риски. Такие занятия должны
быть системными, обзорными, и добровольными.
Необходимо, прежде всего, заинтересовать, и показать значимость такой информации, и возможности
применения в жизни. Финансовая сфера окружает
нас практически каждодневно. Финансовую грамотность необходимо повышать, чтобы со временем становилось общественной нормой: рациональное потребление, оценка личных возможностей и рисков, эффективное инвестирование и
приумножение благосостояния населения, принятие ответственных решений было осознанным.
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Привлечение инвестиций является источником развития воспроизводственной базы страны, и
помогает успешно реализовать стратегические социальные и экономические цели Российской Федерации, в целом и Республики Адыгеи. В условиях
развития регионов инвестиции могут выступать как
один из основных факторов позитивного изменения
экономики страны, с сохранением индивидуальных
особенностей хозяйствования каждого из субъектов внутри ее территории, за счёт капиталовложений в те области хозяйствования региона, где выявлен наибольший потенциал [1]. Так согласно закону Республики Адыгея «Об инвестиционной
деятельности в Республике Адыгея» № 64 от
09.02.1998 г. были введены формы государственного стимулирования инвестиционной деятельности. К ним относятся: гарантии, льготы, субсидии и
т.д. [1]. В состав этого кластера помимо туристских
или курортных комплексов должен входить ряд инфраструктурных объектов. Развитие туризма в
Адыгее даст импульс развитию многих отраслей,
что в свою очередь, увеличит налоговые поступления. Республика Адыгея располагает всеми ресурсами для развития туризма, однако одних ресурсов
недостаточно для эффективного развития отрасли.
Требуется наличие грамотного регулирования,
управления и стимулирования предпринимательской активности в данной сфере. Задача властей
Республики - увеличить долю налоговых поступлений от деятельности в туристской отрасли. Привлечение инвесторов в республику позволит развивать
туризм. В разрабатываемой концепции развития ту-

ризма на 2019 - 2025 годы отведено решающее значение взаимодействию туриндустрии с другими отраслями. Для её развития необходимо в полной
мере использовать все преимущества республики.
Хорошо развитая инфраструктура, будет привлекать инвесторов и спровоцирует огромный поток
туристов из разных субъектов Российской Федерации. Следствием станет поступление налоговых доходов в бюджет и увеличение ВРП Адыгеи.
К основным факторам, которые могут обеспечить республике инвестиционную привлекательность, является:
1. отраслевая мобильность: Адыгея – индустриально-аграрная республика, с развитыми отраслями промышленности: пищевой, деревообрабатывающей, лесной, и целлюлозно-бумажной;
2. ресурсное обеспечение, а именно богатство
Адыгеи лесными ресурсами, которые занимают в её
южной части более трети территории. Плодородные земли и промышленные запасы ряда полезных
ископаемых во многом определяют приоритеты в
развитии экономики республики;
3. географическое положение, обеспечивающее благоприятные климатические условия для туристско-рекреационного развития, для организации международного туризма;
Созданный благоприятный климат для инвесторов и гибкая нормативно-правовая база позволят выгодно взаимодействовать с Республикой
Адыгея.
К приоритетным направлениям привлечения
инвестиций в сфере туризма и рекреации можно отнести [2]:
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1. определение вектора направления инвестиционных вложений;
2. создание инфраструктуры инвестиционного
рынка;
3. привлечение внебюджетных источников финансирования.
При внедрении и реализации приоритетных
инвестиционных проектов в республике активно
используется механизм государственно-частного
партнерства, вследствие чего определен порядок
заключения инвестиционного соглашения и разработана схема сопровождения инвестиционных проектов Республики Адыгея. Применяемый метод
государственно-частного партнерства при реализации Федеральных целевых программ, объединяет
усилия государства и частного сектора, позволяет
за счет бюджетных средств осуществить строитель-

Покли

2015
2016
2017
2018
2019
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ство дорог, объектов газо-, водо-, электроснабжения, то есть строительство инфраструктурных объектов, а также предоставляет инвестиционные площадки для презентации бизнес-проектов и за счет
внебюджетных источников строительство объектов бизнеса, приносящих доход.
В части развития внутреннего и въездного туризма Республика Адыгея является перспективным
регионом. В список всемирного наследия
ЮНЕСКО включена горная часть Республики Адыгея, где расположены первозданные ландшафты,
леса, альпийские луга, уникальные природные памятники, которые представляют интерес для туристов. Проведенные исследования показали, что инвестиционный климат в Республике Адыгея определен инвестиционным потенциалом, который
зависит от объектов инвестирования, и экологоэкономического состояния.

Основные показатели социально-экономического развития Республики Адыгея
Валовой
Номинальная
Численность
Валовый ререгион,
Инвестиции Индекс потребиначисленная
постоянного
гиональный
продукт в в основной
тельских цен на среднемесячная
населения,
продукт, млн.
расчёте
капитал,
товары и услуги,
заработная
тыс. чел.
руб.
на 1-го
млрд. руб.
%
плата на одного
чел. руб.
работника, руб.
451,49
85583,7
183384,9
15,754
112,6
22087,0
452,78
91778,0
202674,87
15,392
105,2
23098,0
453,69
99157,4
218574,76
17,91
105,4
26231,3
454,09
106724,6
234977,06
19,42
105,0
24100,0
458,06
115227,5
251188,41
20,71
104,5
25200,0

Анализ показал, в 2017 г. увеличение более
чем на 8 % по сравнению с 2016 г. и почти на 50 %
по сравнению с 2014 г. А также, несмотря на незначительное уменьшение численности иностранных
туристов, общий объем туристского потока в Адыгею в 2017 г. увеличился на 16 %.
Исходя из статистических данных за 2016 г.,
которые констатируют, что в России наибольшим
объемом номерного фонда обладает Центральный
федеральный округ, следующий – Южный федеральный округ, общая площадь номерного фонда
которого увеличилась за последние пять лет на 39
%. Являясь активным участником федеральной целевой программы по развитию внутреннего и
въездного туризма, республика своевременно и в
полном объеме выполняет взятые на себя обязательства. Республика Адыгея – один из первых
субъектов Российской Федерации, ставших участником федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в России», она
полностью обеспечила выполнение мероприятий
по созданию туристско-рекреационных кластеров и
показала 100 % кассового исполнения по годовым
лимитным назначениям в объеме 299 млн. руб.
Финансируемые из федерального бюджета в
рамках федеральной целевой программы средства
направлены на строительство транспортной инфраструктуры, а также систем газоснабжения и водоснабжения в рамках формирования туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» Республика Адыгея». Инвестиционный проект

«Ворота Лаго-Наки» был запущен на территории
Республики Адыгея, и у туристов и населения существенно увеличатся возможности для посещения
объектов туристического и экскурсионного характера, а также проведения активного отдыха. Территориально кластер располагается в южной части
Республики Адыгея и охватывает горную и предгорную зоны, он позволяет развить культурный, познавательный, этнографический, лечебный, оздоровительный, горнолыжный туризм, активный отдых
и SPA-услуги. Инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер “Ворота Лаго-Наки”
Республики Адыгея» призван предельно раскрыть
природно-ресурсный потенциал Адыгеи, организовать зоны активного развития туризма, повысить
конкурентоспособность туристско-рекреационного
комплекса региона. Общий объем финансирования
мероприятий по созданию ТРК «Ворота ЛагоНаки» составляет 6,1 млрд руб., из которых: 1,5
млрд руб. финансируются из федерального бюджета, 0,3 млрд руб. соответственно из местного
бюджета, и 4,3 млрд руб. – из внебюджетных источников.
Сегодня применяются разнообразные инструменты, позволяющие регионам предпринимать
максимальные усилия по привлечению инвестиций
[3]. В частности, результативным инструментом является закон, в рамках которого регионы наделяются определенными полномочиями, например
снижать до 10 % региональную часть налога на
прибыль, а федеральная составляющая – 2 % может
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быть отменена. Данная мера, так же как и возможности, которые появляются благодаря введению в
работу так называемого специального инвестиционного контракта, являются системообразующими
моментами в развитии инвестиционного климата
[4].
Одним из наиболее эффективных и продуктивных способов привлечения инвестиций в регионы
стало формирование особых экономических зон
(ОЭЗ) или аналога – территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или
ТОР) [5]. Эти инструменты не только способствуют
получению готовой инфраструктуры по льготным
ставкам, налоговые, таможенные и амортизационные льготы, а позволяют существенно снизить административные барьеры.
Следующий инструмент – это индустриальные
парки. А также существует достаточное количество
институтов развития, которые помогают с гарантиями, финансированием или лизингом. В частности,
Региональный фонд развития промышленности
(РФРП), Фонд развития и финансирования предпринимательства, Региональная лизинговая компания, гарантийные фонды, а также группа Российского экспортного центра.
Огромную роль в развитии туристско-рекреационного кластера Республики Адыгея имеют институты инновационного развития – инструмента
формирования и обеспечения устойчивого роста
экономики, реализации долгосрочных приоритетов
[6].
Основной формой поддержки субъектов инновационной деятельности в республике может стать
предоставление льгот по уплате налогов, которое
будет способствовать развитию и совершенствованию правовых механизмов финансового стимулирования и обеспечения инновационной деятельности. Механизмом воздействия привлечения внимания
инвесторов
могут
стать
налоговые
преференции, к ним относятся:
-обнуление, уменьшение налоговых ставок;
-перенос убытков на будущее;
-налоговые каникулы;
-инвестиционный налоговый кредит;
-специальные налоговые режимы;
-выделение из-под налогообложения отдельных объектов.
В целях содействия реализации инвестиционного проекта на территории Республики Адыгея
предлагается государственная поддержка в форме
налоговых льгот по налогу на имущество и транспортному налогу сроком на три года, но не более
срока окупаемости проекта, предоставляемой в
рамках законодательства об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея при условии присвоения инвестиционному проекту статуса «приоритетного» [3]. Проект может считаться «приоритетным», если:
1.имеется экономическая и социальная значимость инвестиционного проекта для Республики
Адыгея;
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2.увеличится объем выпуска или повысится
качество и конкурентоспособность продукции;
3.будут созданы новые рабочие места;
4.подтверждены источники финансирования;
5.отсутствует просроченная задолженность по
платежам в республиканский бюджет Республики
Адыгея.
Эффективными мерами для улучшения инвестиционной активности в туристско-рекреационном кластере на территории Республики Адыгея
можно обозначить следующие:
1. отсутствие бюрократических и административных препон для бизнеса в области туризма и рекреации в части регулирования и надзора; причем
это затрагивает не только вновь создаваемые компании и проекты, но и действующий бизнес;
2. стабильность, постоянство и предсказуемость региональной регулятивной политики по отношению к туристической отрасли и инвесторам;
3. меры по максимизации доходности инвестиций: налоговые каникулы, например, в части налогов, зачисляемых в региональный бюджет; различные формы субсидирования кредитных и лизинговых ставок и гарантирования кредитов;
4. гарантированность общедоступности инженерных сетей, исключение скрытых инвестиционных затрат, например, по созданию недостающей
инфраструктуры – как инженерной, так и социальной.
Отсюда следует, что это требует государственных инвестиций в инфраструктуру и более жесткой
антимонопольной политики по отношению к поставщикам услуг базовых естественных монополий.
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Анотація
Досліджено механізм формування та методичні підходи до проведення аналізу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств. Розглянуто значення та роль аналізу фінансових результатів,
оцінено фінансові результати сільськогосподарських підприємств України на основі статистичних даних.
Визначено основні інформаційні джерела, завдання та етапи аналізу. Здійснено аналітичну оцінку рентабельності та розглянуто методику факторного аналізу. Запропоновано програму робіт із проведення
аналізу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств. Визначено, що фінансові результати
діяльності підприємства характеризуються приростом чистих активів, основним джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення механізму формування фінансових результатів
сільськогосподарських підприємств, запропоновано заходи та напрями вдосконалення аналізу фінансових
результатів сільськогосподарських підприємств.
Зроблено висновки, що важливим джерелoм резервiв зростання прибутковoсті сільгосппідприємств є
oптимізація структури товарної прoдукції, тобто зростання частки тих видів продукції, які приносять більший прибуток підприємству. Для збільшення позитивних фінансових результатів у підприємствах регіону
необхідним є запровадження комплексу заходів для збільшення виручки від реалізації у оптимальному
поєднанні зі зниженням собівартості.
Abstract
The mechanism of formation and methodical approaches to the analysis of financial results of agricultural
enterprises are investigated. The significance and role of the analysis of financial results are considered, the financial results of agricultural enterprises of Ukraine are estimated on the basis of statistical data. The main information
sources, tasks and stages of analysis are determined. An analytical assessment of profitability is made and the
method of factor analysis is considered. The program of works on carrying out the analysis of financial results of
the agricultural enterprises is offered. It is determined that the financial results of the enterprise are characterized
by an increase in net assets, the main source of which is the profit from operating, investing and financing activities.
Proposals for improving the mechanism of formation of financial results of agricultural enterprises are formulated, measures and directions for improving the analysis of financial results of agricultural enterprises are
proposed.
It is concluded that an important source of reserves for growth of profitability of agricultural enterprises is
the optimization of the structure of marketable products, ie the growth of the share of those types of products that
bring more profit to the enterprise. To increase the positive financial results in the enterprises of the region, it is
necessary to introduce a set of measures to increase sales revenue in the optimal combination with cost reduction.
Ключові слова: фінансовий результат, трансформаційні зміни, ринкова економіка, стратегічний розвиток, прибуток, активи, аналіз, індексний метод.
Keywords: financial result, transformational changes, market economy, strategic development, profit, assets,
analysis, index method.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
В умовах трансформаційних змін ринкової
економіки стратегічний розвиток аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності
у значній мірі залежить від ефективного

функціонування підприємницьких структур агробізнесу. Основною складовою високої ефективності господарської діяльності сільськогосподарсь-
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ких підприємств є відповідний фінансовий результат, значення якого може бути як позитивним, так і
негативним.
Сьогодні виробничо-господарська діяльність
аграрних підприємств відбувається в умовах нестабільності та змін у зовнішньому середовищі, непрогнозований вплив яких негативно позначається
на показниках ефективності господарювання та
призводить до ризикованості здійснення виробничо-господарських операцій, зниження рівня їх
конкурентоспроможності [8]. Одним із домінуючих
показників ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств є саме фінансовий результат. Тому актуальним є обґрунтування дієвих
управлінських заходів, спрямованих на оптимізацію величини фінансових результатів аграрних підприємств з метою визначення потенційних
можливостей підвищення їх прибутковості та посилення конкурентних позицій на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження аналізу фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання широко висвітлені
в науковій літературі, нормативних документах, а
також навчально-методичних публікаціях. Дослідженням сутності категорії фінансових результатів займалися вітчизняні та зарубіжні науковці,
відомі вчені та економісти: Бобровська Н.В., Грицевська О.А., Сухорукова В.В., Бурковська А. В.,
Жигало В. І., Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик
Т.О., Браніцький Ю.Ю., Добрунік Т.П., Материнська О.А., Пльонсак О.Л., Захарчук С.В., Руденко
Є. М., Скоромна О. Ю., Вольська Л.Л., Христюк
Д.П. Однак, велика кількість теоретичних і практичних питань залишаються невирішеними. Тому,
дані науково-практичні дослідження вимагають
більш поглибленого вивчення з метою уточненого
трактування економічного змісту фінансових результатів та їх формування.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Одним із домінуючих показників ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств є саме фінансовий результат.
Тому актуальним є обґрунтування дієвих управлінських заходів, спрямованих на оптимізацію величини фінансових результатів аграрних підприємств
з метою визначення потенційних можливостей
підвищення їх прибутковості та посилення конкурентних позицій на ринку. Прийняття управлінських рішень щодо формування фінансових результатів агарних підприємств є надзвичайно важливим
аспектом їх діяльності і передбачає розробку певних організаційно-методичних заходів з метою
створення цілісної системи управління прибутком
підприємств.
Утворення
фінансових
результатів
підприємств аграрної сфери загалом відбувається
безпосередньо за рахунок їх операційної діяльності,
яка в свою чергу формується саме із сільськогосподарського виробництва та реалізації. Однозначно
фінансові результати прямо впливають на стабільність, фінансову незалежність та здатність до розширеного відтворення в аграрних підприємствах.
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Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження полягає у вивченні механізму формування та методичних підходів до
проведення аналізу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств та розробці пропозицій щодо їх вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Результати фінансового характеру підприємства
являють собою основний підсумковий показник,
який демонструє результат діяльності та шляхи
усунення можливих недоліків та прорахунків.
Утворення
фінансових
результатів
підприємств аграрної сфери загалом відбувається
безпосередньо за рахунок їх операційної діяльності,
яка в свою чергу формується саме із сільськогосподарського виробництва та реалізації. Саме тому основним і дуже важливим є питання формування
фінансових результатів сільськогосподарської
діяльності аграрного підприємства, як для власників, так і для держави загалом [2; 14]. Однозначно
фінансові результати прямо впливають на стабільність, фінансову незалежність та здатність до розширеного відтворення в аграрних підприємствах.
Однак питання економічного змісту фінансових результатів й досі залишається неоднозначним [2].
Джерелaми аналітичної iнформації для анaлізу
дiяльнoсті сiльськогосподарських пiдприємств є
фiнансовий плaн, бiзнес-плaн, дані бухгалтерськогo
облiку за розрахунками результатів діяльності, показники фiнансовoї звiтності ф. № 1 «Звiт прo
фінaнсoвий стaн», ф. № 2 «Звiт про сукyпний
дохiд», ф. № 3 «Звiт прo рyх грошoвих коштiв», ф.
№ 4 «Звiт прoвлaсний кaпiтaл», ф. № 5 «Примiтки
дo рiчної фінaнсовoї звiтностi», дaні статистичнoї
звiтності, покaзники внутрiшньої управлiнської
звітності [17].
Формування фінансового результату в сільськогосподарських підприємствах має свої особливості у зв’язку із специфікою виробничо- господарської діяльності підприємницьких структур аграрної галузі, серед яких домінуючими є такі:
- вплив природно-кліматичних факторів на
процес формування прибутку (характерна сезонність виробництва);
- багатогалузевий характер діяльності сільськогосподарських підприємств: виробництво різноманітної продукції рослинництва і тваринництва,
переробка власної та давальницької сировини;
- залучення в господарському процесі
незамінних природно-біологічних факторів виробництва та біологічних активів, що зумовлює особливості їх оцінки, відображення в системі рахунків,
а також специфіку обліку процесу виробництва
(біологічних перетворень) і обчислення собівартості отриманої продукції;
- статус сільгосптоваровиробника дозволяє використовувати спрощену систему оподаткування зі
сплатою єдиного податку та спеціальний режим
оподаткування з ПДВ [8].
Фінансовий результат – це приріст (або зменшення) вартості власного капіталу підприємства,
що утворюється у процесі його підприємницької
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діяльності за звітний період. Для визначення фінансового результату, необхідно порівняти доходи
звітного періоду і витрати, понесені для одержання
цих доходів [1]. Основним показником, який характеризує фінансові результати діяльності є прибуток. Прибуток є показником, який залежить від обсягів і собівартості продукції. Збільшення прибутку
відображає нарощування фінансових ресурсів та
зростання фінансових результатів.
Крім того, на собівартість впливають структурні й відповідні техніко-економічні фактори.
Структурні фактори відображають складові елементи собівартості: вартість сировини, матеріалів,
напівфабрикатів; палива та енергії; заробітна плата
та нарахування; вартість утримання й експлуатації
обладнання; накладні та інші витрати [1; 9]. Техніко-економічні фактори, які характеризують формування витрат з кожного елемента, включають
місткість витрат (матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість тощо) та їх вартість
(ціни на матеріали, сировину, енергоносії, заробітна плата). Місткість характеризується обсягом
використання сировини, енергії, заробітної плати
та інших елементів на виробництво одиниці
відповідних товарів, робіт, послуг. Зменшення матеріалоємності виробництва є одним із чинників
зниження собівартості [1].
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Фінансові результати діяльності підприємства
характеризуються приростом чистих активів, основним джерелом якого є прибуток від операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності.
Нaйголовнiшими завдaннями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:
– oцінка динамiки, якoсті, обсягів та структури
фiнансових резyльтатів;
– розкриття фaктoрів і кiлькісна оцiнка їх
впливy на фінансові резyльтати;
– встaновлення дoцільнoсті та ефективнoсті
використання прибyтку;
– визначення резервів зрoстання прибутку та
рентабельності, розробка рекомендацій щодо їх
впровадження [17].
Особливості формування фінансових результатів в аграрному секторі економіки випливають із
самого визначення поняття «сільськогосподарська
діяльність». Згідно П(С)БО 30 сільськогосподарська діяльність – це процес управління
біологічними перетвореннями з метою отримання
сільськогосподарської продукції та/або додаткових
біологічних активів [8].
На рис. 1 наведено фактори що впливають на
фінансовий
результат
сільськогосподарських
підприємств.

Фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності

Фінансовий результат від
первісного визнання

Фінансовий результат від
реалізації

Фінансовий результат від
зміни справедливої вартості

Справедлива вартість
біологічних активів та
сільськогосподарської продукції при первісному
визнанні

Дохід (виручка) від реалізації біологічних активів
та сільськогосподарської
продукції

Оцінка біологічних активів
на звітну дату

Витрати, пов`язані з
біологічними пертвореннями

Собівартість реалізованих
біологічних активів сільськогосподарської продукції

Оцінка біологічних активів
на попередню звітну дату

Рис. 1. Фактори, що впливають на фінансовий результат сільськогосподарських підприємств
Джерело: сформовано за результатами дослідження
У практичній діяльності використовуються
такі показники фінансових результатів:
➢ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
➢ доходи від інших операцій;
➢ сукупний дохід;
➢ прибуток на одиницю продукції;
➢ валовий прибуток;
➢ прибуток від операційної діяльності;
➢ фінансовий результат до оподаткування;
➢ чистий прибуток.

Рівень прибутку отриманого підприємством є
основним віддзеркаленням всіх виробничо-господарських процесів, що мають місце під час його
функціонування. Фінансовий результат є кількісним та якісним критерієм ефективності (неефективності) існуючого менеджменту, технологій, продуктивності праці, рівня виробничих затрат на виробництво та ін.
Сукупність цих факторів визначають ефективність виробництва і перетворюють позитивний
фінансовий результат (прибуток) на основну
рушійну силу ринкового механізму господарювання та основне джерело економічного і
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соціального розвитку підприємства та держави в
цілому [9; 13].
У міжнародній практиці виділяють три основні
підходи до визначення величини фінансового результату діяльності підприємства:
1) фінансовий результат розглядають, як зміну
величини чистих активів підприємства протягом
звітного періоду;
2) фінансовий результат виступає як різниця
між величиною доходів та витрат діяльності
підприємства;
3) фінансовий результат трактується, як зміна
величини власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду.
Досвід міжнародної практики бухгалтерського
обліку передбачає два головні методи визначення
фінансового результату діяльності підприємства:
1) балансовий метод, який передбачає визначення фінансового результату на підставі основного балансового рівняння, за яким величина активу підприємства відповідає сумі власного
капіталу (статутний, резервний, додатковий
капітал, прибуток минулих років) та зобов’язань
суб’єкта господарювання. За такого підходу, показник фінансового результату буде відображати
зміну вартості чистих активів протягом звітного
періоду;
2) метод «витрати – випуск» в основу якого покладено модель В. Леонтьєва. Розрахунок фінансового результату проводиться шляхом співставлення
доходів та витрат діяльності підприємства, з
наступними коригуванням даної різниці на суму
зміни залишків запасів та вартості незавершеного
будівництва впродовж звітного періоду [9; 12].
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Значення аналізу фінансових результатів полягає в тому, що він є необхідною умовою ефективного управління доходами і витратами підприємств
із метою збільшення прибутку та підвищення рентабельності.
Мета аналізу фінансових результатів – виявлення, вивчення і мобілізація резервів зростання
доходів, прибутку, підвищення рентабельності при
поліпшенні якості обслуговування покупців.
В процесі аналізу перевіряють ступінь виконання планів доходу, прибутку, рентабельності,
вивчають їх динаміку, визначають та вимірюють
вплив факторів на фінансові результати господарської та іншої діяльності підприємств.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:
➢ вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку;
➢ здійснення системного контролю за процесом формування прибутку і зміною його динаміки;
➢ визначення впливу зовнішніх і внутрішніх
факторів на фінансові
результати діяльності підприємства;
➢ вивчення напрямків і тенденцій розподілу
прибутку;
➢ розрахунок і оцінка показників рентабельності;
➢ вироблення рекомендацій, спрямованих на
мобілізацію виявлених резервів зростання прибутку і рентабельності [9].
У табл. 1 наведено розрахунок впливу факторів на формування чистого фінансового результату підприємства.
Таблиця 1
Розрахунок впливу факторів на формування чистого фінансового результату підприємства
Фактор
Модель оцінки впливу фактора на зміну чистого
фінансового результату
Чистий дохід від реалізації продукції:
ΔЧД заг = ЧД 1 – ЧД 0
- загальна зміна
- за рахунок зміни ціни
ΔЧД ц = ЧД 1 – (ЧД 1 / І ц )
І ц - індекс середньої ціни реалізації
- за рахунок зміни обсягу реалізації
ΔЧД о рп = (ЧД 1/ І ц ) – ЧД 0
Собівартість реалізованої продукції:
ΔСРПзаг =СРП1 –СРП0
- загальна зміна
- за рахунок зміни ціни
Δ СРП ц = СРП 1 – (СРП 1/ І ц )
- за рахунок зміни обсягу реалізації
Δ СРП о рп = (СРП 1/ І ц ) - СРП 0
Зміна інших операційних доходів
ΔЧФРДІОД=ІОД1 –ІОД0
Зміна адміністративних витрат, вит-рат на збут і
ΔЧФР ВІОД = [(АВ1 + ВЗ1+ ІОВ1) - [(АВ0 + ВЗ0+
інші операційні витрати *
ІОВ0)]
Зміна розміру доходів від інвестиційної та фінанΔЧФР ДІФД = [(ДУК1 + ІФД1+ ІД1) - [(ДУК0 +
сової діяльності
ІФД0+ ІД0)]
Зміна витрат від інвестиційної та фінансової діяль- ΔЧФР ВІФД = [(ВУК1 + ФВ1+ ІВ1) - [(ВУК0 + ФВ0+
ності *
ІВ0)]
Зміна розміру сплаченого податку на прибуток*
ΔЧФРПП=-(ПП1 –ПП0)
ПП1, ПП0 - суми сплаченого податку на прибуток
Джерело: сформовано на основі [3]
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Вплив факторних показників на чистий фінансовий результат (прибуток чи збиток) підприємства
можна зобразити у вигляді адитивної моделі:
ЧФР= ЧД - СРП + ІОД - АВ - ВЗ - ІОВ +ДУК +
ІФД + ІД - ФВ - ВУК – ІВ- ПП,
де : ЧФР – чистий фінансовий результат;
ІОД – інші операційні доходи;
ЧД – чистий дохід;
СРП – собівартість реалізованої продукції;
АВ – адміністративні витрати;
ВЗ – витрати на збут;
ІОВ – інші операційні витрати;
ДУК – дохід від участі в капіталі;
ІФД – інші фінансові доходи;
ІД – інші доходи;
ФВ – фінансові витрати;
ВУК – витрати від участі в капіталі;
ІВ – інші витрати;
ПП – податок на прибуток.
За даними Головного управління статистики у
Вінницькій області за 2019 рік позитивний сальдовий фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області становив
6346,4 млн. грн. прибутку, і в порівнянні із попереднім роком збільшився на 6,1% або на 366,7 млн.
грн.
Прибутково спрацювали 79,6% (-3,5 в.п.)
підприємств, обсяг їх прибутку складає 7362,2 млн.
грн. збільшився на 4,9% або на 343,9 млн. грн.
Найбільший вплив на результати діяльності
мала діяльність підприємств промисловості, обсяг
позитивного фінансового результату збільшився
майже в 1,4 рази або на 1074,5 млн. грн. і склав
3515,9 млн. грн. Частка прибутково працюючих
промислових підприємств зменшилась на 5,0 в.п. і
склала 73,2%, а сума отриманого ними прибутку
збільшилась на 32,9% або на 1015,5 млн. грн. і
склала 4102,0 млн. грн. (55,7% від прибутків прибуткових підприємств області).
Найкраще серед промислових підприємств
спрацювали підприємства переробної промисловості обсяг позитивного фінансового результату
яких збільшився в 1,5 рази або на 1253,4 млн. грн. і
склав 3610,2 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств зменшилась на 1,9 в.п. і склала
81%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась майже в 1,5 рази або на 1211,7 млн. грн і склала
3789,9 млн. грн. (92,4% від прибутків прибуткових
промислових підприємств).
Прибутковою була діяльність підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Хоча
обсяг позитивного фінансового результату зазначених підприємств, в порівнянні з 2018 роком, зменшився в 2,3 рази або на 132,4 млн. грн. і склав 104,4
млн. грн. Частка прибутково працюючих
підприємств зазначеної галузі склала 60% (-40,0
в.п.), а сума отриманого ними прибутку зменшилась на 54,5% і склала 107,7 млн. грн. (2,6% від прибутків прибуткових промислових підприємств).
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності з прибутковим фінансовим результатом спрацювали підприємства, що працюють
у сферах:
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- сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, сальдовий фінансовий результат 1148,8 млн. грн. прибутку, що у 2,1
рази менше або на 1281,5 млн. грн. менше прибутку, отриманого попередньому році. Частка прибутково працюючих підприємств зазначеної галузі
склала 87,5% (2,5 в.п.), а сума отриманого ними
прибутку зменшилась на 49,5% і склала 1388,4 млн.
грн. (18,9 % від прибутків прибуткових
підприємств області);
- будівництва, сальдовий фінансовий результат склав 1146,3 млн. грн. прибутку, що в 1,6 рази
або на 435,4 млн. грн. більше прибутку, отриманого
попередньому році (15,6 % від прибутків прибуткових підприємств області). 100% прибуткових
підприємств;
- транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, сальдовий фінансовий результат склав 110,2 млн. грн. прибутку, що
в 1,7 рази більше або на 45,9 млн. грн. більше прибутку, отриманого у попередньому році. Частка
прибутково працюючих підприємств зазначеної галузі склала 62,5%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась в 2,6 рази і склала 286,9 млн.
грн.;
- оптової та роздрібної торгівлі обсяг позитивного фінансового результату яких, збільшився
майже в 1,2 рази або на 45,7 млн. грн. і склав 298,7
млн. грн. Прибутково спрацювали 80% (-4,0 в.п.)
підприємств, сума їх прибутків збільшилась на
10,7% і склала 312,0 млн. грн. [6; 10].
Результати експериментальних досліджень доводять, що прибуток від сільськогосподарської
діяльності є збільшенням економічних вигод безпосередньо у вигляді надходження активів, отриманих в результаті відокремлення від біологічного активу, призначених для продажу і зменшення зобов’язань, які в результаті призводять до
збільшення власного капіталу за звітний період, а
також створюють економічне підґрунтя для покриття всіх видів поточних витрат. Важливий вплив
на ці вигоди також мають природно-кліматичні
умови.
Загальна методика визначення фінансових результатів сільськогосподарської діяльності не
зовсім відповідає реальній моделі ринкової економіки, оскільки фінансовий результат передбачено визначати не після реалізації сільськогосподарської продукції, а відразу після її одержання від
виробництва. У всіх же інших галузях економіки
фінансовий результат визначається на стадії реалізації, а не виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт) [8; 11]. На розмір фінансових результатів аграрних підприємств cуттєво
впливає оцінка продукції за справедливою вартістю
при первісному визнанні. Дохід від первісного
визнання не повинен включати справедливу
вартість продукції, що визнана виробничим запасом і буде використана у подальшому на виробничі
потреби [8; 15]. Фінансові результати діяльності обчислюються не по товарній, а по всій одержаній
продукції, адже однією з особливостей сільського
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господарства є часткове використання продукції
для внутрішньогосподарських потреб.
Відтак пріоритетним напрямком забезпечення
ефективного економічного розвитку аграрних
підприємств є прийняття управлінських рішень
щодо формування доходів, витрат і фінансових результатів від основної діяльності, що пов’язано з
виробництвом і реалізацією сільськогосподарської
продукції, біологічних активів і додаткових
біологічних активів [8; 14].
Найбільш суттєво фінансові результати
підприємства залежать від обсягу отриманої виручки від реалізації та собівартості продукції, тому
доцільно здійснити аналіз взаємозв'язку між виручкою від реалізації та фінансовим результатом
підприємств.
Індексний метод якнайповніше дозволяє
визначити взаємозв'язок між собівартістю основних видів продукції та фінансовими результатами
підприємства. Індекси бувають загальні і індивідуальні. Індивідуальні індекси собівартості показують наскільки змінились витрати на виробництво і
реалізація певного виду сільськогосподарської продукції у результаті зміни собівартості одиниці цієї
продукції і обчислюються за формулою:

The scientific heritage No 47 (2020)
iz=Z1/Z0
Де іz - індекс собівартості певного виду продукції;
Z1, Z0 — собівартість певного виду продукції
звітного і базисного періоду.
Проте за допомогою індивідуальних індексів
собівартості зерна, соняшнику, ріпаку, молока і т.д.
неможливо зробити висновок про динаміку зміни
собівартості всього підприємства. Для отримання
агрегованого показника, який буде уособлювати
зміну в часі неспівставних величин, необхідним є
використання загального індексу собівартості:
iz=ΣZ1 х g1/ ΣZ0 х g0,
де iz - загальний індекс собівартості
Z1, Z0 — собівартість певного виду продукції
звітного і базисного періоду.
g1, g0- випуск продукції певного виду звітного
і базисного періоду.
Зведений індекс собівартості показує, у
скільки разів, або на скільки відсотків, змінилась
собівартість продукції у звітному періоді порівняно
з базисним [13].
У табл. 2 наведено основні показники діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області.
Таблиця 2
Основні показники діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області
Показники
2015
2016
2017
2018
2018+/-2015
Кількість підприємств, од
2430
2455
2626
2715
285
у % до попереднього року
101,8
101,0
107,0
103,4
1,6
Кількість зайнятих працівників, осіб
41606
42698
36060
36344
-5262
у % до попереднього року
95,1
102,6
84,5
100,8
5,7
Кількість найманих працівників, осіб
40461
41012
34228
34347
-6114
у % до попереднього року
96,2
101,4
83,5
100,3
4,1
Витрати на персонал, млн.грн
2083,6
2438,5
2692,6
3430,5
1346,9
у % до попереднього року
120,0
117,0
110,4
127,4
7,4
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)1, млн.грн
30656,5 35223,1 30826,1 35321,1
4664,6
у % до попереднього року
177,8
114,9
87,5
114,6
-63,2
Продукція сільського господарства у
постійних цінах 2010р., млн.грн
10940,3 13794,6 12954,9 15152,7
4212,4
продукція рослинництва
6909,4
9577,9
8764,2
10593,9
3684,5
продукція тваринництва
4030,9
4216,7
4190,7
4558,8
527,9
Індекси сільськогосподарської продукції2,
у % до попереднього року
усього сільськогосподарська продукція
88,8
126,1
93,9
117,0
28,2
продукція рослинництва
77,7
138,6
91,5
120,9
43,2
продукція тваринництва
117,6
104,6
99,4
108,8
-8,8
Фінансові результати до оподаткування
фінансовий результат (сальдо), млн.грн
5669,1
7900,9
5794,3
5327,5
-341,6
прибуток, млн.грн
7919,5
8622,4
6208,3
6231,4
-1688,1
збиток, млн.грн
2250,4
721,5
414,0
903,9
-1346,5
частка підприємств, які одержали збиток,
%
13,1
9,3
9,9
10,0
-3,1
Джерело:
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/2010-11-23-13-52-20/vyishlyzdruku/3036-diyalnistpidpryyemstv.html [7]
З метою класифікації фінансових результатів
та для створення ефективних інформаційних

облікових моделей, запропоновно класифікацію
ознак доходів підприємств (рис. 2).
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Доходи підприємства

Класифікаційні ознаки

Групування доходів гідно з класифікаційною ознакою

За відношенням до галузей
сільського господарства

1. Доходи в галузі рослинництва
2. Доходи в галузі тваринництва, тощо

За відношенням до капіталу

Повязані з функціонувпнням власного
капіталу, обумовлені залученням позикового капіталу

За відношенням до комерційної
діяльності

Обумовлені підприємництвом і необумовлені підпримництвом (державна
фінансова підтримка, надзвичайні доходи)

Рис. 2. Розширена класифікація ознак доходів підприємств
Джерело: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/8-2018/UKR/burkovska.pdf [2]
У табл. 3 наведено інформацію щодо показників рентабельності операційної діяльності

підприємств Вінницької області за видами економічної діяльності за 2016-2018 рр.
Таблиця 3
Рентабельність операційної діяльності підприємств Вінницької області за видами економічної діяльності
за 2016-2018 рр. (тис. грн)
Результат від операційної діяльності
Усього
сільське,
лісове та
рибне господарство

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %
2016 2017 2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

13141996,1

12704465,3

12530706,8

13141996,1

112308880,1

133958528,9

14,1

11,3

9,4

10221026,5

6930862,4

6443295,4

10221026,5

26900678,1

32497075,0

35,8

25,8

19,8

Джерело: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/-2017-/4792-2012-10-24-06-5017.html [7]
На рис. 3 зображено динаміку рівня рентабельності сільського, лісового та рибного господарства Вінницької області за 2016-2018 рр.
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Рис. 3. Рівень рентабельності сільського, лісового та рибного господарства Вінницької області
за 2016-2018 рр., %
Джерело: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/-2017-/4792-2012-10-24-06-5017.html [7]
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Оцінка, аналіз та прогнозування фінансовоекономічних результатів діяльності є невід’ємною
та дуже важливою складовою фінансового стану
сільськогосподарського підприємства. До найважливіших показників, які характеризують результативність та прибуткову діяльність підприємства є
рівень отриманого прибутку та рентабельність [3;
12].
Аналіз і оцінка фінансових результатів
підприємства здійснюється відповідно даних
фінансової та статистичної звітності. Якість аналізу
фінансових показників звітності, насамперед залежить від компетенції керівництва, котре приймає
управлінські рішення.
Під час аналізу фінансових результатів
підприємства може використовуватися безліч
прийомів, методів та моделей. Їх кількість та обсяги
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застосування залежать від конкретних цілей
аналізу, оцінки та визначити їх завдання можна в
кожному окремому випадку (табл. 4).
В залежності від того, наскільки якісно проведений аналіз фінансових результатів, визначено основні критерії та чинники, таким і буде подальший
їх вплив на результативність діяльності підприємства [2].
Ефективність роботи підприємства значною
мірою залежить від якості управлінських рішень,
що стосуються використання прибутку, який залишився у розпорядженні підприємства.
Приймаючи ці рішення, товаровиробники повинні враховувати потребу підприємства у фінансових ресурсах, резервах, необхідність виробничого і
соціального розвитку підприємства [1].

Таблиця 4
Прийоми аналізу показників, які визначаються за інформацією фінансової звітності
Показники
Характеристика
Визначає абсолютні і відносні відхилення величин окремих видів фінансоІ
Горизонтальний
вих результатів за звітний період, а також у динаміці за ряд років і дозвоаналіз
ляє дати якісну характеристику виявлених змін.
Вертикальний
Передбачає
вивчення
показників структури фінансових результатів, тобто
ІІ
аналіз
питомої ваги окремих видів доходів і витрат в загальному підсумку, а також оцінку змін, які відбуваються в структурі.
Трендовий аналіз
Визначення тренду за інформацією декількох періодів, тобто основної тенІІІ
денції у динаміці показників фінансовихрезультатів.
Аналіз відносних
Розрахунок відношень між окремими позиціями однієї або різних форм
IV
показників
звітності, визначення взаємозв’язків між показниками.
Джерело: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/8-2018/UKR/burkovska.pdf [2]
Одним із найoсновніших і найбільш рaдикальних нaпрямків пiдвищення ефективнoсті виробництва сільгосппідприємств є пoшук внутрішнiх
резервiв по збільшенню прибуткoвості виробництвa і досягненню беззбиткової роботи за рахунок більш повного використaння потужності
підприємствa, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості,
раціонального використaння мaтеріальних, трудових та фінaнсових ресурсів [16; 17], скорочення невиробничих витрaт і втрaт.

Аналіз фінансових результатів діяльності
сільськогосподарських підприємств є важливим засобом
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства, цей факт набуває все більшого значення в умовах ринкової економіки [1; 11]. У табл.
5 наведено інформацію щодо частки основних показників діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області.

Таблиця 5
Частка основних показників діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області
(у відсотках до загальних показників області)
Показники
2015 2016 2017 2018 2018+/-2015
Кількість підприємств
25,7 28,4 28,6 27,9
2,2
Кількість зайнятих працівників
28,2 29,4 25,1 22,9
-5,3
Кількість найманих працівників
28,0 28,8 24,5 22,1
-5,9
Витрати на персонал
27,3 28,5 22,6 20,7
-6,6
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн
30,6 29,5 21,2 20,6
-10,0
Фінансові результати до оподаткування
прибуток
73,7 69,9 48,6 48,9
-24,8
збиток
40,8 24,9 15,1 34,9
-5,9
Джерело:
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/2010-11-23-13-52-20/vyishlyzdruku/3036-diyalnistpidpryyemstv.html [7]
Здійснення якісного аналізу фінансових результатів надає відповіді на питання, що пов’язані з
вирішенням питань стосовно підвищення ефектив-

ності діяльності та забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку. Розгляд можливостей практичної реалізації методичних підходів
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до оцінки фінансових результатів сільськогосподарського підприємства надає підґрунтя для їх правильного вибору та ефективного застосування [1;
4]. Прибуток як кінцевий фінансовий результат
діяльності підприємства складає різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво й реалізацію продукції.
Таким чином, аналіз беззбитковості і планування прибутку аграрних підприємств повинні
проводитись регулярно і включати:
1) розрахунок мінімально допустимого обсягу
продажів – точки беззбитковості – в цілому по

35
30

25,7

28,4 28,6 27,9

28,2

29,4
25,1
22,9
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підприємству і по кожному виду продукції та
біологічних активів;
2) оцінку того, наскільки далеко реальні продажі знаходяться від мінімально допустимого рівня
– розрахунок «запасу міцності». Зростання «запасу
міцності» розповість нам про зміцнення фінансового положення, зниження – про необхідність коригувань – зниженні витрат, збільшені реалізаційних
цін, зміна пропорцій між продажами окремих видів
продукції [8].
На рис. 4 наведена інформація щодо динаміки
кількості підприємств сільського господарства в
економіці Вінниччини.
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Рис. 4. Підприємства сільського господарства в економіці Вінниччини
(у % до загальних показників області)
Джерело: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/-2017-/4797-2016-10-24-07-4116.html [7]
Відтак, дієвим інструментарієм в системі
управління фінансовим результатом аграрних
підприємств є застосування методів економіко- математичного моделювання перспективного плану
розвитку, а саме симплексного методу лінійного
програмування з урахуванням системи факторів
впливу та взаємозв'язаних показників на ефективність виробничо-господарської діяльності, а
саме:
- обов’язкове виконання довгострокових угод
зі споживачами на поставки окремих видів сільськогосподарської продукції;
- досягнення максимального рівня раціонального і ефективного використання виробничо-ресурсного потенціалу підприємства, постійного зростання продуктивності праці;

- забезпечення мінімізації довгострокових і поточних витрат на одиницю продукції, одиницю земельної площі або умовну голову худоби при
постійному підвищенні урожайності сільськогосподарських культур в рослинництві і продуктивності худоби в тваринництві;
- забезпечення максимальної прибутковості
сільськогосподарського підприємства за рахунок
зміцнення сильних сторін підприємства в протистоянні йому зовнішніх загроз, в тому числі і конкурентів [8].
У табл. 6 та рис. 5 наведені показники фінансового результату до оподаткування підприємств Вінницької області за видами економічної діяльності з
розподілом на великі, середні, малі та
мікропідприємства за 2017-2018 роки.
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Таблиця 6
Фінансові результати до оподаткування підприємств Вінницької області за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017-2018 рр.
(Код за КВЕД-2010) (тис.грн)
Підприємства, які одержали прибуПідприємства, які одержали збиток
ток
Фінансовий резульу % до загальної
у % до загальної
тат (сальдо)
фінансовий резульфінансовий рекількості
кількості
тат
зультат
підприємств
підприємств
2017

Усього
по великих
підприємствах
по середніх
підприємствах
по малих підприємствах
у т.ч. по
мікропідприємствах
у тому числі
сільське, лісове та
рибне господарство

2017

2018

2017

2018

10004199,2 10155489,0

2018

77,3

77,8

12754268,1 12746809,0

2017

2018

22,7

22,2

2750068,9 2591320,0

2017

2018

2784446,0 2068706,0

70,0

83,3

3011621,0 2249587,0

30,0

16,7

227175,0 180881,0

4223258,7 4905076,0

83,5

82,1

5567439,2 6072724,7

16,5

17,9

1344180,5 1167648,7

2996494,5 3181707,0

77,0

77,6

4175207,9 4424497,3

23,0

22,4

1178713,4 1242790,3

840439,4

1066339,7

76,2

76,7

1432465,6 1729526,2

23,8

23,3

592026,2 663186,5

5860391,8 5394069,2

90,0

89,8

6275411,9 6299322,2

10,0

10,2

415020,1 905253,0

Джерело: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/-2017-/4797-2016-10-24-07-4116.html [5]

2068,7
5394,1
4905,1

3181,7
1066,3
Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

Мікропідприємства

Сільське, лісове та рибне господарство
Рис. 5. Фінансові результати до оподаткування підприємств Вінницької області
за видами економічної діяльності у 2018 р., млн. грн.
Джерело: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/-2017-/4797-2016-10-24-07-4116.html [5]
З метою забезпечення стабільного розвитку аграрних підприємств основними пріоритетами в системі управління фінансовими результатами має
стати реалізація управлінських заходів, спрямованих на оптимізацію величини фінансових результатів, а саме:
- планування і прогнозування прибутку
підприємства на основі оптимального співвідношення постійних і змінних витрат, ціни та обсягів
виробництва продукції;
- розробка оптимальної програми виробництва
основних видів продукції відповідно до вимог
ринку і потреб споживачів з урахуванням
внутрішніх можливостей використання наявного
ресурсного потенціалу, що дозволить оптимізувати
отримання прибутків на одиницю залучених у виробництво земельних та інших ресурсів;

- розробка власної стратегії розвитку з
урахуванням досвіду конкретного підприємства та
особливостей його діяльності, реалізація якої забезпечить формування стійкої конкурентної позиції на
ринку [8].
Важливим джерелoм резервiв зростання прибутковoсті сільгосппідприємств є oптимізація
структури товарної прoдукції, тобто зростання
частки тих видів продукції, які приносять більший
прибуток підприємству. Однак безплановість виробництва необхідних обсягів за видaми сільськогосподарських продуктiв веде дo змiни кон’юнктури
ринкy і, відповідно, до визначної щорічної зміни
ціни на один і той же вид продуктів [17].
Висновки. Основою фінансового та економічного розвитку стабільності суб’єкта господарювання, за наявності конкуренції, є переважно
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підтримка підприємством фінансової незалежності,
яка є гарантом позитивного фінансового результату
діяльності, тобто прибутком.
Ефективність роботи підприємства значною
мірою залежить від якості управлінських рішень,
що стосуються використання прибутку, який залишився у розпорядженні підприємства.
Для збільшення позитивних фінансових результатів у підприємствах регіону необхідним є запровадження комплексу заходів для збільшення виручки від реалізації у оптимального поєднанні зі
зниженням собівартості. Іншими словами, необхідно знайти ідеальну величину витрат, яка забезпечить оптимальний рівень виручки і максимально
можливий ступінь прибутковості сільськогосподарських підприємств.
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Анотація
У статті розглянуто методику аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Визначено, що аналіз необхідно проводити на основі комплексного й системного підходів та охарактеризовано основні етапи аналізу витрат операційної діяльності. Проаналізовано динаміку, склад та
структуру витрат за елементами, витратами операційної діяльності, собівартості реалізованої продукції.
За результатами розрахунку та співставлення показників підприємства обґрунтовано його стан та можливі
напрямки управлінських впливів для оптимізації витрат та максимізації фінансового результату. Враховуючи особливості і недоліки організації обліку і аналізу витрат операційної діяльності представлено узагальнену модель аналізу витрат операційної діяльності за перспективним і ретроспективним напрямами.
Abstract
The article considers the methodology of operating costs analysis in agribusiness. It is determined that the
analysis should be conducted on the basis of integrated and systemic approaches and the main stages of operating
costs analysis are described. The dynamics, composition and structure of costs by the elements, operating costs,
cost of goods sold are analyzed.
According to the results of calculation and comparison of the enterprise indicators, its condition and possible
directions of managerial influences for optimization of expenses and maximization of financial result are substantiated. Taking into account the peculiarities and shortcomings of organizing accounting and analysis of operating
costs, a generalized model of operating costs analysis in promising and retrospective areas is presented.
Ключові слова: методика аналізу, операційні витрати, елементи витрат, управлінський вплив, етапи
аналізу витрат, удосконалення.
Keywords: methodology of analysis, operating costs, elements of costs, managerial influence, stages of cost
analysis, improvement.
Постановка проблеми. Аналіз витрат сільськогосподарських підприємств є стратегічно важливим інструментом управління, від ефективності функціонування якого залежать результати прийнятого
управлінського
рішення.
Особливої
актуальності проблеми теорії, методики й організації обліку та економічного аналізу витрат сільськогосподарських підприємств набувають в умовах загострення економічної кризи і спаду виробництва.
Зазначені обставини вимагають підвищення ефективності використання всього ресурсного потенціалу суб’єкта господарювання, що дозволить мінімізувати витрати та підвищити економічну результативність його діяльності, особливо від операційної
діяльності. Вітчизняні підприємства тривалий час
не розглядали витрати як об'єкт управління.
На підставі відомостей про обсяг, структурний
склад витрат, їх розподілення в часі управлінський
апарат може оцінити як ефективно витрачаються у
виробництві ресурси, проконтролювати кількісні та
якісні параметри та показники, коригувати виробничий процес, ухвалювати виважені рішення. Вод-

ночас витрати – це комплексний, агрегований показник, що слугує для відображення особливостей
функціонування галузей, окремих підприємств або
його окремих підрозділів. Однак ці питання набувають актуальності насамперед через те, що сільськогосподарські виробники не мають можливості
впливати на ринкові ціни виробленої продукції, а
покращити фінансові результати та ефективність
діяльності можуть лише впливаючи на власні операційні витрати з метою їх оптимізації.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання організації аналізу витрат операційної діяльності та
формування собівартості продукції підприємств різних галузей господарювання досліджували провідні вітчизняні та зарубіжні науковці: П.С. Безруких, О.С. Бородкін, Б.І. Валуєв, М.А. Вахрушина,
З.В. Гуцайлюк, В.А. Дерій, В.М. Жук, З.В. Задорожний, Я.П. Іщенко, Т.П. Карпова, М.Б. Кулинич,
Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, О.Ф. Томчук, Дж.
Форстер, М.Г. Чумаченко та ін.
Аналіз праць науковців і практиків вказує на
вагомі наукові та практичні результати в
дослідженні розвитку аналізу операційних витрат
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підприємств, проте залишаються невирішеними
ряд теоретичних і практичних питань, які
стосуються уточнення підходів до трактування
сутності витрат операційної діяльності як обліковоаналітичного об’єкта, удосконалення технології
аналізу витрат операційної діяльності для
досягнення поточних та стратегічних цілей
підприємства.
Формулювання цілей статті. Метою
дослідження є висвітлення методики аналізу витрат
операційної діяльності сільськогосподарських
підприємств та виділення напрямів його
удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
умовах високої конкуренції та міжнародної інтеграції економічний аналіз перетворився у креативний
вид управлінської діяльності, який є необхідною
умовою цивілізованих відносин у бізнесі та слугує
обгрунтуванням виважених стратегічних управлінських рішень на всіх рівнях управляння. Орієнтація
аналітичних досліджень однозначно набула стратегічного вектору, а його функції поширились на такі
сфери і бізнес-процеси як маркетинг, систему управління якістю, управління персоналом, виробничий, інвестиційний та фінансовий менеджмент, управління витратами.
Від рівня та динаміки витрат в значній мірі залежить як прибутковість суб’єктів господарювання, так і розвиток економіки держави. З метою досягнення і збереження відповідного рівня
прибутковості, конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі підприємствам слід проводити ґрунтовну оцінку зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування, аналіз собівартості продукції (робіт, послуг), пошук шляхів
зниження витрат, оптимізацію цін на продукцію
(роботи, послуги).
Ефективним аналіз витрат може бути лише в
поєднанні з іншими основними елементами менеджменту суб’єкта господарювання, що включає
процеси прийняття оптимальних управлінських рішень за результатами проведеного економічного
аналізу та забезпечення їх виконання на базі необхідної аналітичної інформації. Система бухгалтерського обліку має забезпечити в повній мірі інформаційні потреби управління підприємством.
Уміння застосовувати методи та прийоми економічного аналізу в умовах інформатизації суспільства і глобалізації економіки мають значну актуальність, особливо для власників і управлінського персоналу підприємств, оскільки вони, проводячи
підприємницьку діяльність при обмеженості ресурсів, прагнуть до отримання максимальної величини
прибутку.
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У зв’язку з цим метою аналізу витрат операційної діяльності підприємств є всебічна оцінка рівня,
динаміки та структури таких витрат, їх впливу на
фінансові результати, обґрунтування управлінських рішень щодо подальшої оптимізації витрат операційної діяльності. Для досягнення цієї мети
аналіз необхідно проводити на основі комплексного й системного підходів [8].
Основою системного підходу є дослідження
об'єктів витрат як системи, розкриття їх цінності,
виявлення багатьох типів зв'язків, зведення їх в
єдину теоретичну систему.
Системний підхід до аналізу витрат передбачає:
- виявлення місця і ролі показників витрат в
оцінці досягнутої ефективності виробництва;
- розробку принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів раціоналізації
витрат;
- визначення методів вимірювання факторів і
резервів раціоналізації витрат;
- встановлення основних напрямів мобілізації
виявлених резервів раціонального використання
виробничих ресурсів у поточному і перспективному плануванні собівартості.
Комплексний підхід означає вивчення об'єктів
витрат як системи з погляду формування інформації для прийняття управлінських рішень. Комплексний підхід збігається із системним підходом лише
стосовно вивчення окремих аспектів, окремих показників витрат. їх динаміка і прогноз на перспективу не тотожні, коли йдеться про об'єкт аналізу загалом. Тоді комплексний підхід є принципом системного підходу. Він означає узгодження й
одночасне дослідження у взаємозв'язку різних аспектів господарської діяльності на основі вивчення
системи показників з метою отримання кінцевих
результатів встановлення і вимірювання факторів,
що їх зумовлюють, виявлення резервів підвищення
ефективності виробництва, отримання інформації
для обґрунтування управлінських рішень.
Комплексність економічного аналізу витрат
виявляється у трьох напрямах: по-перше, у процесі
аналізу враховуються не лише економічні, а й технічні, соціальні, технологічні та інші фактори; подруге, у тіснішому зв'язку його цілей і завдань із цілями управління; по-третє, у багаторівневому аспекті аналізу витрат (за центрами відповідальності
витрат).
З огляду на зазначене вище можна виокремити
загальну блок-схему економічного аналізу витрат
операційної діяльності підприємства (рис. 1) [8].
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Блок 1
Узагальнюючий аналіз витрат операційної діяльності підприємства

Блок 2
Аналіз обґрунтування та виконання кошторису витрат операційної діяльності підприємства

Блок 5
Аналіз нормативної
бази формування витрат підприємства

Блок 3
Аналіз граничного рівня витрат

Блок 6
Аналіз витрат за центрами формування та центрами відповідальності

Блок 4
Аналіз витрат за калькуляційними статтями

Блок 7
Аналіз кінцевих фінансових результатів зміни витрат операційної
діяльності підприємства

Рис. 1. Загальна модель економічного аналізу витрат підприємства
Джерело: узагальнено автором за [8]
Основним джерелом інформації для аналізу зазначених витрат є фінансова звітність, зокрема
форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)». В процесі оцінки фінансової звітності суб’єктів господарювання реалізується принцип дедукції, а саме: рух від загального до часткового. Це дає можливість відтворити історичну і
логічну послідовність здійснених на підприємстві
господарських операцій та оцінити міру їхнього
впливу на ефективність господарювання. Під час
аналізу слід враховувати, що наведена у звітності
інформація пройшла бухгалтерську обробку. Також
необхідно дослідити обрану підприємством
облікову політику, оскільки вона здійснює вплив на
величину його витрат [12].
Фінансова звітність містить обмежений обсяг
даних, з неї не можна отримати інформацію про
структуру собівартості продукції (робіт, послуг),
величину адміністративних витрат та витрат на
збут в розрізі статей та різних класифікаційних витрат та ін. Тому з метою аналізу у ТОВ «Курланд»
застосовують, крім звітності, й дані бухгалтерського обліку: первинні документи, облікові регістри з аналітичного та синтетичного обліку; матеріали ревізій та обстежень; результати аналізу витрат
основної діяльності за попередні роки; аудиторські
звіти та ін.
Максименко Д.В. та Перевузник Т.М. зазначають, що враховуючи управлінський аспект аналізу
витрат операційної діяльності, їх оцінку, діагностику та пошук резервів раціоналізації слід прово-

дити у певній послідовності. На першому етапі необхідно провести загальну оцінку виконання кошторису (стандартів) витрат у цілому, за окремими
об'єктами управління та у розрізі економічних елементів, що дасть можливість не лише встановити
позитивні або негативні відхилення, а і виявити
зміну структури витрат. На другому етапі необхідно провести факторний аналіз відхилень прямих
витрат, враховуючи зміну обсягу і структури операційної діяльності. З цим пов'язані оцінки нормативів (стандартів) витрат та їх обґрунтованості. На
третьому етапі слід здійснити аналіз виконання
бюджету (кошторису) накладних витрат. На четвертому етапі необхідно провести аналіз собівартості (калькуляцій) окремих видів продукції (робіт,
послуг), що допоможе визначити конкурентоспроможну виробничу програму та на прями структурної перебудови виробництва. На п'ятому етапі потрібно дати оцінку впливу зміни витрат операційної
діяльності на кінцеві виробничо-фінансові результати роботи підприємства [9].
Створення ефективного аналітичного забезпечення управління витратами операційної діяльності
пов'язане з:
- виготовленням
конкурентоспроможної
продукції;
- наявністю якісної та реальної інформації
щодо собівартості окремих видів продукції, виконаних робіт (послуг) та їх позицій на ринку;
- можливістю використання гнучкого ціноутворення;
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- наданням об'єктивних даних для складання
бюджету підприємства;
- можливістю оцінки раціоналізації витрат
за центрами їх формування та центрами відповідальності.
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Методика економічного аналізу витрат основної діяльності підприємства як системи передбачає
таку послідовність реалізації окремих етапів аналітичного процесу з використанням принципів системних досліджень (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика основних етапів аналізу витрат операційної діяльності
Етапи аналізу
Характеристика
Заходи
1
2
3
Підготовчий Складання плану Встановлення мети і завдань ана- Формування плану та графіку
етап
економічного
лізу; поділ аналітичної роботи аналізу витрат операційної діяаналізу
між виконавцями; встанов-лення льності; розробка програми, а
джерел інформації, системи по- також інструментарію аналізу
казників, методів і прийомів
(макети діаграм, таблиць, алгоаналізу витрат операцій-ної дія- ритми розрахунків тощо)
льності; визначення послідовності і періодичності аналізу
Забезпечення
Встановлення обсягу інфор- Встановлення інфор-маційної
аналізу
маційного та матеріально-тех- бази аналізу; перевірка достовірнічного забезпечення аналізу
нос-ті інформаційних джерел;
проведення оцінки матеріальнотехнічного забезпечення
Основний
Оцінка інфорСистематизація
інформа-ції, Підбір, перевірка повноти і
етап
маційних маоцінка її достовірності, достат- якості інформації, що викоритеріалів
нос-ті відповідно до програми та стовується для аналізу витрат
встановле-ним
процедурам операційної діяльності
аналізу
Аналіз показОцінка стану витрат операційної Статистична обробка та узагальників
діяльності та ефективності діяль- нення даних; зіставлення показності підприємства; визначен-ня ників; складання аналітичних
показників і групу-вання чин- розрахунків;
ників впливу на величину таких Факторний аналіз; заповнення
витрат; визначення
аналітичних таблиць.
резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
Заключний Узагальнення ре- Узагальнення, групування, під- Формування висновків, доетап
зультатів аналізу рахунок резервів зниження ви- повідних записок про результрат операційної діяльності; тати аналізу; коригування метовстановлення заходів з економії дики (за необхідністю) та ортаких витрат; доведення до ві- ганізації аналізу; впровадження
дома зацікавлених осіб про ре- резуль-татів аналізу.
зультати аналізу;
систематичний контроль за виконанням прийня-тих рішень
Джерело: узагальнено автором за [2]

На першому етапі складають план економічного аналізу, визначають мету, завдання та умови
функціонування підприємства, проводять оцінку
матеріально-технічного забезпечення. Його діяльність розглядають у виробничому (ресурси виробництва, виробничий процес і результати виробництва) і фінансовому аспектах.
На другому етапі виділяють технічні, економічні, соціальні, екологічні та інші параметри діяльності підприємств, здійснюють оцінку інформаційних матеріалів та проводять аналіз показників.
Вибір необхідної і достатньої кількості та системи
показників залежить від обраної методики аналізу.
На третьому етапі узагальнюють результати
аналізу.

Проводячи аналіз витрат операційної діяльності, доцільно використовувати комбіновані підходи до групування витрат. В основі аналітичної
деталізації та групування зазначених витрат для
формування системи обліку витрат підприємства
важливу роль відіграють такі об’єкти, як центри витрат, центри відповідальності, місця виникнення
витрат, в межах яких можна виокремити певні технологічні операції.
При аналізі операційних витрат доцільно зосереджувати увагу на їх походженні та видах, формуванні аналітичної інформації щодо взаємозв'язку
доходів і витрат. Їх правильне дослідження та вивчення забезпечує прибутковість діяльності підприємств.
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Таким чином, від результатів аналізу операційних витрат залежить інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття виважених стратегічних
управлінських рішень, спрямованих на посилення
конкурентоспроможності підприємства та виявлення резервів підвищення ефективності його діяльності.
Розвиток потреб споживачів, посилення конкуренції, техніко-технологічне вдосконалення та
багато інших факторів призводить до постійного
підвищення складності виробництва, а це неодмінно відображається на обсягах та структурі витрат і визначає ефективність сучасних підприємств.
Основний мотив діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах – максимізація прибутку.
Реальні можливості реалізації цієї стратегічної
мети в усіх випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що випускається.
Оскільки витрати – це основний обмежувач прибутку і, водночас, основний фактор, що впливає на
обсяг пропозиції, то ухвалення рішень керівництвом підприємства неможливе без аналізу вже
наявних витрат виробництва та їх величини на перспективу [2].
Аналіз, будучи однією з основних функцій управління, займає проміжне місце між збором інформації та прийняттям управлінських рішень і вимагає високої її якості, достовірності та деталізації
[13].
Результати аналітичних досліджень, що поєднуються з врахуванням чинників зовнішнього
впливу, дають можливість обирати найоптимальніший варіант розвитку підприємства та його витрат.
Аналіз структури та динаміки витрат проводять за допомогою вертикального та горизонтального аналізу. Горизонтальний або часовий аналіз
полягає у порівнянні кожного показника звітного
періоду з попереднім періодом. Основними формами такого аналізу є: порівняння фінансових показників звітного періоду (року, кварталу, місяця) з
аналогічними показниками попереднього періоду;
порівняння фінансових показників в межах декількох періодів з метою виявлення тенденцій зміни
(побудови лінії тренду в динаміці); порівняння
фінансових показників звітного періоду з показниками аналогічного періоду інших підприємств галузі, середніми показниками тощо.
Перевагами горизонтального аналізу є можливість одержання найбільш загального уявлення про
якісні зміни, що відбувались у структурі відповідних об’єктів аналізу, а також динаміку цих змін.
Цей прийом застосовують практично в усіх методиках.
Вертикальний (структурний) аналіз дозволяє
встановити структуру підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожного структурного показника на результат загалом. Можна виокремити дві основні ознаки, що спричиняють необхідність і доцільність проведення вертикального
аналізу. Це, по-перше, перехід до відносних показників (коефіцієнтів), який дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і
результатів діяльності різних підприємств; по-
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друге, відносні показники деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які
можуть істотно спотворювати абсолютні показники
фінансової звітності й тим самим ускладнюють їх
зіставлення в динаміці. Вертикальний прийом
фінансового аналізу досить корисний при розгляді
структури витрат підприємства (вертикальний
аналіз звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)) [8, с. 15].
Об'єктами аналізу витрат операційної діяльності підприємства є такі показники:
 операційні витрати за елементами витрат;
 собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) та інших активів;
 адміністративні витрати;
 витрати на збут;
 витрати від іншої операційної діяльності.
Найбільш корисним для вивчення змін у структурі витрат на виробництво є аналіз собівартості
за елементами. Елементні витрати – це однорідні за
складом витрати підприємства. До них належать
матеріальні витрати, оплата праці, відрахування на
соціальні потреби, амортизаційні відрахування,
інші грошові витрати.
3а результатами аналізу структури витрат за
елементами аналітик може зробити наступні висновки:
- зміна питомої ваги витрат на заробітну
плату - характеризує зміни трудомісткості продукції: збільшення питомої ваги таких витрат є наслідком збільшення трудомісткості продукції, і навпаки;
- зміна питомої ваги матеріальних витрат визначає зміни продуктивності праці: збільшення
питомої ваги матеріальних витрат є наслідком зростання продуктивності праці, і навпаки;
- зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань - характеризує зміни технічного рівня виробництва, амортизаційної політики підприємства.
В.Г. Савицька [11] пропонує аналіз витрат за
узагальнюючими показниками починати з вивчення динаміки загальної суми операційних витрат
у цілому і за основними елементами. Однак вважаємо за доцільне аналіз витрат за елементами
здійснювати окремим напрямом для визначення динаміки та структури, відхилення від норм та визначення найбільш витратних елементів з метою їх оптимізації.
Слід зауважити, що аналіз витрат операційної
діяльності може проводитися як ретроспективний,
так і оперативний, попередній та прогнозний. Ретроспективний аналіз здійснюється з метою накопичення інформації про динаміку витрат, визначення чинників їх зміни. У свою чергу, оперативний аналіз собівартості (щоденний або за даними
обліку за 5, 10 днів) спрямований на своєчасне виявлення непродуктивних витрат. Попередній аналіз
собівартості здійснюється на етапі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
тоді як перспективний (прогнозний) аналіз для
оцінки зміни собівартості продукції як у цілому, так
і по окремих виробах у зв'язку зі змінами у прогнозований період на ринку ресурсів.
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Аналіз
витрат
операційної
діяльності
підприємства є основою для їх прогнозування.
Особливо важливого значення набуває ретельний
економічний аналіз в умовах самостійного прогнозування витрат підприємства. В сучасних умовах
господарювання підприємства прагнуть максимізувати свої доходи, які забезпечують їх розвиток і надати соціальні гарантії працівникам. Зниження та оптимізація витрат підприємства сприяє
як зростанню прибутку, так і найбільш раціональній організації трудового процесу [2].
Аналіз структури витрат звітного періоду тісно
пов’язаний з аналізом їх динаміки. У процесі такого
аналізу визначають відхилення часток окремих
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складових витрат від аналогічних даних минулих
періодів та прогнозу (або плану), розраховують
вплив цих відхилень на зміну підсумкового показника. Структура витрат залежить від особливостей
технологічного та організаційного рівня підприємства, якості сировини, кваліфікації робітників і
відповідного рівня оплати їх праці тощо. Оптимальна структура витрат сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства, тому так необхідно проводити аналіз динаміки показників ресурсоспоживання на основі структуризації витрат.
Розглянемо структуру витрат за елементами у
ТОВ «Курланд» за допомогою вищенаведених прийомів у таблиці 2.
Таблиця 2
Аналіз динаміки, складу та структури витрат за елементами ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.
Елементи вит2017 рік
2018 рік
2019 рік
Відхилення
рат
сума, тис.
сума, тис.
сума, тис.
%
%
%
+,%
грн.
грн.
грн.
Матеріальні за67100
36,60
79168
31,19
89477
28,64 22377
33,35
трати
Витрати на
10214
5,57
16610
6,54
18170
5,82
7956
77,89
оплату праці
Відрахування на
1751
0,95
2404
0,95
2348
0,75
597
34,09
соціальні заходи
Амортизація
15702
8,56
17590
6,93
19577
6,27
3875
24,68
Інші операційні
88544
48,32
138063
54,39
182841
58,52 94297
106,49
витрати
Разом
183311
100
253835
100
312413
100 129102
70,43
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.

Проведені дослідження свідчать про збільшення загальної суми витрат на 129102 тис. грн. або
на 70,43%, які відбулись за рахунок зростання всіх
елементів витрат. Це говорить про подорожчання
продукції, що виробляється.
Найбільшу величину займають інші операційні витрати – 182841 тис. грн. або 58,52%, що свідчить про зростання накладних витрат, а найменшу
– відрахування на соціальні заходи – 0,75%.
При аналізі виконання кошторису витрат операційної діяльності необхідно дати оцінку дотримання обсягу витрат за економічними елементами
та структурних змін в складі загального кошторису.
При факторному аналізі відхилень за кошторисом
слід виходити із адитивної моделі його функціонального зв'язку [3]:
КВ = МВ + ВОП + СВ + АМ + ІВ, (1)
де КВ - сума кошторисних витрат операційної
діяльності підприємства;
МВ - матеріальні витрати; ВОП - витрати на
оплату праці; СВ – витрати на соціальне страхування; АМ - амортизаційні відрахування; ІВ - інші
витрати.

Отже, дослідження структури питомої ваги окремих елементів витрат у їх загальному обсязі дають можливість визначити більш вагомі та критичні статті витрат, зміни яких визначають тенденцію
в розвитку витрат у цілому по підприємству).
Оцінка тенденцій зміни витрат підприємства
дає змогу оптимізувати управлінську діяльність
підприємства. Склад, структуру та динаміку витрат
операційної діяльності представимо в таблиці 3.
Аналіз рівня і динаміки витрат, наведених у
таблиці 3 засвідчує, що у звітному періоді загальна
сума витрат операційної діяльності та майже всіх їх
складових має тенденцію до зростання, що
пов’язано із розширенням масштабів діяльності.
Найбільшу частку в структурі витрат аналізованого підприємства як у звітному, так і попередньому періодах становила собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт та послуг), причому її
структурна величина також зросла з 78,48% до
79,93%. Протее зворотна тенденція спостерігається
по адміністративних витратах, частка яких зменшилась у 2019 році порівняно з 2017 роком на 13,65 %,
а у вартісній величині на 4301 тис. грн.
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Таблиця 3
Аналіз динаміки, складу та структури витрат операційної діяльності
ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Відхилення
Витрати операційної
сума, тис.
сума, тис.
сума, тис.
діяльності
%
%
%
+,%
грн.
грн.
грн.
Собівартість реалізо-ваної
продукції (товарів, робіт,
227481 78,48 191384 68,50 265608 79,93 38127
16,76
послуг)
Адміністративні витрати
31514
10,87
42826
15,33
27213
8,19 - 4301
- 13,65
Витрати на збут
24637
8,49
15277
5,48
25222
7,59
585
2,37
Інші операційні витрати
6240
2,16
29889
10,69
14289
4,29
8049
128,99
Разом
289872
100
279376
100
332332
100 42460
14,65
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.

Що стосується витрат на збут, то спостерігається тенденція до їх збільшення на 2,37%, а
також інших витрат на 128,99%, що залежить від
маркетингової політики товариства у звітному
періоді. Якщо витрати на збут характеризують цю
діяльність безпосередньо, то адміністративні – опосередковано, оскільки діяльність адміністративного апарату значною мірою спрямована на організацію контактів з діловими партнерами, забезпечення доходів від цих контактів.

Оцінка тенденцій зміни витрат операційної діяльності підприємства дає змогу оптимізувати
управлінську діяльність підприємства [14].
Оскільки показник собівартості реалізованої
продукції (товарів, робіт та послуг) займає найбільшу питому вагу у складі операційних витрат, то
проаналізуємо його зміну в розрізі видів сільськогосподарської продукції продукції (таблиця 4).
Дані таблиці 4 свідчать, що товариство займається вирощуванням тільки продукції рослинництва. Як бачимо протягом періоду дослідження

Таблиця 4
Аналіз динаміки, складу та структури собівартості реалізованої продукції
Види продукції
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Відхилення
сума, тис. грн. % сума, тис. грн. % сума, тис. грн. %
+,%
Продукція рослинництва
177607,4
100
100303,4
100
172932
100 - 4675,4 - 2,6
в т.ч. пшениця
78087,8
43,97
27718
27,63
36643,6
38,84 - 41444,2 - 53,1
- кукурудза на зерно
31565,1
17,77
25431,7
68,89
37455,7
39,69 5890,6 18,7
- боби сої
5819,8
3,28
10239,8
10,21
4480,2
4,75 - 1339,6 - 23,1
- насіння соняшнику
62134,7
34,98
36913,9
36,80
94352,5
54,56 35217,8 51,8
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.
співвідношення структури різне, зокрема протягом 2017 року на першому місці була пшениця –
43,97%, кукурудза на зерно зайняла перше місце у
2018 році – 68,89%, а соняшник у 2019 році –
54,56%.
Щодо абсолютної величини, то собівартість
реалізованої продукції рослинництва в цілому зменшилась на 4675,4 тис. грн., в тому числі пшениці
на 41444,2 тис. грн., сої на 1339,6 тис. грн., а кукурудзи на зерно та соняшнику – навпаки зросла –
5890,6 тис. грн. та 35217,8 тис. грн. відповідно.
Узагальнюючим показником ефективності витрат операційної діяльності, який можна отримати

аналізуючи фінансову звітність підприємств є рівень операційних витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Максименко Д.В. та Перевузник Т.М. наголошують, що використання цього показника для
аналізу витрат операційної діяльності зумовлене
його універсальністю: його можна визначати для
підприємств усіх галузей і на всіх рівнях управління, застосовувати для порівняної та непорівнянної продукції. Показник витрат на одну гривню
продукції наочно відображає зв’язок між витратами
і прибутком, утворюючи з ним органічну єдність
[9]. Відстежимо динаміку відносних витрат операційної діяльності ТОВ «Курланд» за 2017-2019
р.р. (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка операційних витрат на одну гривню реалізованої продукції
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.
Дані аналізу засвідчують, що витрати на одну
гривню реалізованої продукції після зростання на
15,9% у 2017 році, залишаються приблизно на одному рівні – близько 1,227 грн. до 2018 року. В 2018
році вони знизились на 7,1 % і склали 1,141 грн.
При цьому, темп приросту витрат випереджував
темп приросту чистого доходу у 2018 р. (14,6 %
проти 6,3%), що характеризує наявність непродуктивних витрат, що потребує ретельного аналізу.
Аналіз адміністративних витрат та витрат на
збут здійснюється не за статтею загалом, а за окремими її складовими, визначаючи при цьому відхилення. В аналізі не можна проводити взаємне погашення відхилень шляхом їх сумування, оскільки це
може призвести до неправильних висновків і прийняття необґрунтованих управлінських рішень.
Якщо витрати на збут характеризують операційну діяльність безпосередньо, то адміністративні

– опосередковано, оскільки діяльність адміністративного апарату значною мірою спрямована на організацію контактів з діловими партнерами, забезпечення доходів від цих контактів [14].
Це дозволяє оцінити динаміку і напрямки
зміни витрат. Нераціональним є перевищення
темпів зміни витрат над темпами зміни обсягу продукції, темпів зміни витрат на рекламу і дослідження ринку над темпами зміни оборотності
готової продукції. При здійсненні аналізу
адміністративних витрат та витрат на збут, важливе
значення має раціональна організація аналітичного
обліку таких витрат.
Склад, та структура адміністративних витрат,
витрат на збут та інших операційних витрат представлений в таблицях 5-7.

Таблиця 5
Аналіз та оцінка адміністративних витрат ТОВ «Курланд»
Статті витрат
1
1. Утримання апарату
2. Витрати на зв’язок
3.Службові відрядження
4.Корпоративні витрати
5. Утримання основних засобів
6.Витрати на врегулювання спорів
Разом

2017 рік
сума, тис. грн.
2
15234
4276
5535
1970
3487
1012
31514

2018 рік
% сума, тис. грн.
3
4
48,34
18467
13,57
6649
17,56
7327
6,25
2938
11,06
5530
3,21
1915
100
42826

2019 рік
% сума, тис. грн.
5
6
43,12
12189
15,52
4367
17,11
4248
6,86
2179
12,91
2857
4,47
1373
100
27213

Відхилення
%
+,%
7
8
9
44,79 - 3045 - 20
16,05 91
2,13
15,61 - 1287 - 23,25
8,01 209 10,61
10,49 - 630 - 18,07
5,04 361 35,67
100 - 4301 - 13,65

* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.
Серед даних витрат на основі таблиць 5-7 видно, що зменшуються тільки адміністративні витрати на 4301 тис. грн. за рахунок утримання апарату, основних засобів та службових відряджень.
Найбільшу питому вагу у складі адміністративних
витрат займають витрати на утримання апарату –
48,34% у 2017 році та 44,79% у 2019 році.

Щодо витрат на збут, то такі витрати сформовані в межах дев’яти статей: пакувальні матеріали,
оплата праці, реклама, передпродажна підготовка
товару, відрядження працівників, утримання основних засобів, транспортування, гарантійний ремонт, інші витрати (таблиця 6).
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Таблиця 6
Аналіз та оцінка витрат на збут ТОВ «Курланд»
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Відхилення
сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

+,-

%

Пакувальні матеріали
3215
13,10
1946
12,74
3419
13,55 204 6,34
Оплата праці
11378
46,18
8436
55,22
12478
49,47 1100 9,67
Реклама
1857
7,54
913
5,98
1948
7,72 91 4,90
Передпродажна підготовка товару
945
3,83
546
3,57
1026
4,07 81 8,57
Відрядження працівників
2847
11,55
1835
12,01
2900
11,49 53 1,86
Утримання основних засобів
1746
7,09
1011
6,62
1829
7,25 83 1,86
Транспортування
894
3,63
456
2,98
956
3,79 62 6,93
Гарантійний ремонт
Інші витрати
1755
7,12
134
0,88
666
2,64 - 1089 - 62,95
Разом
24637
100
15277
100
25222
100 585 2,37
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.
Таблиця 7
Статті витрат

Аналіз та оцінка інших операційних витрат
2017 рік
2018 рік
сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

2019 рік
сума, тис. грн.

Відхилення
%

+,-

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Витрати на дослідження та розробки
1726
27,66
8439
28,23
3528
24,69 1802 104,4
Собівартість реалізованих виробничих за824
13,20
4523
15,13
2826
19,78 2002 242,96
пасів
Сумнівні та безнадійні борги
604
9,68
4129
13,81
948
6,63 344 56,95
Втрати від знецінення запасів
589
9,44
3825
12,79
1427
9,99 838 142,27
Нестачі і втрати від псування цінностей
599
9,59
3917
13,10
1728
12,09 1129 188,48
Визнані штрафи, пені, неустойки
650
10,42
4216
14,10
1525
10,67 875 134,61
Інші витрати операційної діяльності
1248
20
840
2,81
2307
16,14 1059 84,85
Разом
6240
100
29889
100
14289
100 8049 128,99
* Джерело: сформовано на основі даних фінансової звітності ТОВ «Курланд» за 2017-2019 р.р.
Найбільшу питому вагу займає оплата праці,
причому її величина зростає і у 2019 році склала
12478 тис. грн. або 49,47%.
На другому місці по величині займають витрати на відрядження працівників та пакувальні матеріали, їх питома вага також збільшилась на 1,86%
та 6,34% відповідно. Найменша питома вага приходиться на інші витрати у 2019 році.
Серед інших операційних витрат (таблиця 7)
найбільшу питому вагу займають витрати на дослідження та розробки. Водночас, відмічається негативна тенденція до збільшення даних витрат – на
8049 тис. грн.
Визначальним в оцінках зміни цих витрат є їх
еластичність до зміни фінансових результатів.
Якщо приріст цих витрат пов'язаний з більш високим приростом фінансових результатів, то такі
зміни є цілком виправданими. Разом з тим негативно слід сприймати скорочення витрат з охорони
праці, техніки безпеки, проведення наукових досліджень та випробувань продукції тощо [14].
Під час перевірки виконання кошторису не
можна всю отриману економію вважати заслугою
товариства, так само як і всі допущені перевитрати
оцінювати негативно. Оцінка відхилень фактичних
втрат від кошторису залежить від того, які причини
викликали економію чи перевитрату за кожною
статтею витрат. У ряді випадків економія пов’язана
з недовиконанням намічених заходів із поліпшення
умов праці, техніки безпеки, з винахідництва і
раціоналізації, підготовки і перепідготовки кадрів і
т. д.
Невиконання цих заходів завдає підприємству

іноді більших збитків, ніж сума отриманої економії,
у процесі аналізу має бути виявлено непродуктивні
витрати, втрати від безгосподарності і надмірностей, які можна розглядати як невикористані резерви
зниження собівартості продукції. До непродуктивних витрат відносять:
- витрати від псування і нестачі сировини
(матеріалів) і готової продукції;
- оплату простоїв з вини підприємства;
- доплати за час простоїв та у зв’язку з використанням робітників на роботах, які потребують
менш кваліфікованої праці;
- вартість спожитої енергії та палива за час
простою підприємства.
Отже, мінімізація витрат з метою покращення
фінансових результатів та максимізації прибутку є
основною комерційною метою ТОВ «Курланд».
Ми переконані, що в сучасних умовах господарювання результати роботи будь-якого підприємства, його конкурентоспроможність залежать від
їхньої ефективності та обсягів понесених витрат.
При цьому аналіз є основним елементом, застосування якого забезпечує розуміння доцільності і
обґрунтованості виникнення витрат та дозволяє виявляти об’єктивні резерви зниження витрат Управління витратами операційної діяльності є однією з
основних ланок управління, що потребує досконалого обліку, аналізу, контролю і планування витрат
операційної та іншої операційної діяльності як засобом управління прибутком.
Цілком погоджуємось із пропозицією О.І.
Гадзевич [3] традиційний аналіз витрат на виробни-
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цтво та збут продукції доповнювати аналізом структурної динаміки витрат від звичайної діяльності та
інших витрат у співставленні із динамікою виручки
від реалізації продукції, що дає узагальнені результати. Логічним продовженням цього підходу є фокусування аналізу на вивченні динаміки прямих та
непрямих витрат у співставленні із динамікою операційного прибутку. Це дає можливість точніше
визначити характер змін у виробничому процесі
підприємства та можливі шляхи подолання існуючих проблем.
Автор вважає, що для цього доцільно використовувати дані про зміну прибутку підприємства від
операційної діяльності, зміну прямих витрат на виробництво продукції підприємства, та зміну непрямих витрат на виробництво продукції. Динаміка
цих показників дає можливість визначити найбільш
важливі характеристики процесу формування витрат підприємства при виробництві продукції та, як
наслідок, відображає закономірності його фінансових результатів. При цьому використання аналітичних даних декількох періодів дозволяє оцінити динаміку витрат операційної діяльності та її відповідність
запланованій
траєкторії
розвитку
підприємства.
Розрахунок зміни прибутку підприємства від
операційної діяльності (П), зміни прямих (Вп) та
непрямих (Вн) витрат на виробництво продукції
підприємства здійснюється наступним чином:
П  Пi  Пi1
(2)
Вп  Впi  Впi1
(3)
Вн  Внi  Внi1
(4)
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де: Пі Впі Вні – відповідно прибуток підприємства від операційної діяльності, прямі витрати та
непрямі витрати звітного періоду;
Пі-1 Впі-1 Вні-1 – відповідно прибуток підприємства від операційної діяльності, прямі витрати та
непрямі витрати попереднього періоду.
О.І. Гадзевич переконаний, що саме співставлення динаміки прямих та непрямих витрат із динамікою прибутку від операційної діяльності дозволяє у режимі експрес-аналізу оцінити обґрунтованість цих витрат, визначити напрямки деталізації
подальшого аналізу та напрямки розробки відповідних управлінських рішень. Такий підхід дає можливість розглянути вісім варіантів співвідношень
показників на відміну від чотирьох [3]. Це забезпечує більший рівень деталізації аналізу витрат що є
передумовою точнішого обґрунтування відповідного управлінського рішення.
За результатами розрахунку та співставлення
показників підприємства визначається характеристика його стану та можливі напрямки управлінських впливів для оптимізації витрат та максимізації
фінансового результату (таблиця 8). А.М. Котов зазначає, що характер стану підприємства у залежності від співвідношення показників та можливих
напрямках управлінського впливу, які наведені у
таблиці 8, є результатом узагальнення та систематизації можливих варіантів розвитку підприємства
та управлінських рішень у конкретних умовах господарювання [5].
Таким чином, застосування представлених
пропозицій дає можливість підсилити контроль над
формуванням витрат на виробництво, скоротити
час на їхній аналіз (експрес-аналіз), підвищити наочність результатів аналізу, й
Таблиця 8
Характеристика підприємства та можливі напрямки управлінського впливу за результатами аналізу
Характер
Характер стану
Можливі напрямки управлінського впливу за результатами аналізу
зміни фактора
підприємства
Виробнича діяль- Обґрунтування та ретельний контроль зростання прямих та непрямих
П  0
ність на стадії зрос- витрат підприємства, постійний пошук оптимального рівня прямих та
Вн  0
тання
непрямих витрат і розробка заходів оптимізації
Вп  0
Погіршення стану Розробка та реалізація програм скорочення прямих та непрямих витрат,
П ≤ 0
підприємства або активізація збутової діяльності, модернізація продукції, розробка нової
Вн  0
кризовий стан продукції, пошук нових видів діяльності, санація підприємства, процеВп  0
дура банкрутства
Нестабільний стан Модернізація технології виробництва продукції, перегляд норм витрат
П ≤ 0
підприємства сировини, вдосконалення організації виробництва, вдосконалення сиВн  0
стеми матеріально технічного постачання
Вп  0
Стадія зростання Ретельний контроль зростання прямих витрат, оцінка оптимальності
П  0
або позитивна рин- прямих витрат, закріплення досягнутого результату економії непрямих
Вн  0
кова кон’юнктура витрат, обґрунтування оптимального обсягу виробництва
Вп  0
Підприємство на Розробка та реалізація заходів щодо необґрунтованого збільшення неП  0
стадії зростання прямих витрат, контроль зменшення прямих витрат та забезпечення наВн  0
або стабільне лежної якості продукції
Вп  0
Підприємство
Активізація збутової діяльності, розробка нової продукції або пошук
П  0
функціонує не- нових видів діяльності, розробка та реалізація заходів оптимізації неВн  0
стабільно
прямих витрат, контроль зменшення прямих витрат та забезпечення наВп  0
лежної якості продукції
Погіршення стану Активізація збутової діяльності, модернізація продукції, розробка ноП ≤ 0
підприємства вої продукції, оцінка достатності зниження непрямих витрат, контроль
Вн  0
зменшення прямих витрат та забезпечення належної якості продукції,
Вп  0
санація підприємства
Підприємство Активізація збутової діяльності, контроль зменшення прямих витрат та
П  0
функціонує
забезпечення належної якості продукції, формування фонду розвитку
Вн  0
стабільно
виробництва
Вп  0
*Джерело: сформовано за [5]
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буде сприяти більш повному виявленню резервів зниження собівартості продукції та розвитку
підприємства.
Господарські операції, які лежать в основі операційної діяльності підприємства, носять регулярний характер, тому саме в процесі операційної
діяльності формується основна масса прибутку та
грошових потоків. Традиційно, операційна діяльність складається з окремих бізнеспроцесів, які
здійснюються з використанням ресурсної бази
підприємства.
Вперше в контексті аналізу операційної діяльності дослідження бізнес-процесів запропоновано
І.В. Сіменко та Т.Д.Косовою [1], до переліку яких
віднесено: процеси матеріально-технічного постачання; процес виробництва продукції (надання послуги); процес реалізації продукції; процес розрахунків з покупцями та замовниками. Методичні
підходи до аналізу операційної діяльності, що запропоновані авторами підручника [1, с.191-237],
передбачають вирішення таких важливих завдань
як: визначення економічної ефективності використання ресурсів бізнес-процесів; оцінка виконання
планів, прогнозів, управлінських рішень відносно
ефективного використання економічного потенціалу бізнес-процесів підприємства; вивчення впливу
об’єктивних і суб'єктивних, зовнішніх і внутрішніх
чинників на результати бізнес-процесів підприємства; розроблення й обґрунтування заходів, спрямованих на оптимізацію бізнес-процесів підприємства.
Не викликає сумніву, що перелічені бізнеспроцеси є основними об’єктами аналітичного дослідження, проте обмежувати спектр завдань аналізу
операційної діяльності лише аналізом бізнес-процесів недоцільно. Не менш важлим для цілей управління є дослідження ефективності використання ресурсів, які є визначальними для виробничого процесу. Ефективність використання ресурсного
потенціалу впливає на рівень виробничих витрат а,
відтак, і на прибуток підприємства. Тому аналіз
витрат, ресурсозабезпечення і ресурсовикористання є логічним продовженням спектру завдань
операційного аналізу. Практично, всі ці питання
традиційно розглядаються в усіх підручниках з економічного аналізу.
В цілому погоджуючись з подібним підходом
до аналітичних напрямів дослідження, слід зазначити, що, враховуючи сучасні вимоги стратегічного менеджменту до його аналітичного забезпечення, коло завдань, які потребують вирішення в
межах аналізу операційної діяльності, доцільно
було б доповнити таким тематичним блоком як аналіз ринкових можливостей економічного суб’єкта
та оцінкою його конкурентоспроможності. Це пояснюється тим, що першочерговим етапом аналітичного обґрунтування вибору напрямів діяльності є
оцінка місткості ринку, дослідження діяльності
конкурентів, їх технологічних та цінових переваг,
аналіз існуючих та потенційних каналів збуту, що
суттєво впливає на формування операційної стратегії підприємства. Вважаємо, що оцінювання ефективності окремих бізнес-процесів та їх удосконалення неможливо без порівняльного аналізу результатів операційної діяльності з результатами
діяльності основних конкурентів в аграрної галузі.

The scientific heritage No 47 (2020)
Тому погоджуємось із пропозицією І. ПарасійВергуненко розширити коло завдань аналізу операційної діяльності такими аспектами досліджень:
аналіз ринків збуту та місткості ринку; дослідження
попиту на продукцію на основі маркетингового
аналізу; аналіз конкурентоспроможності продукції
та конкурентних позицій підприємства на ринку;
аналітичне обгрунтування асортиментної та цінової
політики підприємства, обґрунтування (прогнозування) можливих обсягів збуту і, відповідно, обсягів виробництва продукції; оцінка реінжинірингових процесів основної діяльності); аналіз основних
бізнес-процесів на підприємстві та пошук найефективніших напрямів діяльності [10].
З точки зору ступеня охоплення інформації
про витрати очевидною є обмеженість в отриманні
необхідних даних про витрати з метою прийняття
відповідних рішень.
Вирішення питань недосконалості та обмеженості інструментарію і методології організації аналізу витрат операційної діяльності потребує комплексного підходу.
Слід зазначити, що створення ефективного
аналітичного управління операційними витратами
пов’язане з потребою виготовлення конкурентоспроможної продукції, потребою в якісній та реальній інформації щодо собівартості окремих видів
продукції, виконаних робіт (послуг) та їх позицій на
ринку, потребою в об’єктивних даних для складання бюджету підприємства, можливістю оцінки
раціоналізації витрат за центрами їх формування та
центрами відповідальності тощо.
Г.М. Колісник та Г.Г. Штулер пропонують розробити оптимальну модель управління витратами,
яка обумовлена тим, що розвиток ринкових відносин відбувається у нестабільній економічній ситуації, і це для вітчизняних підприємств вимагає утримання позицій на ринку. В таких умовах для забезпечення належного рівня конкурентоспроможності
підприємства необхідне збалансоване управління
витратами [6].
Передбачити всі зміни неможливо, але за допомоги впровадження дійової моделі управління витратами можна контролювати витрати за їх видами,
планомірно впливати на їх зміни, передбачати
вплив негативних факторів [4].
Слід відзначити, що на сьогодні існує значна
кількість систем управління витратами, що пропонують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. В
практиці управління витратами на підприємствах
найбільш поширеними є такі методи: ощадливе виробництво; кайзен-костінг; АВС-контроль; класифікація матеріальних ресурсів тощо [7].
Так, для організації ефективної системи аналізу витрат операційної діяльності будь-якому підприємству необхідно враховувати особливості організації існуючої системи обліку, планування і калькулювання собівартості продукції, структуру та
взаємодію підрозділів (центрів відповідальності)
підприємства, номенклатуру і типи продукції виробництва.
Вважаємо, що повне охоплення аналітичними
процедурами інформації про витрати операційної
діяльності доцільно представити у вигляді системи
згрупованих взаємопов’язаних аналітичних показників, необхідних для аналізу витрат (рис. 2).
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Перспективний напрям аналізу
(за кошторисними показниками)
- аналіз кошторису прямих
матеріальних витрат бригад і планово-облікових підрозділів;
- аналіз бюджету прямих витрат на оплату праці бригад і плановооблікових підрозділів;
- аналіз кошторису інших
прямих витрат бригад і плановооблікових підрозділів;
- аналіз кошторису витрат на
утримання та експлуатацію обладнання;
- аналіз кошторису непрямих
виробничих (загальновиробничих)
витрат; - аналіз зведеного кошторису витрат на виробництво
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Аналіз виробничих витрат

Напрями організації аналізу
витрат операційної
діяльності
підприємства

Ретроспективний напрям
аналізу (за даними фінансового
обліку)
- аналіз планової і фактичної
собівартості продукції;
- аналіз собівартості за економічними елементами та калькуляційними статями;
- аналіз прямих матеріальних
витрат;
- аналіз прямих витрат на
оплату праці;
- аналіз інших прямих витрат;
- аналіз загальновиробничих
витрат

Аналіз фактично досягнутих показників витрат за попередній
період

Перспективний напрям аналізу
(за кошторисними показниками)
аналіз
кошторису
адміністративних витрат;
- аналіз кошторису витрат на
збут

Аналіз витрат
періоду

Аналіз рентабельності та окупності витрат операційної діяльності

Ретроспективний напрям
аналізу (за даними фінансового
обліку)
- аналіз адміністративних
витрат;
- аналіз витрат на збут;
- аналіз інших операційних
витрат
Рис. 2. Напрями організації аналізу витрат операційної діяльності
*Джерело: узагальнення автора
Отже, враховуючи особливості і недоліки організації обліку і аналізу витрат операційної діяльності, нами представлено узагальнену модель аналізу витрат операційної діяльності за перспективним і ретроспективним напрямами, які охоплюють
кошторисну і фактичну інформацію про витрати,
що надасть змогу функціонувати підприємству
більш ефективно та прибутково.
Висновки. Таким чином, використовуючи
лише дані фінансової звітності можливо сформувати систему показників, які характеризують ефективність витрат, дають змогу підприємствам контролювати структуру витрат і таким чином підвищувати рівень конкурентоспроможності продукції,

забезпечувати обгрунтування управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації результатів діяльності. Запропонована модель управління витратами надасть змогу функціонувати підприємству
більш ефективно та прибутково, що сприятиме систематизації та впорядкуванню аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарських підприємств України. Якраз ефективне управління забезпечить максимально високий рівень віддачі
використаних ресурсів і прибутковості тому, що
саме прибуток в остаточному підсумку виступає основною умовою конкурентоздатності сільськогосподарського підприємства.
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Abstract
In modern conditions of economic turbulence, the formation and maintenance of the development of enterprises that affect the functioning of the state are of particular importance.
The current conditions of functioning of construction enterprises are characterized by the lack of clear tendencies of their development with the formed legal and regulatory support. This requires a study of the current state
and identification of the interaction between stakeholders of construction enterprises to develop recommendations
for improving the effectiveness of their activities. The article aims to determine the features of managing the cooperation of stakeholders of construction enterprises. According to the aim, the following tasks were solved: to
identify management models for the interaction of stakeholders of construction enterprises; to form directions for
the development and implementation of a mechanism for managing the cooperation of stakeholders in construction
enterprises. Approaches to creating and maintaining relationships between stakeholders are proposed. The study
substantiates the directions of stakeholder management at construction enterprises, considering the experience of
foreign corporations. The essential characteristics and features of the functioning of the models of interaction
between interested parties were determined that made it possible to propose the use of a partner model at construction enterprises considering the interests and characteristics of the relationship between stakeholders. Based on the
study, a monitoring system for managerial decisions and relationships between interested parties, in which the
department of information and analytical support is especially important, which ensures the formation and use of
data flows by stakeholder groups has been developed. The proposed organizational and economic management
mechanism creates opportunities for the diagnosis of management decisions and the prevention of negative phenomena in the relationships between groups of stakeholders. The developed areas for introducing this mechanism
into the activities of construction companies, which are systemic and consider the specifics of the functioning of
enterprise units with the transformation of existing structural units or the creation of new organizational units, are
particular importance.
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In modern conditions of economic turbulence, the
formation and maintenance of the development of enterprises that affect the functioning of the state are of
particular importance. These include construction enterprises that affect the development of the other 30 areas. In recent years, mixed trends in the functioning of
construction enterprises have been observed. In particular, from 2015 to 2019. Negative values of their business confidence are found. The highest level of influence on the activities of construction enterprises is carried out by factors: financial constraints, insufficient
demand, lack of labor. A moderate level is characterized by the influence of factors associated with weather
conditions, factors of lack of materials and equipment
affect at a low level [1]. With the functioning of construction enterprises, the current volume of orders for
construction work is either sufficient (average for the
season) or insufficient (below the norm). According to
experts, there are no significant and promising changes
in the formation and use of labor [1]. It should be noted
that potential expectations of rising prices in the construction sector are growing. This is due to the influence of internal and external factors, namely the conflict in the east of Ukraine, population migration, political instability, etc.
In recent years, the legal and regulatory support
for the functioning of construction enterprises has been
formed: Economic, Civil, Land Codes of Ukraine;
Laws of Ukraine on investment activity, on the regulation of town-planning activity, on scientific and scientific-technical activity, on architectural activity; Decrees of the President and the Decree of the Cabinet of
Ministers of Ukraine on measures for improvement of
state regulation in the field of housing construction and
stabilization of the situation on the primary housing
market, on the plan of priority measures in the sphere
of investment activity, approval of the Procedure for
conducting architectural and urban planning competitions, approval of the Procedure for state financing of
capital construction, etc.
Thus, the current conditions of functioning of construction enterprises are characterized by the lack of
clear tendencies of their development with the formed
legal and regulatory support. This requires a study of
the current state and identification of the interaction between stakeholders of construction enterprises to develop recommendations for improving the effectiveness of their activities.
In the conditions of transformation processes of
the construction industry is essential to the functioning
of the economy of the state. It is an indicator that reflects the direction and the peculiarities of its development affects other areas, reinforcing the production and
economic potential, increase the efficient use of human
and investment capital. The growth of the construction
sector leads to the economic growth of the state and
solving of the complex problems arising in various
spheres of its functioning.

Along with this, the functioning of construction
sector is influenced by factors representing a threat to
its development:
acute and unfair competition in the construction
market;
the monopolization of the construction market
large enterprises;
corruption;
the evolution of the phenomena of commercial
bribery;
internal fraud;
the decrease in the level of human capital;
low investment attractiveness of the construction
enterprises;
the appearance of marriage and the decline in the
quality of construction products.
It should be noted the decrease in the level of interaction in the system of execution of functions of
management in construction enterprises: organization,
management, control, planning, staffing. In addition,
budweise there is the braking areas of functioning investment mechanisms and development of innovative
programs. There are certain problems for ensuring the
effectiveness of corporate governance and social welfare in construction companies.
To solve this complex problem of particular importance is the development and growth of efficiency
of formation and implementation of corporate social responsibility of construction enterprises. It is necessary
to identify the main trajectories and peculiarities of
functioning of the construction sector.
The presented scale allows, to determine the influence of each of the indicators on the integral criterion
of a favorable external environment based on the
method of expert assessments and to quantify it to ensure the functioning of the organizational and economic
mechanism for managing stakeholders of construction
enterprises in the context of determining the development index of a favorable information environment.
Thus, if the coefficient of a favorable information environment takes values in the range from 0 to 0.37, then
an unfavorable information environment is formed in
the absence or critical level of partnership, in the lack
of interaction or high competition between interested
parties, as well as under the negative influence of market conditions.
A favorable information environment is determined if the value of the corresponding coefficient varies between 0.38 and 1. Besides, a favorable external
environment is characterized by a possible latent or
high level of partnership; moderate, low competition,
or common interactions; favorable conditions of the external market environment, or its negative impact on the
relationships between stakeholders.
To determine the coefficient of a favorable information environment at construction enterprises, a questionnaire is used that allows determining the appropriate level of favorable information environment based
on the opinions of experts. In this context, it should be
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pointed out that it is necessary to attract qualified specialists to the study to increase the effectiveness and reliability of the results.
A generalizing indicator characterizing the level
of the information environment and its impact on the
relationship between stakeholders in the organizational
and economic mechanism for managing stakeholders of
construction enterprises is the development index of a
favorable information environment. This indicator is
determined by the ratio of the coefficient of a favorable
information environment in the reporting period of construction enterprises with the factor of a favorable information environment in the base period of construction enterprises.
The development of a favorable information environment at construction enterprises is evidenced by the
corresponding values of the development index of a favorable information environment. In particular, if the
presented indicator exceeds 1, then we can talk about
the positive impact of the information environment on
the interaction between stakeholders of construction
enterprises. Moreover, if for several periods, this indicator exceeds the proposed value, then this trend indicates the development of a favorable environment in
the interactions between stakeholders of construction
enterprises. However, if the index of development of a
favorable information environment is less than 1, then
this environment negatively affects the relationship between stakeholders of construction enterprises.
It should be noted that in accordance with the organizational and economic mechanism of management
of stakeholders of construction enterprises if the index
of development of a favorable information environment
exceeds 1, we proceed to the development and adoption
of management decisions by management bodies based
on the recommendations of the Coordination Council.
If the index value is less than 1, then information flows
are sent to an aggressive external information environment through a local information center.
At the stage of development and adoption of management decisions, informational interaction with external and internal stakeholders is ensured, the relations
between which are carried out based on relevant principles. The presented local information centers perform
the functions of processing and transmitting information to ensure an appropriate level of protection
against the external and internal influence of factors on
the process of interaction between interested parties. To
determine the coefficient of development of cooperation between stakeholders, an indicator of the overall
significance and importance index of stakeholders of
construction enterprises is estimated based on questionnaires.
According to the organizational and economic
mechanism of managing the stakeholders of construction enterprises, if the coefficient of development of interaction between stakeholders exceeds 1, then the information flows to the information support body and,
subsequently, to the management bodies for decisionmaking taking into account the interests of stakeholders. If less than 1, then through the local information
center, information flows are directed to the level of
analysis of relationships between stakeholders, where
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appropriate decisions are made by the information support body while ensuring interaction with the governing
authorities.
Ensuring the growth of the effectiveness of interaction between stakeholders is aimed at the development and adoption of management decisions that are
implemented in the activities of organizational units of
construction enterprises based on a quantitative determination of the coefficient of effectiveness of management decisions. The presented indicator is a generic criterion based on which the developed management decisions are implemented in the activities of specific
organizational units based on quantitative values of the
coefficient of effectiveness of management decisions in
accordance with the threshold value (1). In particular,
if the presented factor exceeds 1, then accordingly developed and adopted management decisions are implemented in the activity of organizational units of construction enterprises. In the case where the coefficient
of effectiveness of management decisions is less than
1, then management decisions are not made based on
providing feedback, and through the local information,
the center is sent to the stage of development and decision making by the governing bodies where they are refined, and additional information flows are used. The
information support agency is involved in this process.
Besides, it should be pointed out that the developed and
adopted management decisions can be rejected or sent
to the initial stage of development, starting with an
analysis of the level of influence of the information environment and stakeholders.
In ensuring interaction between the different levels of development and management decisions, their
implementation in the activities of organizational units
of construction enterprises, appropriate levers are used
that contribute to improving the efficiency and effectiveness of the corporate and economic stakeholder
management mechanism.
To ensure the development of brand equity, it is
necessary to create the conditions for the introduction
of an organizational and economic mechanism for managing stakeholders in construction enterprises. The
study proposes directions for implementation and use
of this mechanism in the activities of construction enterprises:
- analysis of the organizational structure of the
studied construction enterprises;
- identification of the features of the functioning
of organizational units of enterprises;
- definition of responsibility centers for managing
the interaction between stakeholders;
- identifying sources of funding and assessing the
appropriateness of spending on the creation or improvement of structural units of construction enterprises that will manage or manage interactions with
stakeholders;
- the creation of new business units or the increase
of existing business units that will maintain or manage
interactions with stakeholders;
- implementation and implementation of the organizational and economic mechanism of stakeholder
management.
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Conclusions. Therefore, the study substantiates
the directions of stakeholder management at construction enterprises, considering the experience of foreign
corporations. The essential characteristics and features
of the functioning of the models of interaction between
interested parties were determined that made it possible
to propose the use of a partner model at construction
enterprises that takes into account the interests and
characteristics of the relationship between stakeholders. Based on the study, a monitoring system for managerial decisions and relationships between interested
parties, in which the department of information and analytical support is especially important, which ensures
the formation and use of data flows by stakeholder
groups has been developed. In addition, a Coordination
Council was proposed as a decision-making body that
is advisory and takes into account the interests of all
stakeholder groups. As part of the stakeholder strategy,
an organizational and economic mechanism for managing stakeholders in construction companies has been
developed. This allows making managerial decisions
taking into account the interests of all groups of stakeholders, ensure appropriate monitoring of these decisions at all stages, create a system of information protection, and create a favorable information environment. The proposed organizational and economic
management mechanism creates opportunities for the
diagnosis of management decisions and the prevention
of negative phenomena in the relationships between
groups of stakeholders. The developed areas for introducing this mechanism into the activities of construction companies, which are systemic and take into account the specifics of the functioning of enterprise units
with the transformation of existing structural units or
the creation of new organizational units, are particular
importance. A corporate and economic management
mechanism, which allows the creation and adoption of
managerial decisions considering the interests of
groups of stakeholders with which construction companies interact has been developed. Besides, the proposed
system of information protection and processing of information flows allows controlling the process of making managerial decisions, their implementation in the
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activities of organizational units. The corporate and
economic management mechanism provides feedback
between levels of management decision making. The
possibility of preventing the impact of negative phenomena in the context of interaction of construction
companies with stakeholders should be pointed out.
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Аннотация
Наблюдаемый на сегодняшний день значительный рост цен на промышленные товары в совокупности
с неблагоприятными прогнозами дальнейшего роста цен увеличивает вероятность возникновения диспа-
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ритета в межотраслевом обмене между сельскохозяйственными организациями и производителями материально-технических ресурсов, что делает вновь актуальным вопрос об эквивалентности межотраслевого
обмена в АПК.
В статье рассматриваются понятия паритета и диспаритета цен. Дана оценка состояния ценовых отношений при межотраслевых обменах, которые сложились не в пользу сельского хозяйства, вызвали отток
капитала и деформировали воспроизводственный процесс в агропромышленном комплексе Украины.
Акцентировано внимание на важности соблюдения соотношения цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленности, которая потребляется в процессе производства сельскохозяйственными товаропроизводителями. Определены последствия нарушения эквивалентности межотраслевого обмена. Проанализированы соотношения уровней цен на продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию в Украине, их динамика.
Для оценки уровня эквивалентности межотраслевого обмена (паритета) проведено анализ индексов
цен на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными организациями, и цен на приобретаемые данными организациями материально-технические, энергетические ресурсы. Важным показателем является
отношение, показывающее, сколько необходимо продать тонн того или вида сельскохозяйственной продукции, чтобы приобрести тонну (единицу) материально-технических ресурсов.
Определены основные причины диспаритета, а также возможные пути его преодоления.
Abstract
Today, there is a significant increase in prices for industrial goods along with unfavorable prognosis of further
price increases. All this increases the likelihood of inter-sectoral disparity in the exchange between agricultural
organizations and producers of material and technical resources, so the issue of the equivalence of interbranch
exchange in the agricultural sector is relevant.
The article deals with the concept of parity and price disparity. An assessment is made of the state of price
relations in interindustry exchanges, which were not in favor of agriculture, caused an outflow of capital and
distorted the reproductive process in the agro-industrial complex of Ukraine.
The emphasis is placed on the importance of keeping the ratio of prices for agricultural products and industrial
products consumed in the process of production by agricultural producers. The consequences of violation of the
equivalence of intersectional exchange are determined. The correlation of the prices of agricultural products and
industrial products in Ukraine, their dynamics is analyzed.
To assess the level of equivalence of interindustry exchange (parity), an analysis of price indices for products
sold by agricultural organizations and prices for material, technical and energy resources acquired by these organizations was made. An important indicator is the ratio, showing how much it is necessary to sell tons of a particular
type of agricultural product in order to acquire a ton (unit) of material and technical resources.
The main causes of disparity are identified, as well as possible ways of overcoming it.
Ключевые слова: эквивалентность межотраслевого обмена, ценовой паритет, диспаритет, индексы
цен, сельскохозяйственное производство, издержки производства, материально-технические ресурсы, покупательная способность.
Keywords: interbranch exchange equivalence, price parity, disparity, price indices, agricultural production,
production costs, material and technical resources, purchasing power.
Among a number of problems that hinder the development and further reform of the agricultural sector
of Ukraine, the price disparity occupies an important
place. This means that the ratio of prices for various
goods and services and the cost of socially necessary
labor for its production is violated. This discrepancy is
especially evident in the "scissors" of prices for agricultural products and industrial products. The price disparity on the main types of agricultural products has a significant impact on reducing profits and reducing the
level of profitability of agricultural enterprises.
A number of prominent economists in Ukraine and
abroad, such as: Lukinov I., Oliynyk O., Paskhaver B.,
Sabluk P., Sagaidak E., Shpychak O., Venzher V. dealt
with the problems of equivalence of intersectoral exchange and the study of the consequences of violation
of the ratio of prices for agricultural and industrial products. The discrepancy of prices in the branches of the
national economy and possible ways to overcome it are
covered in the works of Avdeev M.,, Bodnar O., Sirenko N., etc. The issues of parity of exchange between
the branches of agriculture and industry are still relevant today and need further research.

Agro-industrial production is a complex organizational and economic structure, where enterprises and
organizations of various industries are involved in a
single technological process, engaged in the production
and promotion of the final agricultural product to the
consumer. The deep division of labor, the technological
isolation of the individual stages of production and their
assignment to independent economic entities determine
the functioning of inter-industry and inter-farm exchange, a characteristic feature of which is the establishment of long-term relations between its participants
on the basis of economic partnership.
V. Venzher was the founder of the theory of the
exchange of activities between industry and agriculture, believing that the main thing is to prepare the conditions for a harmonious combination of industry and
agriculture. In modern conditions, this preparation is
provided by coordinating the economic interests of
partners in the production of the final product of the agricultural sector, which we consider as the beginning of
a hierarchical streamlining of economic relations.
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E. Sagaidak interprets the concept of parity much
more broadly: “The content of this concept (inter-industry exchange equivalence) is the exchange of an
equal amount of social labor embodied in the use value
of products produced in different industries. Such conditions of commodity exchange are achieved by setting
prices in accordance with the requirements of the law
of value. Under the conditions of a market economy,
this process, under the influence of intersectoral competition, is modified on the basis of profit distribution
in proportion to the invested capital, and the price of
production becomes the basis for the exchange instead
of the cost of the goods”.4
Price parity should be understood as the ratio between prices for agricultural products and industrial
products and services used in agriculture, in which the
purchasing power of prices for agricultural products in
relation to industrial products and services will remain
at the level of the base period. The point is that the agricultural producer for the proceeds from the sale of its
own products had the opportunity not only to reproduce
the resources used in the production process, but also to
carry out expanded reproduction at the level of the base
period.
Economists insist that ensuring parity is the basis
for the stability of agricultural development, improving
living standards and increasing foreign economic activity. The concept of parity was first introduced in the
Agricultural Regulation Act of 1933 in the United
States. It used the concept of "parity farm price", which
was used to determine the purchasing power of farm
products in any month compared to the base period.
Thus, the criterion for assessing the parity ratio is the
ability of agricultural producers to purchase the same
number of means of production, services and consumer
goods as in the base year. The law of the French Republic of August 5, 1960 №60-808 "On Agrarian Policy" as one of the objectives was to establish parity between agriculture and other sectors of the economy. 1,
p. 60
The opposite category to price parity is disparity.
In essence, disparity is inequality, a violation of the
principle of equivalence, equal benefit in financial and
economic relations. Disparity is a violation of the ratio
of prices for agricultural products sold by its producers
and prices for industrial goods and services purchased
by agricultural enterprises for their own needs. The disparity is manifested in the outpacing growth of price
indices for industrial goods and services compared to
the price index for agricultural products.
The price disparity in Ukraine was inherited from
the planned-directive economy. According to the research of Shpychak O., a significant disparity between
prices for agricultural products and prices for products
consumed by agriculture took place in the early 90s of
last century. 7
Over the past 15 years, the rate of disparity has
slowed, however, as a result of its significant rate in the
previous period there was a huge decrease in the level
of material and technical condition in agriculture. This
caused a long-term further "echo effect", which affected the low technical armament of farmers, a significant and prolonged decline in purchasing power, etc.
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According to Eskendarova A. 4, the reasons for
the unfavorable ratio of prices for agriculture during inter-industry exchanges should be sought not so much in
the patterns of development of the domestic economy
during the transition period, but in much deeper trends
in the development of the world economy.
According to expert estimates, in developed countries in order to maintain social stability and at the same
time maintain low prices for agricultural and other traditional goods, it is necessary to heavily subsidize their
own producers of these goods. Thus, 30% more funds
per unit of production were spent on agricultural development in the United States in the 2000s than in other
sectors of the economy.
On average, in the EU, prices for industrial equipment for current production exceeded prices for agricultural products over 10 years by 12%, and prices for
investment goods - even by 34%. Moreover, the most
developed countries are characterized by even greater
disparity in prices. So, in Denmark it amounted to almost 24%, in the UK and Germany - about 20%, and in
Austria - about 30%. Thus, a rather high disparity occurred even with special price support programs in the
EU and, in general, with enormous state support.
An attempt by state forces to establish such parity
for all sectors would mean the cessation of the existence
of basic market mechanisms that ensure the emergence
of new industries and products, increased competitiveness, quality, and efficiency. On the other hand, the
presence of industries that do not have opportunities for
expanded reproduction over a long period of time inevitably leads to their loss of competitiveness (in the
credit, investment, and labor markets) and, accordingly,
to their degradation. Therefore, we should not say about
establishing inter-industry exchange parity, but about
assisting individual industries in significantly reducing
the negative impact of the lack of parity.
Relative parity is called a state of inter-industry relations, in which the return on capital, wages in agriculture are below the average for the national economy in
a given period, but it does not prevent the deviation of
expanded reproduction in the industry rate, recognized
in the period the minimum necessary.
The question of the minimum necessary profitability of agricultural production is very complicated. The
minimum profitability required to calculate the relative
parity and losses from it should not be higher than the
average for the national economy. There is an opinion
justified by economic calculations that the profitability
of agricultural enterprises should not be lower than 2730% 3, according to other sources - not less than 40%
4.
The current state of price relations in the agricultural sector of Ukraine is characterized by the presence
of all known imbalances. First of all, this is the disparity
in prices for agricultural and industrial products (services) used in agriculture.
Consider the dynamics of sales price indices of agricultural products and industrial producers in Ukraine
for 2000-2019 in Figure 1 (according to the State Statistics Service of Ukraine).
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Fig. 1. Growth rates of prices for agricultural and industrial products in Ukraine
(relative to the previous year's price level) 8
The growth rates of prices for both agricultural
and industrial products are quite dynamic. In certain periods, in particular, in 2000, 2003, 2007, 2010 and
2015, the growth of prices for agricultural products exceeded the growth of prices for industrial products.
In other periods, prices for industrial products
grew faster. In 2002 and 2013, the level of prices for

agricultural products decreased compared to the level
of previous years by 12.6% and 2.9%, respectively,
while prices for industrial products increased by 5.7%
in 2002, and by 1,7% in 2013.
In general, over the last 19 years, prices for agricultural products have increased 7 times, and prices for
industrial products - 12.1 times (Fig. 2).
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Fig. 2. Comparison of sales price indices of agricultural and industrial products
(%, relative to the price level in 2001) 8
Thus, in 2019, the price indices for agricultural
and industrial products, relative to the price level in
2001, were 721.0% and 1205.9%, respectively. In the
dynamics, the growth of the rate of prices for industrial
products relative to the growth rate of prices for agricultural products is accelerating, as evidenced by the

increase in the distance between the corresponding
curves.
Significant price disparity is observed for most
types of agricultural products. Consider the data presented in table. 1.
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Table 1.

Comparison of sales prices of agricultural and processing enterprises in Ukraine, 2018 8
Average prices of agricultural
Average sales prices of enterprises in The share of the price of agriculproducts sold by enterprises,
the processing industry,UAH / t
tural enterprises in the retail price
UAH/t
of goods, %
Wheat
5850
Wheat flour
10277
56,0
Oil seed
9900
Sunflower oil
34566
28,6
Farm animals
33331
Beef
124272
26,8
Milk
7602
Pasteurized milk
22373
33,9
In 2018, the average price for wheat of different
classes was UAH 5,850 for 1 ton. Wheat flour processing enterprises sold at a price of UAH 10,277 for 1
ton. The share of wheat producers in the retail price of
the final product was 56,0%. Producers of oilseeds,
livestock products received only 27-34% of the retail
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price despite the fact that their share of costs for the
production of final products is 70%.
The ratio of indices of sales prices of agricultural
products and costs of its production is evidenced by the
data presented in Fig. 3.
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Fig. 3. Comparison of indices of sales prices and costs of agricultural production,%
(to the level of the previous year) 8
In 2015, the growth rate of prices at which agricultural producers sold their products exceeded the growth
rate of total costs and costs of material and technical
resources of industrial origin consumed by agriculture,
in particular. But in subsequent periods the situation
has changed and the results of 2018, while prices of agricultural products rose to the level of prices in 2017 by
9,3%, the total cost to manufacture the same products
increased by 14,0%, including prices for material and
technical resources of industrial origin - by 15,9%.
Such dynamics continue to take place in the future.
Outpacing growth rates of production costs lead to a
decrease in the level of profitability of agricultural production, lower profits of producers, their standard of
living.

There are various methods of studying the violation of the ratio of prices for products of different sectors of the economy. We agree with the scientific approach, which assumes that the manifestations of disparity are methodologically more reasonable to study
through the ability of agricultural producers to acquire
a unit of a certain type of material and technical resources by natural exchange for a certain type of products.5
We considered an approach that compares quantitative price changes for diesel, ammonium nitrate with
wheat and sugar. Comparisons of the amount of wheat
and sugar that need to be sold for the purchase of energy
resources on average in Ukraine during 1990-2019 are
presented in table 2.
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Table 2.
Comparison of the amount of wheat and sugar that need to be sold to purchase a unit of fuel and mineral fertilizers in Ukraine 8
Indicator
1990
2000
2010
2015
2019
2019 to 1990, times
Wholesale prices, UAH/t
Diesel fuel
145
1873
5928
14970
27620
х
Ammonium nitrate
70
420
1560
5718
9250
х
Sales prices by agricultural enterprises, UAH/t
Wheat
272
487
1086
2796
5800
х
Sugar
780
1577
5717
9633
11020
х
The number of products that need to be sold to purchase a unit of resources, tons
Wheat
Diesel fuel
0,53
3,85
5,46
5,35
4,76
9,0
Ammonium nitrate
0,26
0,86
1,44
2,04
1,59
6,1
Sugar
Diesel fuel
0,19
1,19
1,04
1,55
2,51
13,2
Ammonium nitrate
0,09
0,27
0,27
0,59
0,84
9,3

The presented calculations show that in 1990, in
order to purchase 1 ton of diesel fuel, an agricultural
producer had to sell 0.53 tons of wheat or 0.19 tons of
sugar. 1 ton of ammonium nitrate was equivalent to
0.26 tons of wheat or 0.09 sugar. In 2019, compared to
1990, agricultural producers had to sell 9 times more
wheat to buy 1 ton of diesel fuel and 13.2 times more
sugar. For the purchase of ammonium nitrate, these figures are slightly lower, in particular 6.1 and 9.3 times.
As already noted, in recent years there has been a slowdown in the growth of the disparity in prices for agricultural products and products consumed by agriculture.
Most authors consider the problem of price parity
for agricultural and industrial products to be one of the
most urgent and acute problems of the agricultural
economy.
The subject of heated discussion is the role of state
regulation of price proportions in the agricultural sector
and the degree of state support for agricultural producers in order to overcome the negative consequences of
price disparity.
The current state of price relations in the agro-industrial complex of Ukraine is characterized by the
presence of the following main imbalances:
 disparity in prices for agricultural and industrial products (services) used in agriculture;
 imbalances in price ratios, expressed in a decrease in the share of revenue from the sale of agricultural products in wholesale and retail prices for food
products made from agricultural raw materials;
 imbalances in agriculture itself, caused by the
actions of both external factors (especially the disparity
in prices between agriculture and resource-saving sectors), and a decrease in the efficiency of agricultural
production.
Under these conditions, there was a need to develop a system of measures aimed at optimizing price
ratios between agricultural products and other sectors
of the economy in order to ensure the profitability of
agricultural production, saturate the market with agricultural products, raw materials and food.

In Ukraine, there are different points of view both
on determining the parity ratio of farm prices for agricultural products and prices of means of production for
agriculture, and on the need to observe this parity. The
most common opinion is that the optimization of price
ratios in the agro-industrial complex is a process of
forming the level of prices and price proportions for agricultural products and other sectors of the economy,
which provides the possibility of extended reproduction
for the bulk of agricultural producers.
These scientists believe that the natural and economic features of reproduction in agriculture necessitate the establishment of a profitability standard in agriculture at a level not lower than the average for the
national economy.
Sabluk P. proposes to move from indicators of the
level of profitability to the methodology for determining the rate of profit. In other words, he believes that if
prices for goods used in agricultural production are
high, then prices for agricultural products should also
be high [6]. However, with the existing assessment of
production assets in agricultural and industrial enterprises of the country, the application of this methodology to determine the parity of inter-industry exchange
seems very complex and biased.
Some scholars believe that it is ineffective to
maintain parity in prices for agricultural products and
material resources for the village, and suggest observing the principle of parity in incomes of the rural and
urban population, acting through taxation, state support
for the pension service, encouraging the development
of industry and employment in rural areas. However,
this does not take into account the population's demand
for food.
In Ukraine, price disparity not only exists in a crisis and unprofitable agricultural production, but, along
with the lack of a land market, underdeveloped mortgage lending, and imperfect production relations, is one
of the main reasons for this process.
The balancing of price ratios must be carried out
in several directions, giving priority to economic methods of regulation. In order to form national and regional
food funds and protect the interests of producers, it is
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necessary to more actively apply guaranteed and target
prices.
The analysis of regulatory documents shows the
presence of certain contradictions in determining the
level and functions of guaranteed purchase prices. The
main one is that, on the one hand, guaranteed prices are
regarded as the lower limit for the functioning of free
market prices, and, on the other hand, they must ensure
that agricultural producers (taking into account other
forms of state support) receive income sufficient for expanded reproduction.
Of great importance for the stabilization and revitalization of agricultural production are the target
(equivalent, parity) prices. Target prices are designed
to compensate the producer for his production costs
(normative), average wages in the region and ensure
profits. From an assessment of the content of the target
price functions offered for use in agriculture in Ukraine,
we can see their significant difference from similar
prices in US agriculture. In essence, the role of these
prices is comparable to the role of profitability standards, which formed the basis for the formation of purchase prices and profits in sizes that ensure the transition of agricultural enterprises on self-financing in a
planned economy.
The limited budget funds, the inconsistency of legal acts on pricing issues in market conditions, make it
preferable to use the most flexible mechanism that is
adequate to market relations - the mechanism of commodity and procurement interventions. The operation
of this mechanism through procurement interventions
guarantees a certain market for agricultural producers
and through commodity interventions ensures the repayment of budget loans and inhibits the growth of
prices for agricultural products and foodstuffs in the interests of consumers. The mechanism of purchasing
and commodity interventions is directly related to the
functioning of market (contractual) prices as the main
form of economic relations in the market of agricultural
products, raw materials and food.
The pricing policy should include a mechanism for
the state pledge of agricultural products, which has become widespread in many foreign countries. The market situation determines the fate of the pledged products
- it can be returned to producers for sale at higher prices
in the free market or left in the property of the pledge
holder.
Proposals for the application of guaranteed, target
and collateral prices to support agricultural producers
are based on the experience of foreign countries.
One of the reasons for the disparity in prices for
agricultural and industrial products is called the monopolism of enterprises in the first and third sectors of
the agricultural sector. The lack of competition in them
contributes to the preservation of the costly approach to
pricing at processing and resource-supplying enterprises, which leads to an increase in the cost of agricultural products.
However, the producers themselves also use the
passive pricing method and lay in the prices of agricultural products an expensive, extensive level of their
management. Therefore, comparing the prices of supply and agricultural enterprises, we get not actual, but
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artificial price disparity, which, first of all, reflects extensive production methods in a particular industry.
Therefore, in order to establish the equivalence of
the exchange between the agricultural and industrial
spheres, it is necessary to go not by subsidizing the first,
but by improving the approach to pricing products.
The monopoly effect of the processing and trade
sectors is manifested in a violation of the proportions
of the distribution of income from the sale of agricultural products between the main participants in the
technological chain. To eliminate these negative processes, scientists and practitioners suggest two ways.
One of them involves the use of administrative (direct)
methods of state regulation, the second - economic (indirect) levers, which are more consistent with a market
economy.
With the price regulation of natural monopolies,
supporters of administrative management methods propose:
 set limit prices (tariffs) or limit coefficients of
changes in energy prices;
 adjust the level of these prices using the consumer price index; introduce a marginal level of profitability of production (35-40%);
 use the cost comparison method.
In many countries, including Ukraine, direct regulation of energy prices is applied, but international experience and modern theoretical developments indicate
that the most promising direction of the state’s economic policy in the sectors of natural monopolies is
their restructuring. It is understood as the introduction
of elements of economic competition and the creation
of prerequisites and conditions for the development of
competition in relevant markets, accompanied by their
deregulation.
To improve the price relations of agricultural enterprises with material-technical and processing enterprises, supporters of a “strong” state propose:
 setting marginal levels of profitability of these
enterprises;
 restriction of margins of trade intermediary organizations that increase the cost of industrial products
by more than 25-50%;
 introduction of price ratios for agricultural raw
materials and final products produced from them,
etc.9
However, the application of the above methods is
more characteristic of a planned than a market economic system. Therefore, in solving pricing problems,
it is necessary to use factors of economic, indirect impact, which, in addition to procurement and commodity
interventions, include:
 tax benefits for industrial enterprises that fix
or lower prices for products sold to agriculture or differentiate tax rates depending on the level of profitability of enterprises;
 preferential lending to agricultural enterprises
on the basis of a tender for specific programs; the supply of material and technical resources to agriculture on
leasing, subject to the coordination of prices for them
with agricultural producers;
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 stimulation of integration processes; applying
threshold prices and customs duties to protect the domestic market.
To maintain the equivalence of exchange along the
entire technological chain - from the field to the food
consumer - such an organizational mechanism as cooperation and integration of these enterprises is of the utmost importance.
Among the levers of indirect regulation, the leading place is given to the financial and credit system. In
foreign countries, the amount of agricultural financing
provided by lending and subsidies depends on the economic situation of the country and the policies of the
international organizations to which the country is a
member, for example, the amount of subsidies in the
southern countries (New Zealand, Australia) is less
than $10/ha, while in the north (Norway) - $3500/ha.
Budget subsidies are usually received only by those
farmers who participate in the implementation of state
agrarian programs.
In the USA, EU and other countries, the following
target programs are in place:
 conservation and removal of land;
 food assistance to the poor;
 marketing and inspection; rural social development;
 support for agricultural exports and others.9
Taking into account world experience, the state
budget funds should be directed to support pedigree
production and elite seed farming, improving soil fertility and animal productivity, crop insurance, compensation for damage from natural disasters, adverse climatic conditions, etc.
World experience also indicates that a prerequisite
for the effective functioning of a market-type economy
is a developed commodity market infrastructure. The
level of development of market infrastructure in
Ukraine does not correspond to the conditions of free
movement of goods and contributes to increasing the
disparity in prices for agricultural and industrial products.
In conclusion, it should be noted that:
 state regulation of prices should not be aimed
at limiting the scope of the market mechanism, but at
increasing its effectiveness;
 price level regulation should be economically
justified;
 requires a state monopoly on the production
and sale of certain types of goods, products, services;
 it is necessary to actively fight the manifestation of monopolism, etc.
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These actions should concern not only sectors of
the public sector, but also private entrepreneurs, if the
state considers it appropriate to pursue a restrictive
pricing policy in terms of the interests of the country's
economy as a whole.
The proposed measures will optimize the price ratios between agricultural products and other sectors of
the economy, create conditions for ensuring the profitability of agricultural production, and saturate the market with competitive agricultural products, raw materials and food.
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Аннотация
В статье рассмотрены инструменты финансового менеджмента, которые базируются на научных подходах к управлению финансами предприятий. Одним из способов повышения эффективности финансового
управления является усовершенствование системы финансового планирования: разработка концепций,
методов, направлений, которые формируются с учетом национальных особенностей ведения хозяйства и
специфики работы предприятий определенных отраслей экономики. Описаны основные принципы финансового менеджмента и управления финансовым состоянием предприятия: финансовая стратегия, стратегия
управления, контроль, учитывается опыт и принятие решений по финансовым вопросам, определены последствия влияния внешних факторов. Отмечено место финансовой стратегии в системе долгосрочных
планов предприятия и приведен алгоритм разработки стратегии и тактики финансового менеджмента
предприятий. Внимание сосредоточено на положительных моментах финансового планирования на предприятиях, которые в свою очередь повышают адаптацию предприятий к изменениям внешней среды и
формируют альтернативные варианты плановых и наиболее оптимальных решений. Отмечены основные
проблемы финансового планирования, которые существуют на отечественных предприятиях и причины
отсутствия качественного финансового планирования. Приведена сравнительная характеристика процессов планирования и прогнозирования и взаимосвязь этих процессов.
С целью усовершенствования методов формирования эффективной системы финансового менеджмента на предприятиях, целесообразным является исследование экономической сущности системы финансового менеджмента, изучения финансовых ресурсов и системы результативности управления
Abstract
The article considers the tools of financial management based on scientific approaches to financial management of enterprises. One of the ways to increase the efficiency of financial management is to improve the system
of financial planning for the development of concepts, methods, areas, which are formed taking into account the
national characteristics of the economy and the specifics of certain sectors of the economy. The basic principles
of financial management and financial condition management of the enterprise are described: financial strategy,
management strategy, control, taking into account experience and decision-making on financial issues, determining the consequences of external factors. The place of financial strategy in the system of long-term plans of the
enterprise is specified and the algorithm of development of strategy and tactics of financial management of the
enterprises is resulted. The focus is on the positive aspects of financial planning in enterprises, which in turn
increase the adaptation of enterprises to changes in the external environment and form alternatives to planning and
the most optimal solutions. The main problems of financial planning that exist in domestic enterprises and the
reasons for the lack of quality financial planning in enterprises of the real sector of the economy are noted. The
comparative characteristics of planning and forecasting processes and the interrelation of these processes are given.
In order to improve the methods of forming an effective system of financial management in enterprises, it is
advisable to study the economic essence of the financial management system, the study of financial resources and
the effectiveness of their management.
Ключевые слова: финансовое планирование, финансовый менеджмент, принципы управления, стратегия предприятия
Keywords: financial planning, financial management, management principles, enterprise strategy.
Successful functioning of domestic enterprises of
the real sector of the economy and ensuring their stable
and competitive position in the market is impossible
without the introduction of quality financial management tools based on modern scientific approaches to
enterprise financial management. Given the growing
level of uncertainty and risks of external and internal
environment, one of the most important ways to improve financial management is to improve financial

planning by developing new concepts, methods and areas that will be formed taking into account national economic conditions and specifics of the economy [7, p.
78].
Existing methods, methods and tools of financial
planning in the enterprises of the real sector of the economy do not fully meet the practical needs and meet the
requirements of economic development at the present
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stage. There is a limited number of scientific publications on the disclosure of applied aspects of the organization and improvement of financial planning in enterprises of the real sector of the economy and the peculiarities of planned calculations, taking into account the
specifics of the industry. Thus, the high level of dependence of financial stability and balance of real sector enterprises on the effective system of financial planning requires focusing on theoretical aspects and practical problems of building an effective system of
financial planning in the context of current trends in
economic development [4, p. 128].
There are different principles of financial management: financial strategy, management strategy, control,
taking into account progressive experience, focus on

Strategic direction of management

Flexibility of the financial
management process
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making decisions on financial issues in the shortest possible time, determining the unforeseen consequences of
external factors, and others. In our opinion, the principle of financial strategy, management strategy and control are functional areas of financial management, so
they can not be defined as principles. The principle of
determining the unforeseen consequences of external
factors can be considered as a principle of taking into
account the risk factor, so its attribution to the principles of managing the financial condition of the enterprise is appropriate [8].
Based on the generalization of existing points of
view, the management of the financial condition of the
enterprise should be carried out on the basis of the following principles (Fig. 1).

The complex nature of management decisions

Coordination of management actions of financial
condition management

PRINCIPLES OF
MANAGING THE
FINANCIAL CONDITION
OF THE ENTERPRISE

Alternative and purposeful
approaches to management decisions

Hierarchy of knowledge of
the object of management

Priority in resolving the
contradictions of the components of the financial
condition

Innovative orientation of
management decisions

Integration with the enterprise
management system

Effective management of financial condition

Fig. 1. The system of principles of management of the financial condition of the enterprise [3, P.128-133]
Among the considered principles of management,
most of them are in fact tasks that need to be solved to
achieve certain goals in the management of an object,
and those principles of financial management, which
may be the principles of managing the financial condition of the enterprise, need some complement and specification. Thus, in addition to standard principles of
management, one of the principles on the basis of
which the formation of basic requirements for the management process is the principle of efficiency, an integrated combination of principles, which is to ensure alternative and purposeful development of management
decisions, innovation, hierarchy of knowledge project
management and taking into account the priority in resolving contradictions in the elements of the financial
condition of the enterprise [4, p. 1-5].
The principle of integration of the financial management system with the general management system
of the enterprise requires their integrated combination,

as financial management is closely related to other
functional areas of management and is based directly
on financial management, so in any of the defined areas
of management will directly or indirectly affect the
level of financial condition and, accordingly, the management decisions.
The principle of strategic direction of managing
the financial condition of the enterprise involves the
subordination of all management decisions to ensure
the achievement of the main goal of the enterprise and
certain strategic directions of its development.
The principle of flexibility in the process of managing the financial condition of the enterprise involves
the formation of capacity for rapid response, adjustment or development of new management decisions
under the influence of internal and external factors. The
necessary flexibility is achieved by providing quality
parameters of financial condition, which are determined by the optimal formation of capital structure,
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minimization of financial risks, maintaining sufficient
liquidity of assets, providing sufficient financial resources in investment and insurance form, to minimize
environmental factors or quick adaptation to them.
The principle of complex nature of management
decisions in managing the financial condition of the enterprise should be provided by systematic thinking of
the management system and provide consideration of
the management process as a set of actions aimed at developing interconnected and interdependent management decisions, each of which contributes to its overall
effectiveness. In this case, this process should cover all
aspects of managing the financial condition of the enterprise and be based on the study of causal relationships of management.
The principle of coordination of management actions to manage the financial condition of the enterprise
is aimed at ensuring positive results, which is achieved
through coordination between all centers of responsibility (business units), their organizational structures,
carried out on the principles of hierarchy of subordination and responsibility.
The principle of alternativeness and purposefulness of approaches in the development of individual
management decisions in the management of the financial condition of the enterprise should take into account
the availability of alternative approaches to the possibility of action. The choice of any management decision from the available alternative should be made on
the basis of the established system of criteria that will
provide not only high efficiency, but also its direction
on the decision of a certain range of tasks for achievement of the established targets defining the financial
ideology of the enterprise [2, P. 97 –109].
The principle of hierarchy of knowledge of the object of management is a multilevel study of financial
condition as an object of management, which we consider not only as an element of a broader system - as
one of the most important components of financial
management, and as a separate object of management,
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but also as a system which includes a number of elements. The implementation of this principle allows to
ensure not only the identification of its most important
parameters that determine the quality of financial management in general, but also to identify the level of financial security of the enterprise.
The principle of innovative management of the financial condition of the enterprise determines the need
not only to use advanced technologies, methods, tools,
but also to ensure the adaptation of the management
system to their implementation and use, supported by
appropriate changes in organizational structures.
The principle of priority of resolving contradictions in the constituent elements of financial condition
determines the focus on finding and prioritizing the
range of those "problematic" issues that make it impossible to solve the tasks posed in the process of managing the financial condition of the enterprise to achieve
its main goal.
The principle of taking into account the level of
risk in the process of managing the financial condition
of the enterprise determines the need to anticipate
changes in the level of financial risk in the process of
making any management decision.
The principle of effective management of the financial condition of the enterprise is to combine and
skillful use of personal qualities of the subject with the
potential of the object of management while minimizing material, labor, material, time costs associated with
this management [5].
Thus, the management of financial condition of
enterprises is a set of principles, methods and tools for
making and implementing management decisions on
the structure of assets and sources of funding to ensure
compliance with senior management and increase the
welfare of owners [1].
The place of financial strategy in the system of
long-term plans of the enterprise is shown in fig. 2 [7,
67–85].
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Defining the mission and main tasks of the activity

Defining strategic goals

Development of a general strategy for economic development
Concretization of the general strategy by areas
of activity

Marketing strategy

Financial strategy

Production strategy

Product strategy

Asset management

Pricing strategy

Capital structure management

Sales strategy

Profit management

Communication strategy, etc.

Risk management, etc.

Fig. 2. The place of financial strategy in the system of long-term plans of the enterprise [8]
Despite the difference in timing, goals and level of
detail, the strategy and tactics of financial management
are largely interrelated and have a similar development
algorithm (Fig. 3) [6].
Both tactical and strategic goals of financial management are equally priority, despite the fact that according to the principle of strategic orientation, financial management tactics are a form of strategy detail
and are developed in accordance with previously defined strategic guidelines of the enterprise. But often in

real life, due to the need to improve current financial
performance, financial managers are forced for some
time (or even completely) to abandon certain strategic
actions.
At all stages of the process of managing financial
resources, management decisions are made regarding
the structure of sources of financing of the enterprise
and areas of use of financial resources. Schematically,
the system of financial management can be represented
as a cycle of components (Fig. 4).
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Algorithm for developing strategy and tactics
financial management

1 st stage

Determining the term of strategy
formation

2 nd stage

Formation of strategic goals

3 rd stage

Finding the most effective ways to
implement the strategy

4 th stage

Concretization of the developed
strategy for the period of its implementation
Evaluation of the developed strategy by criteria

5 th stage

Consistency with the
overall financial strategy

Internal balance

Internal balance

Implementation efficiency

Available resources

Permissible level
of risk

Fig. 3. Algorithm for developing strategies and tactics of financial management of the enterprise [13, 313 p]
The principles of financial management form the
standards of financial management efficiency. To
achieve these standards, develop financial methods that
are used. Business processes are developed to implement the methods. Under business, processes form an
organizational structure and a team of financial managers, which manages the financial management system
of the enterprise, monitors compliance with regulations, regulates, coordinates, adjusts business processes, and creates motivation for the success of garlic
business processes.

Financial planning is an integral part of financial
management, one of its key functions, which ensures a
balance between all resources, processes and results of
financial and economic activities and without the implementation of which the financial management process will not be most effective.
Modern financial planning of economic entities
should combine the positive experience of the command-administrative planning system, powerful foreign theory and practice and the latest developments in
this area, dictated by the changing conditions of today
[9, p.99].
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1. Principles of financial
management

6. Functional responsibilities
of employees of the organizational structure

Standards for effective financial management

ENTERPRISE FINANCIAL
MANAGEMENT SYSTEM

5. The organizational structure
that manages the system, control is compliance with regulations, regulates and adjusts
business processes

3. Methods of achieving financial management standards

4. Business processes to
achieve the standards of effective financial management

Fig. 4. The system of financial management in the enterprise
The main positive aspects of financial planning in
enterprises are:
- from the moment of introduction of the system
of financial planning the financial substantiation of the
approved decisions at all levels of management increases;
- increases the efficiency of the use of assets available to the enterprise and its individual structural units
in both tangible and intangible forms, as well as resources;
- the business entity has the opportunity to create
the most accurate project to assess the investment attractiveness of the business areas of economic activity,
which it implements or which it intends to engage in
the future;
- using the policy of financial planning before
making the right management decision, you can more
clearly articulate the need for financial investments and
loans, as well as other resources and loans in various
areas of economic activity and business;
- from the standpoint of investors who have invested in the business, the company can be considered
as a clear "financially transparent" mechanism of operation;
- the level of enterprise management increases due
to strengthening of financial discipline, and also a combination of stimulation of more effective work of structural subdivisions for the benefit of all organization; the
possibility of clear regulation of relations between
structural divisions of the enterprise grows [14, р. 478
с].
Given the high level of risk, which characterizes
economic activity in market conditions, financial planning is one of the effective ways to reduce financial
risks. The use of new methods and tools in financial
planning, increasing the level of adaptation of enterprises to changes in the external environment, as well
as the formation of alternative planning solutions and

choosing the most optimal, helps to achieve the best results and minimize financial and economic risks.
In the process of financial planning, each company
comprehensively assesses its financial condition, identifies ways to increase the amount of financial resources
and determines the most effective ways to use them.
Given that investments in the activities of real sector
enterprises are characterized by high cost, significant
duration of the investment cycle and long payback period, this is especially relevant in the context of a shortage of funding sources [8].
In addition, the activities of real sector enterprises
in the context of financial management have certain
specific features, such as significant duration of the production process, high level of operational risk, high
level of energy and material consumption, which must
be taken into account in financial planning.
Most scientific papers state that the process of financial planning in any enterprise is based on the use
of three main systems: strategic, current and operational financial planning, which are interconnected and
implemented in a certain sequence. At the first stage,
strategic financial planning is carried out in which the
target parameters are determined and the main directions of financial and economic activity are forecasted
by developing the financial strategy of the business entity taking into account the life cycle and competitive
environment.
Current financial planning is a concretization of
the goals of strategic financial planning and is a more
detailed level. When drawing up the current financial
plan, the indicators of financial flows on production
and sales are determined; the forecast financial statements are built, as a rule, for a period of one year.
Operational financial planning involves the preparation of short-term financial documents broken down
by quarters, decades and months - payment calendar
and cash plan [11].
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Practice shows that modern enterprises of the real
sector of the economy almost do not apply strategic financial planning, but consider it only in the context of
business planning, highlighting such an important component as the financial plan. This is due to the fact that
the implementation of the strategic plan in conditions
of instability and uncertainty of environmental factors
that make it difficult to predict the consequences of
management decisions for long periods of time, is quite
a difficult task. Also, the problem of strategic financial
planning in the enterprises of the real sector of the economy is that its implementation does not forecast the
qualitative and quantitative parameters that characterize the state of the environment and does not calculate
alternative (scenario) development options.
Current financial planning in enterprises is based
on the development of financial policy on key aspects
of financial and economic activities, which specifies
and details the objectives of financial strategy and allows identifying future sources of financing of enterprise development and optimal proportions of their distribution, determining the structure of assets and capital. Costs In practice, it is quite difficult to identify the
boundaries between strategic and current planning in
enterprises of the real sector of the economy. In fact,
current planning is limited to forecasting sales revenue,
profits and profitability, although, in addition, should
include a balance sheet of income and expenditure, income and expenditure plan, which would reflect not
only the required amount of financial resources, but
also the directions of their use [12].
Operational financial planning involves the development of operational financial tasks and bringing
them to the executors and reflects the movement of
funds for the short term, as well as synchronization of
revenues and expenditures to ensure solvency and financial stability in the short term. In the practice of domestic enterprises of the real sector, operational financial planning has a certain managerial meaning and is
dominant among other types of financial planning. But
it also has some drawbacks: often the indicators of operational financial plans are made without taking into
account their relationship and in-depth analysis of the
financial condition of the enterprise for previous periods.
Successful work in modern conditions requires the
implementation of all financial planning systems in
each enterprise, which will allow for quality monitoring, analysis and control of all aspects of financial and
economic activities of economic entities.
The financial plan should identify the adequacy of
financial resources in all areas of the enterprise and balance the proportions between them, because the various
articles of the financial plan cover and link all activities:
production, marketing, scientific and technological development, personnel management [2].
The new quality of financial planning in enterprises of the real sector of the economy, due to current
trends in economic development, complexity and variety of new planning methods, accelerating the process
of financial planning requires more efficient use of information technology and software. But the introduc-
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tion of information technology requires additional capital investment associated with the purchase of equipment, software, training, which is a serious obstacle in
the face of a shortage of financial resources [3, p. 131].
Studies have shown that the main problems of financial planning in domestic enterprises of the real sector in modern conditions are:
- detachment and autonomy of the components of
the financial planning system (long-term, operational,
current), the lack of a single planning contour;
- low level of coherence and interconnection of
planned financial indicators;
- lack of forecasts of quantitative factors of the external environment (inflation, interest rates, tariffs, etc.)
and analysis of the sensitivity of planned financial indicators to possible changes in internal and external factors;
- no development and evaluation of alternative
(scenario) versions of financial plans is carried out;
- low efficiency of plan development due to insufficient, irrelevant and unreliable information, lack of an
effective system of relationships between departments
of the enterprise, the length of the procedure for approval of financial plans;
- lack of complexity of the financial planning process due to the lack of clear and uniform internal standards for financial planning;
- low level of use of modern information technologies and software for development of financial plans;
- the lack of a close relationship between financial
planning and other functions of financial management
of the enterprise (financial analysis and financial control), which determine and complement each other;
- insufficient substantiation, unreality and practical unsuitability of financial plans [4].
The main reasons for the lack of quality financial
planning in the enterprises of the real sector of the economy are:
- high level of instability of the external environment and macroeconomic parameters;
- imperfection of sound methodological principles
of strategic financial planning for the analysis and consideration of the impact of environmental factors and
practical methods of their implementation;
- the impossibility of anticipating the often changing requirements of tax legislation;
- inefficiency of organizational structures, lack of
proper information, hardware and software, modern automated accounting systems, planning and management of the enterprise;
- Insufficient provision of material and financial
resources of business entities for the implementation of
effective financial planning systems for domestic enterprises.
The implementation and realization of financial
planning in Ukraine is associated with significant difficulties. One of the main difficulties of financial planning at the present stage is to obtain reliable forecasts
of indicators of production and economic activity,
which makes it impossible to develop real financial
plans. RI Zhovnovach noted that almost a third of all
problems associated with the development of real financial plans, arose because of forecasting problems [5,
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p. 22]. The following number of factors can explain
this:
 non-stationary economy of Ukraine, which is
characterized by sharp and poorly predictable changes
in macroeconomic indicators, which leads to the impossibility of using the developed methods and models of
forecasting;
 methods developed during the Soviet Union do
not take into account the influence of market factors,
which does not improve the accuracy of forecasts;
 Planners do not have sufficient experience in
planning and forecasting in market conditions, which
leads to miscalculations that significantly affect the efficiency of the corporation.
The result of these factors is the opacity of financial plans for the management of the corporation, their
low implementation and low practical value.
Forecasting is an integral part of the planning process and is the development of a probabilistic solution
to the state of a phenomenon or process in the future.
Forecasting allows you to take into account the probabilities of current and future trends based on the use of
existing data and facts. Forecasts are vital for any business organization and for any significant management
decision. The founder of the scientific approach to management, Auguste Comte, noted that it is necessary to
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“know to anticipate, to manage; without "looking into
the future" there can be no question of management.
"Forecasting is often equated with planning. However,
this is wrong. The difference between the concepts of
"planning" and "forecasting" was well illustrated by J.
Scott Armstrong: "Planning is about how the world
could look, and forecasting - how the world will look"
[16, p. 2]. Forecasting and planning are two interrelated
elements. Academician of the RAS OI Anchishkin
noted that "the plan and the forecast are not two alternative approaches to definition of prospects of social
and economic and scientific and technical development, and mutually complementary stages, stages of
development of plans" [10, p. 53].
The planning process is based on the assumption
that the management process is controllable; there are
always available levers to control the object or process,
as well as the resources needed to implement the plan.
The forecasting process is an organic component of the
planning process and involves the construction of forecasts that can show possible directions for future development of the organization, which is considered in
close cooperation with its external environment. Comparative characteristics of planning and forecasting processes are presented in table 1
Table 1

Sign of comparison
Place in the management process
Character
Variability

Comparative characteristics of planning and forecasting processes
Planning
Forecasting
The result of the management decision

The basis for management decisions

Has a directive nature, ie is approved by
the highest authorized body and is mandatory for lower structural units
The plan is an unambiguous solution,
even if it is developed on a variable basis

Has a subjective-objective nature, ie the results of forecasting can be taken into account
or ignored in management decisions
The forecast has an alternative, variable
meaning
High degree of uncertainty and uncontrollability of the predicted process, probabilistic
nature
Lack of targeting, ie the results of forecasting
can be used by different entities for their own
purposes
It precedes the planning process or is an integral part of it

Characteristic process

High degree of determinism and controllability of the process

Addressability
Targeting

Always responsible for each stage of the
planning process

Sequence

The sequence is usually based on the results of the forecasting process

The relationship between forecasting and planning, as well as the transition from forecast to plan is a
necessary element in the management process (Fig. 5).
Forecasting can be:
1) an integral part of the planning process, if the
use of forecasting methods in the calculation of planned
indicators is considered;
2) an independent and autonomous element, in this
case, its results are the basis for management decisions,
which are implemented and implemented in the form of
planned policy decisions.
Uncertainty in forecasting in planning occurs
when the number of uncontrolled factors increases, as
well as in the presence of a set of factors whose impact
on the object or process is unknown.
The ability to identify and take into account future
risk in forecasting directly affects the attractiveness of

both financial planning and planning in general. For example, the 1980s were characterized by sharp and unpredictable fluctuations in market conditions in Western countries and the United States. The forecasting
methods used at that time were unable to predict and
take into account such fluctuations, which led to a series of scientific publications in which forecasting and
strategic planning were considered ineffective and unable to "solve the problem of instability in the outside
world" [15, p. 34]. American economists Peters and
Waterman have argued that eclecticism is more successful than the use of foresight and strategic planning.
A critical attitude to forecasting among some scientists continues. Thus, William A. Sherden, who deals
with the accuracy of forecasts, notes that he sees no way
to improve the quality of economic forecasts, as it is
impossible due to political influence, unpredictability
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of macroeconomic changes and other factors reflected
in the implementation of forecasts [18].
However, to date, forecasting remains the basis for
financial planning and decision-making. Possibilities of
construction and use of forecasting are positively assessed by economists from different countries.
Forecasting allows to a greater or lesser extent to
reduce the level of uncertainty in the environment by
introducing certain hypotheses.
Conclusions
Financial planning at domestic enterprises is becoming an integral part of the overall system of management of financial and economic activities of economic entities, and its development in modern conditions will ensure:
- use of the most favorable opportunities in the
conditions of changing market conditions;
- prevention of negative impact of internal and external threats on the financial stability of the enterprise;
- optimization of the distribution of financial resources and their most efficient use;
- control over the financial condition, liquidity and
solvency
of
the
enterprise;
- identification of internal reserves to increase profits
and profitability of the enterprise;
- identification of ways to effectively invest capital, etc.
In order to improve the methods of forming an effective system of financial management in enterprises,
it is advisable to study the economic essence of the financial management system, study financial resources
and the system and the effectiveness of their management as objects of financial management.
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Аннотация
В статье акцентировано внимание на важности и необходимости стабильного развития зерновой отрасли в часности и зернопродуктового подкомплекса в целом, что будет способствовать позитивной динамике развития агропромышленного комплекса и экономики государства.
Внимание уделяется интенсивному возростанию экспортной ориентации зернопродуктового подкомплекса, что исключает надлежащее развитие зерноперерабатывающих отраслей. Неготовность производства продукта с добавленной стоимостью внутри страны лишает экономику значительных финансовых
вливаний.
Проанализированы показатели урожайности по отдельным культурам и сделан вывод о наявности
потенциальных возможностей расширения горизонтов производительности. Также концентрируется внимание на проблеме падения уровня рентабельности производства зерновых и нерационального распределения прибыли в сторону товаропроизводителя. Причиною сложившейся ситуации можно считать усиление влияния на ценовую ситуацию внутреннего рынка уровня экспортной активности зерно трейдеров.
Внесены рекомендации по усовершенствованию стратегии управления зернопродуктовым подкомплексом с ориентацией на обеспечение внутреннего спроса на зернопродукцию, что повлечёт за собой
создание новых рабочих мест, развитие перерабатывающих отраслей.
Abstract
The article focuses on the importance and necessity of stable development of the grain industry and the grain
of the product subcomplex as a whole, for the positive dynamics of agro-industrial complex and the state economy.
Attention is paid to the intensive growth of export orientation of grain product subcomplex, which excludes
the proper development of grain processing industries. The unwillingness to produce value-added products within
the country deprives the economy of significant financial injections.
Yield indicators for individual crops have been analyzed and a conclusion has been drawn about the implicit
potential for expanding the horizons of productivity. Also the attention is concentrated on the problem of falling
profitability level of grain production and irrational profit distribution towards the producer. The reason for this
situation can be considered the strengthening of influence of the level of export activity of grain traders on the
price situation of the domestic market.
Recommendations were made to improve the strategy of grain product subcomplex management with a focus
on meeting domestic demand for grain products, which will lead to the creation of new jobs, development of
processing industries.
Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, урожайность, рентабельность, агрохолдинг, стратегия развития.
Keywords: grain product subcomplex, yields, profitability, agrісultural holding, development strategy.
Formulation of the problem. Modern sociо-economic and socio-political realities determine the vector
of development of national economy of Ukraine. Today, the agro-industrial complex plays a significant role
in the formation of sustainable and effective economic
development, food, and therefore the national security
of the country.
The strategic task of the development of the domestic grain subcomplex of Ukraine should be the full
satisfaction of its own needs in grain (taking into account its needs for the production of cattle-breeding

products) and the increase of export potential, preferably not in the fodder grain, but in the products of its
processing, products of cattle-breeding or bioethanol,
which will allow to leave in the state the added value,
to increase the number of jobs, to approach the solution
of social problems of rural communities. Almost at all
historical stages of development of society grain was
and still is an important source of wealth of Ukraine. It
is an important export product, which provides significant foreign exchange earnings, and for agricultural enterprises is the basis of cash receipts and profits. With

The scientific heritage No 47 (2020)
proper storage grain practically does not lose its qualities, so it is suitable for creating state reserves for the
production of food and fodder. In Ukraine, grain farming is the leading sector of agricultural development
and an important source for improving the material
welfare of the people.
Presenting main material. Each state, as an economic entity, possesses its own inherent features,
which become fundamental in shaping the development
of regional agricultural complexes. Grain products subcomplex is no exception, in which grain farming is the
key and determining component. It accounts for more
than 50% of the subcomplex production volume. This
situation is typical for Ukraine. For comparison: in the
USA the grain sector provides only 13% of the gross
output of the subcomplex, while 73% of the cost of the
produced grain products falls on the grain processing
and marketing sectors. According to USDA estimates,
world production of grain crops amounts to 1.98 billion
tons, of which 63.8 million tons or 3.1% is Ukrainian
grain [9].
Some of the world's grain production is rather
small, but Ukraine is one of the few countries that exports many times more than it consumes. That is why
the development of the grain industry is influenced by
global trends in this sphere.
Grain production in Ukraine for a long historical
period occupies one of the main places in the development of agriculture as a sector of priority in ensuring
food security of the state, serves as a raw material base
for the manufacture of many industrial goods, belong
to important sources of feed resources for the development of animal husbandry, plays a determining role in
the formation of exports of food products.
The natural and climatic conditions and fertility of
Ukraine's land make it possible to obtain high-quality
food grains in quantities sufficient to satisfy domestic
needs and build export potential. It took about twenty
years for grain farming to rise to a level "above" production in 1990. Today the Ukrainian agricultural market meets not only the needs of its own citizens, but also
makes its contribution to the trade balance of 190 countries.
As of the end of 2019, Ukraine harvested a record
74.3 million tons of grain and leguminous crops from
the area of 15 million ah. Ukrainian agrarians still harvest about 4 t/a of wheat and slightly more - 5 t/a of
corn, while European farmers have reached an average
of 8 t/a of wheat, and in the U.S. the average yield of
corn is 11 t/a. In addition, Britain last year recorded record wheat yields of 16.82 tonnes per hectare, while the
U.S. has corn hybrids that produce over 20 tonnes per
hectare. However, unlike many European producers,
we remain profitable. And even despite the shift of climate zones, analysis of the dynamics of grain production shows that the indicator of yields in Ukraine continues to grow. The reason for the growth of yields is
hidden in the technologies of grain and oilseeds production, as well as in the future expansion of irrigation of
fields.
According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
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global consumption of cereals and grains is likely to
grow until 2026, a projected increase of 13% compared
to the base period (2014-2016), to 2863 million tons.
Global wheat consumption is expected to increase by
11 percent between now and 2026. Feed use of wheat
is predicted to increase in China, Pakistan, Vietnam.
The shares of the top 5 wheat importers (Egypt, Indonesia, Algeria, Brazil, Japan) are likely to remain consistently high. World maize consumption is also projected to intensify. Specifically, corn consumption is
expected to increase primarily in African countries - by
an average of 3% per year. Vietnam has a chance to replace Egypt as the 5th largest corn importer.
The growth of consumption and demand for grains
in the world is primarily due to an increase in the world
population. Thus, according to the UN, by 2050 the
Earth will be populated by about 9 billion people. Actually, the population growth will be mainly due to Africa and Asia, where Ukraine traditionally has strong
positions of grain export [5].
In market conditions of conducting economy there
is an urgent question of economic relations of agricultural commodity producers, grain processing enterprises as the main subjects of grain market and consumers of grain products.
The unstable state of grain branch as the basis of
grain product subcomplex is able to slow down the
growth of the majority of branches of agroindustrial
complex of the country, in particular, flour-grain, bakery, biofuel, branch of cattle-breeding, which will affect the state of transport branch, export opportunities,
rates of development of economy as a whole.
Studies have confirmed the existence of a tendency in the grain subcomplex to create transregional
highly integrated corporate formations, which are
called "agrісultural holdings". Using the mechanisms
of mergers and absorption of agricultural enterprises of
traditional type, gradually since 2005 on the basis of
limited liability companies (LLC), private enterprises
(PE) complex associated organizational structures have
emerged, which consist of branches, controlled and
subsidiary enterprises, separate subdivisions subordinated to a single center of financial and investment activity - the parent company. They gradually became the
main producers of grain products. Two thirds of agricultural holdings specialize in grain farming, and all of
them are focused on exporting agricultural products
and foodstuffs.
45 agrarian companies together control about 4.1
million hectares of agricultural land. And their total
revenue exceeds 10.8 billion dollars. As for the gross
production of agricultural holdings, in 2018 it
amounted to 55.9 billion UAH, or 22% of the total volume in the country.
The growth of the number, capacity and, accordingly, the role of agricultural holdings in grain production, in our opinion, cannot be unequivocally estimated.
On the one hand, having favorable opportunities for attracting financial resources, agricultural holdings are
actively introducing new technologies, technically reequipping agricultural and processing companies that
are part of their structure. On the other hand, the activity of agricultural holdings leads to the growth of social
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tension in rural areas, deepening imbalance of the sectoral structure of agricultural production, negative environmental consequences, so their activities should be
placed under state control.
Based on the generalization of approaches, such
proposals have been formulated to limit the negative
impact of agricultural holdings of grain products companies on the socio-economic development of rural areas and the functioning of the agro-industrial complex
of the country:
- to the Economic Code of Ukraine, providing for
the separation of agricultural holding units into a separate organizational and legal group of associated enterprises;
- to introduce legislative restrictions on the size of
land use, including on the principles of lease, within the
authority of the village council (to 35% of the total area
of agricultural land);
- remove agricultural holdings from all programs
of state support of agriculture;
- for highly profitable enterprises (10 000 UAH/a)
it is advisable to consider the possibility of transition to
the general taxation system;
- provide for a special tax for agricultural holdings
in the amount of 1% of the value of lands that are in use
as a social tax for the development of rural areas, and
ensure its receipt to the budgets of village councils;
- ensure effective control over observance of ecological systems of soil cultivation and grain production,
introduction of scientifically grounded crop rotations.
An important place in the creation of the proper
material and technical base of the grain product subcomplex is occupied by the improvement of the storage
of products through the creation of mechanized and automated grain storages. In Ukraine, there is a shortage
of capacities from grain storage in all regions. The
problem also remains old elevators, which work inefficiently, where it is problematic to store grain of high
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quality. Through improper storage of grain losses represent close to 15% of the harvest. At the same time,
the quality of elevators does not meet the needs of the
agricultural sector, 80% need modernization.
Insufficient and worn-out grain storage funds
cause the need to build grain storage facilities with total
volume up to 15 million tons, experts have calculated.
At the same time, in order to build an elevator with a
capacity of 50,000 tons of simultaneous storage, certified according to EU standards, investments of $11 million will be needed. Close to 60% of the amount is spent
on construction works. The purchase and adjustment of
equipment is 30-35%. Another 5% of the investment
will be needed for laying railway tracks. 5-10% of the
amount is spent on obtaining permits and developing
town planning documentation. Currently, one third of
the elevator capacity in Ukraine belongs to the ten largest agricultural holdings. The company's own grain elevator is independent of market conditions and an opportunity to get the highest price for grain [4].
Almost every year, Ukrainian farmers set a new
record for the gross harvest of cereals and oilseeds. In
2019, about 74 million tons of cereals were harvested,
according to previous estimates. Given the lack of development of animal husbandry and processing industry, most of this crop is exported. Low prices for agricultural products predetermine the need for farmers to
be able to store this grain for a long time.
Simply put, the logistics and elevator industry
must match the shaft of the crop. Meanwhile, the total
capacity of certified grain storage facilities - over 42
million tons of simultaneous storage - does not allow us
to cope with the growing volumes of grain. The aggregate grain storage capacities in Ukraine of all types represent 78 million tons. However, elevators are located
unevenly in different regions of Ukraine (Fig.1).
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Fig.1. Cereal production and existing storage capacities by region
The need for modern grain storage facilities in
2020 reaches 70 million tons. It is expected to grow by
15-25% in the coming years.
One of the important criteria of the state and level
of development of agriculture is agricultural
productivity, which in general approaches reflects the
output from the area of land use. Comparative analysis
of 20 countries of the world behind the level of the
highest yields of the main types of agriculture shows
quite a significant potential of the existing
opportunities for innovative increase in agricultural
productivity of the domestic agricultural sector.
The domestic agricultural sector has significantly
increased the agricultural productivity of land use
during the last decades. However, its current level,
which is characterized by average crop yields, still lags
far behind the similar indicator of some countries of the
world, which have achieved much better development
results. This indicates a significant, but still
underutilized potential to increase the agricultural

productivity of the domestic agricultural sector, which
is a strategic reserve for the growth of its profitability
and export opportunities.
It is clear that the efficiency of its use depends not
only on resource and financial opportunities in
agricultural production, but also largely on weather and
climate conditions, technologies used and the level of
implementation of scientific developments and
innovations.
For comparison of possibilities of growth of
agrarian productivity, as a rule, the indicator of an
estimation of level of an average yield of cultivation of
the basic agricultural crops in different countries of the
world that allows more or less objective approach to the
analysis of its condition and search of ways of increase
is used (Fig.1). One of the most important and
strategically valuable agricultural crops in the world is
wheat, on the production condition of which the food
security of mankind directly depends.
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Fig.2. Average wheat yield from major cereal producers, t/ha
To reach the domestic agrarians of the specified
indicators of productivity of the countries-leaders of
global agro productivity completely is real in the
nearest decades under conditions of carrying out of
purposeful work from introduction in manufacture of
new high-yielding grades and hybrids of cultures,
improvement of technology of manufacture of
production and protection of plants, and also
observance of optimum system of their mineral food
[2].
Analyzing the state of fertility of soils, we can
continue to see a trend towards dehumification,
intensification of erosive processes, contamination of
soils with radionuclides and heavy metals. One of the
main reasons for the decrease in the natural fertility of
soil is irrational application of mineral and organic
fertilizers at the same time increasing the rate of
agricultural intensification.
An important factor in ensuring high yields of
quality grain is a rational fertilizer system. According

to scientific data, part of the fertilizers in the formation
of the harvest is in Ukraine - 30-40%, which is much
higher than the part of seeds, plant protection products
or soil cultivation. According to the assessment of
domestic and foreign scientists, 1 ton of mineral
fertilizers (in the active substance) on average gives
yield increases from 1 hectare to 4.5 tons. For the last
30 years on our arable lands humus losses make from
15 to 40%. Decrease in humus content by 1 % leads to
decrease in yield on the average by 5 centners of grain
from 1 hectare.
In recent years, Ukraine has recorded a low level
of application of organic and mineral fertilizers for
crops, and cereals and legumes in particular. Thus, in
2018, 1.9 t/a of organic fertilizers were applied, this
indicator remains almost unchanged. And mineral
fertilizers were applied in the amount of 95 kg/a (Table
1).
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Table 1

Аpplication of mineral and organic fertilizers for agricultural crops 1991, 2016 - 2018.
Index
Under crop
cultivation
in total
including for
cereals and
leguminous
crops
(except
corn)
among them:
corn
for
grain

Аpplication of fertilizer, ths quintals
Per 1 ha field cultivated, kg
1991
2016
2017
2018
1991
2016 2017 2018
Application of mineral fertilizers by agricultural enterprises

Percentage of land area ,%
1991 2016 2017 2018

4414,2

1728,1

2028,1

2346,3

105,1

41,7

48,9

56,5

62,9

37,8

39,8

38,8

1602,3

697,7

779,8

849,7

123

102

115

128

89,2

90,3

91,9

92,5

261,6

410,7

478,8

482,5

250

130

143

147

…

93,6

93,6

94,7

Application of organic fertilizers by agricultural enterprises
Under crop
cultivation
in total
including for
cereals and
leguminous
crops
(except
corn)
among them:
corn
for
grain

260726

9162,9

9273,9

11648,9

6207,8

220,8

223,5

280,7

13,1

1,2

1,2

1,9

78526,9

2025,4

1873,9

2316,6

6041

294

276

350

15,4

1,9

1,9

3,3

12562,8

2248,5

2457

2735,3

12563

726

745

834

…

3,8

3,8

6,1

[9]
If we compare these figures with those that took
place before Ukraine gained its independence, there
will be a significant difference: at that time, about 15
t/a of organic fertilizers were applied. For organic
fertilisers, this figure was completely sufficient to
completely recreate the humus. In other words, the
decrease in organic fertiliser application was much
more noticeable (by almost 10 times). At present, the
area under fertilised organic fertilisers accounts for
3.3%. The main reason for this sharp drop was the
significant decrease in the number of cattle and pigs.
All this caused an aggravation of the problem with the
balance of nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium).
Annually, nutrient expenditure on crop formation
is five times higher than that of soil, which reduces
yields and leads to the degradation of agricultural land.
A package of measures to improve soil fertility
should include:
- increasing the volume of application of liquid
and complex mineral fertilizers, which can be produced
at domestic enterprises, as well as providing a system
of their storage, transportation and application in the
soil;

- application of mineral and organic fertilizers in
certain for effective nutrition of plants in doses, taking
into account the planned yield, with the observance of
the optimal ratio between nutrition elements, which are
an objective necessity to ensure a deficit-free balance
of nutrients and soil fertility;
- attraction of alternative sources of organic
replenishment to increase the specific weight of
perennial grasses, cereals spiked and legumes in crop
rotations and expansion of siderat crops [3].
Under the influence of fluctuations in yields and
other factors unstable is the profitability of grain
production as a whole. This year's conditions, both
agro-climatic and economic, differ significantly
enough from previous periods. First of all, agroclimatic
conditions were characterized by significant
differences in daily air temperatures and increased
precipitation. In terms of economic conditions, it is
worth noting the decline in prices for major crops,
which is traditionally observed when waiting for a high
harvest. However, the general trend of recent years to
reduce the level of profitability of agricultural
production remains the main and most difficult
problem for the development of domestic agribusiness.
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Fig. 3. Single grain profitability (grain, sunflower seeds)
As evidenced by the analysis of domestic
statistics, in recent years, the level of profitability of
growing main crops is steadily declining, which has a
negative impact on the ability of farmers to expand the
production potential and introduction of new
technologies (Fig. 3).
In 2018, the average level of profitability of grain
and leguminous crops production decreased to 24.7%,
including wheat - 24.6%, corn per grain - 27.2%, barley
- 25.6%, oats - 10.3%. Some crops in general turned out
to be unprofitable. In particular, rye had a loss rate of
2.2%, while buckwheat had a negative rate of -17.2%.
Never before has it had such a high level of unprofitability, while in some years its maximum profitability
exceeded 100% of the threshold [9].
The emerging tendency to decrease the level of
profitability of production of main cereals leads to
agrarians receiving billions of hryvnias of profit and
slows down the process of its technological modernization in conditions of aggravation of world competition
of agrarian products and foodstuffs producers, and also
does not allow to adapt the industry to climate changes
effectively. Therefore, the importance and importance
of state support for agriculture as a strategic tool to significantly improve the competitiveness of its products
in the face of global challenges are growing [10].
In market conditions of conducting economy the
urgent is the issue of economic relations of agricultural
commodity producers, grain processing enterprises as
the main subjects of grain market and consumers of
grain products.
The development of grain market is hindered by a
number of essential problems. In particular, the absence

of effective mechanisms for tracing the quality of grain
and ensuring its proper storage, unprotected interests of
depositors, noncompliance of legislation with EU requirements regarding the definition of quality and classification of grain and its products, as well as phytosanitary measures. Profitability of grain production for agricultural producers directly depends on efficiency of
infrastructure and logistics. Restrictions on road
transport and underdeveloped river infrastructure provoke a situation where the demand for rail transport is
2-3 times higher than supply. Due to delays in railcar
delivery and a shortage of grain carriers, 1 million tons
of grain is untimely removed from elevators, and business losses are estimated at USD 1 million. Inefficiency
of grain market regulation causes $1 million of losses
to businesses every month [7].
Today, to improve the results of functioning of
grain subcomplex, it is necessary to strengthen the role
of state regulation of grain products market, and both
supply and demand should fall into the field of influence (Fig. 4). The measures of state regulation should
be oriented to the achievement of both macro-objectives (world standards of food consumption, food and
ecological safety, balanced development on the innovative basis) and meso-objectives (growth of production
volumes of grain products, increase of its efficiency,
improvement of conjuncture of grain products market,
balance of interbranch relations etc.). For grain products subcomplex the important role is not only regulation of prices, but also establishment and support of
price parity between grain producers and industries,
which provide its storage and processing [1].
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Fig. 4. Organizational and economic measures of state regulation and support of grain product
subcomplex of agroindustrial complex
The deterioration of agricultural producers was
also affected by changes in the structure of distribution
of agricultural products and a decrease in the part of the
producer in retail prices. The level of export activity of
grain traders has been increasing its influence on the
price situation in the domestic market. The distribution
of export price between parts of marketing chain (agricultural producers, processors, trade intermediaries,
etc.) is extremely uneven. At the export stage, 70% of
total profits from the sale of agricultural products on the
world market are formed, and the expenditure part of
this link in most types of products does not exceed 20%.
As a consequence, the lowest level of profitability is
achieved by domestic milling and grain enterprises (0.5
- 7%), and the highest level is achieved by internal and
external grain traders (20 - 30%). The revealed contradicts the general economic logic, which provides for an
increase in profitability to the extent of deepening the
level of processing of raw materials, and reflects the
current tendency to redistribute the main income in favor of grain traders, who are managers of 88.6% of
grain.
Overcoming the revealed negative tendencies predetermines the objective need in reforming the existing
mechanism of grain products management and the
mechanism of income distribution between its subjects.
The balanced development of the grain product subcomplex of the agro-industrial complex is the achievement of the national compromise of interests of all participants of the production and marketing system on the
basis of equivalence of labor exchange and system parity [6].
Necessity is displacement from the grain market
of those intermediaries who, taking away most of the

added value from grain producers, do not give the opportunity to work effectively the general logistics system of grain subcomplex. Such intermediaries divide
the logistic system of the subcomplex into parts, depriving it of its integrity, prevents the equivalence of
the exchange of results within the subcomplex. In this
case there is no preservation of optimal product value
in the process of its promotion to the end consumer,
when each element of the logistics system works separately. Profit as a productive part of added value, received by intermediaries from the mentioned activity,
does not go to the development of grain subcomplex
and to the increase of its employees' wages. It is also
necessary to improve economic ties both between the
branches of the subcomplex and between the enterprises of one branch.
Strengthening of horizontal and vertical integration in the grain products subcomplex is impossible
without improving the management of the mentioned
logistics system. Reducing logistics costs will increase
profits at the enterprises of the grain products subcomplex, and this will increase the value added [11].
The strategy of improving the management of the
grain products subcomplex in modern conditions
should be focused not so much on increasing quantitative indicators and export volumes, as on ensuring domestic demand for grain products, creating conditions
for industrial processing of grain products, which will
lead to the creation and use of additional value within
the country, creation of new jobs, development of processing industries (food, bioethanol, animal husbandry,
seeds), the necessary changes in the structure of grain
use, in the structure of the country's economy, and in
the structure of grain products.
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A necessary measure is the transition of the sector
to an innovative development path. It is necessary to
ensure the transition to new varieties, which under the
same conditions of energy and resource supply provide
a third more products than the old ones. It is necessary
to make maximum use of the services of territorially
located research institutions, oblast state centers of
plant varieties expertise and variety research stations.
Implementation of the program of selection of Ukrainian varieties of wheat confectionery will provide an opportunity to produce special flour for flour sweets, and
the same will contribute to the further development of
the food sub-industry grain subcomplex.
The urgent task is to update the material and technical base of the industry. At the same time, additional
sources of investment resources can be found as a result
of improving the organizational and production structure of the sub-industry, namely: financial resources of
processing enterprises, which are attracted within the
framework of corporate mechanisms (association of agricultural production and processing of agricultural
products); financial resources of industrial enterprises,
which diversify their activities (association of agricultural and industrial capital). It is necessary to stimulate
the development of leasing relations.
Conclusions and suggestions. Grain industry is a
strategically important sector of Ukraine's economic
development, forming over 25% of the total
agricultural output. Low yields compared to developed
countries is explained by the insufficient use of mineral
fertilizers, crop protection products, violations of crop
rotation, poor quality of seed material, the use of old
varieties, the overall low level of logistics, which is
updated very slowly. The development of the
subcomplex is slowed down by the existing grain
storage system, which needs to increase the number of
modern grain storage facilities with high productivity
of transport equipment, which makes it possible to ship
large batches of bulk cargoes in a short time. The
existing transport and logistics system (roads, railways,
ports) does not meet the modern requirements and
growing export grain flows.
Stable growing demand for grain, due to the
growing number of the world's population and unstable
state of food security, provides farmers with an
opportunity to take stable positions in the international
grain market. However, the lack of balanced state
agrarian policy leads to actively growing export of raw
materials (which in itself is not a negative factor), but
the state's non-interference in the activation of the
processes of deep processing minimizes the possibility
of intensive economic development of the industry.
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