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В статті розкрито модель управління формуванням та експлуатацією основних засобів. Запропонована модель дозволять підприємствам знайти шляхи для покращення матеріальнотехнічної бази за допомогою правильного процесу відтворення основних засобів і за допомогою
інвестицій як вітчизняних, так і іноземних.
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Постановка проблеми. Розвиток аграрних повинне здійснюватися за умови трьох основних
підприємств після вступу України до СОТ, спря- складових: маркетингової інфраструктури (товармований на досягнення стійких конкретних пози- ні біржі, агроторгові дома, сільськогосподарські
цій на світовому ринку неможливий без розробки обслуговуючі кооперативи, тощо); фінансовоєдиної системи управління основними засобами.
кредитної (банки, кредитні спілки, промисловоЗа нових умов господарювання підвищується фінансові групи, страхові компанії) та інформароль основних засобів як одного з головних чин- ційно-консультаційної інфраструктури (інформаників забезпечення ефективного бізнесу. Виникає ційно-консультаційні центри, дорадчі служби), які
проблема необхідності підвищення рівня манев- забезпечуватимуть докорінну трансформацію
рування основними засобами, як найменш ліквід- існуючої системи матеріально-технічного обслуної частини активів аграрних підприємств для говування, її якісну зміну та диверсифікаційні
забезпечення диференціації виробництва аграр- можливості на основі обмеження посередницьких
ної продукції.
ланок, поєднання інтересів виробничої, постачаІснуюча система управління основними за- льницької і фінансової сфер, орієнтації обслугособами аграрних підприємств недостатньо за- вуючих структур на інтереси сільськогосподарсьбезпечує процеси їх планування, формування, кого товаровиробника [1].
використання та відтворення.
Економічна діяльність окремих господарююУ зв’язку з цим виникає необхідність розроб- чих об'єктів і країни в цілому характеризується
ки потенціальних засад формування сучасної обсягами, формами й напрямками інвестицій.
моделі управління основними засадами аграрних Залучення інвестицій у формі впровадження випідприємств. Саме це обумовило актуальність і сокорентабельних
інноваційно-інвестиційних
вибір теми.
проектів передбачає забезпечення високоефекАналіз останніх досліджень і публікацій. тивного виробництва й відповідно позитивні зміни
Теоретичні аспекти сутності основних засобів, в його структурі [2].
аспекти формування, підвищення економічної
В умовах гострої конкурентної боротьби на
ефективності використання та відтворення дослі- ринку інвестицій між державами, регіонами, підджували зарубіжними та вітчизняними вченими- приємствами переможе той, хто зуміє залучити їх
економістами: О.Г. Агрес, В.Г. Андрійчук, достатню масу і з найбільшим ефектом їх викоО.А. Бондаренко, І.Д. Бурковським, В.Н. Гавва, ристовувати. Завдання місцевих регіональних
Т.С. Гайдучок, Н.В. Довгалюк, Н.А. Карасьова, органів влади, галузевих, господарчих органів О.Л. Клебан, Л.П. Ляхом, Л.Ю. Мельник, Г.М. Під- правильно визначити пріоритети інвестування,
лісецьким, Л.Д. Ревуцький, П.Т. Саблук, надати їм інноваційно-виробничу спрямованість,
О.М. Федорчук, А.Л. Фудчук, В.В. Хомяков, справно використовуючи при цьому економічні й
О.Г. Ципленко, А.П. Шмалій, О.Г. Ютобол та ін. податкові важелі. Пошук інвестицій - це дуже
Названими вченими-економістами зроблено ва- складне завдання, але ще більш складною спрагомий внесок у визначення сутності основних вою є забезпечення їх ефективного використанзасобів, методології аналізу їх економічної ефек- ня.
тивності, закономірностей формування та відтвоОсобливу зацікавленість, на наш погляд,
рення.
викликають система організації і інформаційної
Формування мети статті. Метою статті є підтримки інвесторів і підприємств. Так склалося,
розробка інформаційної моделі управління фор- що ні інвестори ні підприємства нічого не знають
муванням та експлуатацією основних засобів, яка про одне одного. Ми вважаємо, що цю проблему
допоможе приймати управлінські рішення.
можна вирішити. Для цього пропонуємо інноваОсновний матеріал дослідження. Вважає- ційну модель інформаційної підтримки для аграмо, що формування ринку засобів виробництва рних підприємств та інвесторів (кредиторів) (рис.
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1).
На рисунку видно, що для реалізації управлінських рішень потрібен інформаційний посере-

дник, який зможе надати інформаційну підтримку.
Основна мета як інвестора, так і власників аграрних підприємств – це прибуток.
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Рис. 1. Схема інформаційної моделі управління формуванням та експлуатацією основних засобів
Інформаційна безодня між аграрними підприємствами та інвесторами (кредиторами) може
бути подолана за допомогою всесвітньої мережі
Інтернет, користування якою не вимагає від агра-

рних підприємств додаткової освіти та великих
витрат на підключення та обслуговування (табл.
1,2).
Таблиця 1

Ціни на послуги Інтернет провайдерів в Луганській області
№ п/п

1
2
3
4
5

Інтернет провайдер

Вартість підключення, грн.

Вартість послуг, грн. / місяць

50
100
999
1200
1250

12 - 48
139
100 - 500
300 - 1000
150 - 710

Укртелеком
Київстар
Воля Бродбенд
Тріолан
K-Net

Таблиця 2
Оцінкавартості створенняінтернет-сторінкиаграрногопідприємства [3]
Найменуванняроботи/послуги

Реєстраціяхостингутадомену(com, com.ua)
Хостингврозмірі500Мбна12 місяців.
Створення дизайну сайту
головною
внутрішніхсторінок
Контенттовару
Налаштуванняосновних розділів
Всього

Інформаційним посередником може виступити Луганська регіональна торгово-промислова
палата (ЛРТПП), однією з функцій якої є надання
інформаційних послуг.
Механізм може працювати в двосторонньому
режимі.
Режим 1. Аграрне підприємство має бажання, а також саме головне, - потребу в залучених
коштах, але не знає де їх знайти. Тоді воно звертається до ЛРТПП за інформацією. Для цього
потрібно лише зайти через всесвітню мережу
Інтернет на офіційну сторінку ЛРТПП і вибрати
строку «Кредитування». Після цього перед аграВісник Сумського національного аграрного університету
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Ціназаодиницю, грн

300
800
50
60
від 50
1260-3000

рним підприємством відкривається інформація
про потенційних кредиторів, які мають бажання і
ресурси. Разом з тим надається інформація про
відсоткові ставки та строки, на які можуть видаватися гроші.
Із зазначених банків вибираємо найбільш цікавий банк і у верхній строчці, де знаходяться
назви банків, за допомогою курсору комп’ютерної
миші виділяємо назву банку.
Після цього відкривається вікно з повною інформацією про банк, а саме: офіційна назва,
повна інформація про кредитування (відсоткові
ставки, строки кредитів, умови для юридичних та
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фізичних осіб, потрібність у завдатках) і контактна інформація.
Перший режим дозволяє підприємствам самостійно шукати інвестора (кредитора) не витрачаючи час на дорогу, черги та безплідні переговори. Підприємства мають повну інформацію про
інвесторів (кредиторів) та ознайомлені з їх вимогами, тобто спокійно можуть обрати найліпшого
для себе інвестора (кредитора).
Режим 2. Всім відомо, що гроші приносять
додаткові гроші тільки тоді, коли вони працюють.
Саме тому потенційні інвестори (кредитори) мають бажання знайти джерело, яке надасть змогу
в майбутньому отримати інвестиційний прибуток.
Тому звернувшись до ЛРТПП кредитори можуть
отримати інформацію про підприємства Луганщини, які мають потребу в залучених коштах і
потенціал, який допоможе отримати прибуток.
Так само, як і підприємство інвестор (кредитор)
звертається до Інтернет-сторінки ЛРТПП і вибирає строку «Інформація інвестору».
Далі відкривається вікно за допомогою якого
інвестор
(кредитор)
обирає
підприємствозамовника (по організаційно-правовій формі, по
сумі прибутку, по строкам на які потрібен кредит,
по сумі виручки).
Після цього відкривається вікно, в якому вказується повна інформація про аграрне підприємство (організаційно-правова форма, повна назва)
і контактна інформація (адреса, телефон).
На сьогоднішній час не всі підприємства мають офіційну сторінку в мережі Інтернет і це тільки шкодить самим підприємствам, бо, наприклад,
потенційні інвестори або кредитори не мають
повної інформації про підприємство. До того ж
інформація, яка розміщується в мережі Інтернет,
може бути доступною не тільки Луганським кредиторам, а всім іншим, навіть іноземним. А всім
відомо, що найкращі інвестиції – це закордонні.
Другий режим дозволяє підприємствамінвесторам (кредиторам) швидко та з найменшим
ризиком знайти бажаючих.
Запропонована модель не вимагає додаткових коштів ні з боку агарних підприємств, ні з боку
інвесторів (кредиторів), але вона може забезпечити як інвесторів (кредиторів) так і підприємства
в інформації, яка допоможе прийняти правильні
управлінські рішення, які в майбутньому принесуть прибуток.
Основні висновки. Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в Україні свідчить про
необхідність прискорення оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств, що
сприятиме нарощуванню виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції і
підвищенню рівня власної продовольчої безпеки,
зростанню ефективності аграрної галузі як одного
з основних локомотивів розвитку національної
економіки. Для оновлення матеріально-технічної
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бази аграрних підприємств необхідно здійснити
наступні першочергові заходи [4].
Стимулювання залучення інвестицій в агропромисловий комплекс для оновлення вартісного
та кількісного складу основних засобів вітчизняних сільськогосподарських підприємств шляхом
спрощення процесів реєстрації інвестицій, підвищення прибутковості сільськогосподарської діяльності, забезпечення прозорості та ефективності використання державної підтримки АПК через
оптимізацію кількості та змісту державних цільових і бюджетних програм та концентрації їх на
заходах «зеленої скриньки» СОТ, розвитку мережі закладів, які надають консультаційні послуги
щодо можливостей вкладення капіталів в АПК,
розбудови
виробничої,
транспортнокомунікаційної, ринкової інфраструктури у сільській місцевості, запровадження іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників (після
скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення); впровадження
енерго-, біо- та ресурсозберігаючих технологій;
здійснення заходів по охороні та підвищенню
родючості ґрунтів [4].
Сприяння кооперуванню сільськогосподарських підприємств у спільному придбанні сільськогосподарської техніки і її використанні; створення регіональних та місцевих об’єднань з надання техніки в операційну оренду для виконання
певних технологічних операцій [4].
Науково-технічний прогрес і інтенсифікація
виробництва супроводиться підвищенням економічної ролі матеріальних ресурсів, оскільки стабільно зростають абсолютні об'єми їх споживання і
збільшується вплив матеріаломісткості на ефективність сільськогосподарського виробництва.
Раціональне формування і використовування
матеріально-технічної бази, ресурсозбережність
є важливим напрямом ефективного господарювання.
Важливо в господарстві забезпечити бережливе відношення до всіх об'єктів основних засобів при їх одночасному високоефективному використовуванні. Тому слід надавати увагу попередженню фактів передчасного зносу і списання
основних засобів. Особливо ретельно в цих випадках необхідно списувати такі об'єкти з балансу підприємства.
Підвищення ефективності виробництва може
бути досягнуте на основі впровадження нової
техніки й передової технології, заміни й модернізації застарілого обладнання, зниження трудомісткості продукції, усунення позапланових простоїв машин і устаткування.
Таким чином, запропонована модель дозволять підприємствам знайти шляхи для покращення матеріально-технічної бази за допомогою
правильного процесу відтворення основних засобів і за допомогою інвестицій як вітчизняних, так і
іноземних. Тільки при наявності коштів і доброго
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обладнання можна виробляти конкурентоспро-

можну продукцію.
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В статье раскрыты модель управления формированием и эксплуатацией основных средств.
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ОСОБЛИВОСТІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. О. Бірченко, здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
В статті формалізовані особливості ризик-менеджменту сільськогосподарських підприємств
різної галузевої спеціалізації.
Постановка проблеми. Суттєвим фактором, ються в роботах Т. Шарової, О.Ширимської,
що впливає на ефективність використання Г.Клейнера, В.Алєничева, О.Ястремського та
ресурсів сільськогосподарських підприємств є інших [4-6]. Суттєві пропозиції методичного та
фактор ризику. Оскільки ризик у виробничому практичного характеру з проблем оцінки та
процесі, незалежно від його конкретних форм, нейтралізації ризиків для сільськогосподарських
зрештою з’являється у вигляді можливого змен- товаровиробників внесли такі відомі вчені
шення реальної віддачі від використаних ресурсів дослідники як М. Дем’яненко, П. Лайко, С. Напорівняно з очікуваною, то його врахування має вроцький та деякі інші. [14] Проте в умовах
важливе значення в системі управління трансформації економічних відносин багато
сільськогосподарських підприємств.
аспектів цієї важливої проблеми вимагають поАналіз
останніх
досліджень
і дальших поглиблених досліджень з метою пошупублікацій.Вивчення літературних джерел з ку шляхів оптимального їх вирішення.
Цілі статті. Метою даної публікації є
даної проблеми показало, що економічна наука
приділяла цій науковій проблемі велику увагу. формалізація особливостей ризик-менеджменту
Значний вклад внесли А.Сміт, Д.Кейнс, А. Мар- сільськогосподарських
підприємств
різної
шал, Ф. Найт, Г. Марковица, В. Шарп та інші [1-3]. галузевої спеціалізації.
Виклад основного матеріалу. РизикНайґрунтовніші розробки з теорії ризику належать таким авторам, як О.Альгін, П.Грабовий, менеджмент, як і будь-який інший різновид меМ.Рогов, В.Успаленко, Б.Гардінер, І.Балабанов неджменту, містить стратегію й тактикові
[7-13]. Практичні аспекти теорії ризику розгляда- управління.
Стратегія
ризик-менеджменту
Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Економіка і менеджмент», випуск 4 (55), 2013
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