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Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез 
доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – 
Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – 62 с. 
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-
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Київський національний торговельно-економічний університет 
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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань 
економіки, обліку, фінансів та права. 
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; 
світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною 
економікою; економіки та управління підприємствами; національної безпеки та оборони в умовах 
кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського 
господарства і АПК; екологічної економіки і сталого розвитку; енергоефективності економіки; 
економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 
розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, 
економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних 
методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; 
менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; правового 
забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; історії та теорії держави та права, 
філософії права; конституційного права, муніципального права, міжнародного публічного права; 
цивільного права та процесу, сімейного права, житлового права, міжнародного приватного права; 
господарського права та процесу; трудового права та права соціального забезпечення; екологічного, 
земельного та аграрного права; адміністративного права та процесу, фінансового права, інформаційного 
права; кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, 
криміналістики; міжнародного публічного права та міжнародного приватного права. 
 
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору 
економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. 
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Міжгалузева інтеграція як економічний процес характеризується кількома видами 
інтеграційних зв’язків. Проте саме вертикальна інтеграція дозволяє узгоджувати темпи і 
пропорції розвитку взаємозв’язаних галузей виробничо-господарської системи, 
оптимізувати сировинні зони переробних підприємств; підвищувати керованість 
взаємопов’язаних виробництв і в кінцевому результаті досягти інтегрованого ефекту, чого 
не можна здійснити, управляючи суб’єктами господарювання нарізно. 

Основне завдання такої інтегрованої структури полягає у максимально повному 
задоволенні загальних інтересів виробників сільгосппродукції, переробних, обслуговуючих 
і торговельних підприємств. На практиці ці структури залежно від галузевих особливостей, 
масштабів виробничої діяльності, відмінностей в ієрархії пріоритетних цілей інтеграції 
можуть мати інший, більш розширений склад або обмежитись лише частиною з наведених. 
Тобто вибір конкретних організаційних форм інтеграції є творчим процесом, оскільки в 
кожній галузі, в кожному регіоні потрібні власні конкретні рішення з урахуванням місцевих 
умов, зокрема: відмінності у потребах на продукцію, досягнутий рівень використання 
потужностей діючих підприємств, розвиток сировинної бази, транспортної мережі, 
сезонність виробництва та ін. 

Сучасний підхід до формування інтегрованих структур в харчовій промисловості 
враховує міжнародний досвід інтеграційних процесів, об’єднує досягнення маркетингу, 
логістики, сучасних інформаційних технологій, нових моделей управління, відповідає 
тенденціям і запитам розвитку економіки. Інтеграція в агропромисловому комплексі 
вимагає системного розвитку з метою створення ефективного виробництва, вирішення 
проблем зростання вітчизняної харчової промисловості, підвищення 
конкурентоспроможності харчових продуктів і переробки сільськогосподарської сировини 
на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ АПК В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В сучасних умовах розвиток економіки держави значною мірою залежить від розвитку 

суб ՚єктів господарювання агропромислового комплексу (АПК). Розвиток підприємств АПК 
здійснюється через організаційно-економічні інструменти, які є способом функціонування 
сільськогосподарського виробництва з притаманними йому формами і методами 
використання економічних законів. Але науці і практиці необхідно зосередити увагу на 
обставинах, що обумовлюють дисфункціональність даних інструментів розвитку 
агропромислового виробництва, яка спричинена неповною та непослідовною визначеністю 
довгострокових політичних, організаційних, екологічних, соціальних та економічних цілей, 
які мають глобальне значення в цілому. 

Організаційно-економічні інструменти ефективно функціонують при умові існування 
відповідного комплексного механізму. В свою чергу, організаційно-економічний механізм в 
аграрній сфері слід розглядати як систему організаційних, економічних, правових, 
управлінських і регулюючих заходів, способів і процесів, які формують і впливають на 
порядок функціонування сільськогосподарських підприємств, що приведе до досягнення 
очікуваних економічних, соціальних, екологічних та інших результатів [1]. 

Реалізація організаційних, економічних, правових, управлінських і регулюючих заходів, 
яка є основною складовою організаційно-економічних інструментів забезпечення розвитку 
підприємств АПК обов ՚ язково повинна мати послідовний та системний характер. До 
складу компонентів організаційно-економічного механізму АПК в Україні входять: 
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– створення суб’єктів ринкового типу; 
– інфраструктура аграрного ринку; 
– організація земельних відносин; 
– система управління аграрною сферою; 
– розвиток сільського підприємництва та сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації; 
– програми сільського розвитку; 
– інвестиційно-інноваційний розвиток; 
– система державного контролю і логістики; 
– кредитування та банківські послуги; 
– страхування сільськогосподарських ринків; 
– підтримка держави; 
– цінове та митно-тарифне регулювання; 
– матеріально-технічне забезпечення; 
– оподаткування та ринок цінних паперів [2]. 
Врахувавши дані компоненти, детальніше розглянемо найактуальніші з них в сучасних 

умовах господарювання. 
Сучасні ринкові відносини зумовлюють широкий розвиток кооперацій в аграрному 

виробництві. Перспективними у цьому плані є обслуговуючі, заготівельно-збутові 
кооперативи. Розвиток кооперативів у сільській місцевості потребує приведення 
кооперативного законодавства та практичних механізмів державної підтримки у 
відповідності з рекомендаціями міжнародних інституцій та з набутою світовою практикою. 
Через кооперативи агротоваровиробники мають можливість використовувати переваги 
великого капіталу, збільшувати надходження коштів і підвищувати рівень свого добробуту. 
Вітчизняна практика розвитку обслуговуючої кооперації свідчить, що в ній зацікавлені 
переважно особисті селянські (ОСГ) та фермерські (ФГ) господарства, яким об’єднання в 
кооперативи дає змогу на основі спільних заготівельної, агротехнічної та збутової 
діяльності досягти високих рівнів технологічності та товарності. 

Винятково важливу роль у підвищенні ефективності розвитку підприємств АПК мають 
кредитування та інші банківські послуги, страхування ризиків, посередницькі послуги при 
інвестуванні та розвиток ринку цінних паперів. Низький рівень розвитку кредитування 
зумовлений відсутністю іпотечного кредитування, механізмів формування заставної бази та 
інших видів гарантій. Така важлива складова організаційно-економічного механізму як 
страхування недостатньо ефективно розвивається через відсутність стандартизації 
страхових процедур, механізмів організації взаємного страхування, стримування створення 
Державного агентства з регулювання сільськогосподарського страхування [2]. 

При створенні та функціонуванні усіх інструментів забезпечення розвитку 
сільськогосподарських підприємств, варто також завжди враховувати, що сільське 
господарство як специфічна галузь має низку особливостей, що значною мірою впливають 
на результати діяльності аграрних підприємств. До даних особливостей відносять такі:  

– головним засобом виробництва є земля та живі організми – рослини і тварини, які 
розвиваються згідно з біологічними законами; 

– сезонний характер отримання продукції; 
– присутність ризику та невизначеності, оскільки на результати виробництва значно 

впливають природні умови; 
– вироблена продукція сільськогосподарськими підприємствами й надалі бере участь у 

процесі виробницта; 
– особлива роль належить водним ресурсам, вода – речовий і незамінний елемент; 
– постійна потреба у технологічному устаткуванні; 
– нерегулярність отримання виручки протягом виробничого циклу [3]. 
Зазначені особливості не можуть бути ліквідовані, тому їх пізнання, повноцінний 

аналіз, всеціле врахування та вміле застосування механізму дії законів можуть мати значний 
позитивний вплив на ефективність господарської діяльності аграрних підприємств. 
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Отже, стабільне, стійке та рентабельне функціонування сільськогосподарського 
підприємства, враховуючи його специфічні особливості, обумовлює необхідність розвитку 
та удосконалення організаційно-економічних інструментів. Здійснення даного розвитку та 
удосконалення повинно здійснюватися, в першу чергу, урядом країни у вигляді державної 
підтримки, а потім під впливом держави через ринковий механізм та 
внутрішньогосподарське регулювання.  

При цьому необхідно відзначити важливість посилення ролі держави в регулюванні 
міжгалузевих і внутрішньогалузевих відносин за допомогою системи адміністративних, 
організаційних та економічних важелів і стимулів з метою створення рівних умов 
господарювання між суб’єктами господарювання АПК. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

 

Застосування біологічно активних речовин на посівах сільськогосподарських культур 
дозволяє компенсувати дію екстремальних факторів зовнішнього середовища. Особливий 
інтерес представляють регулятори росту, які здатні збільшити загальну і специфічну 
адаптованість рослин при швидких змінах умов зовнішнього середовища. 

Комплекс біологічно активних сполук регулює процеси клітинного поділу, 
диференціації, формоутворення і контролює розвиток та продуктивність рослин. Ці 
препарати впливають на життєві процеси рослин і не мають токсичної дії на живі 
організми [1]. 

Поряд з тим, що рослина має здатність сама стимулювати під впливом певних умов 
стимулюючі речовини, розроблені засоби застосування синтетичних хімічних речовин, 
яким властива біологічна активність. 

Як підкреслює Пономаренко С. П. [2], сьогодні має значення не тільки кількість 
врожаю, а і його якість та екологічна чистота. У цукрових буряків – це високий вміст 
цукрів. А їх біостимулятори додають у буряки не мало й не багато – від 0,3 до 1,2 %. Отже 
сільськогосподарська продукція стає ліпшою, затрати на її одиницю – дешевшими. А це 
означає, що в неї з’являються експертні можливості.  

В УААН України проводили випробування впливу стимуляторів росту на врожайність 
та цукристість коренеплодів. Обробка рослин цукрових буряків стимуляторами росту 
забезпечила приріст врожаю 13 – 65 ц/га, цукристість підвищилась на 0,1 – 0,8 % [3]. 

Отже, використання стимуляторів росту рослин і, зокрема, при обробці рослин 
цукрових буряків у різні фази розвитку дає значну прибавку врожаю та підвищує якість 
продукції рослинництва з зменшенням витрат на добрива та сприяє підвищенню культури 
землеробства.  

Метою наших досліджень було вивчити ефективність модифікованих регуляторів росту 
при вирощуванні цукрових буряків.  

http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/348-teoretichni-osnovi-doslidzhennya-organizatsijno-ekonomichnogo-mekhanizmu-funktsionuvannya-silskogospodarskikh-pidpriemstv-na-vnutrishnomu-prodovolchomu-rinku
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/348-teoretichni-osnovi-doslidzhennya-organizatsijno-ekonomichnogo-mekhanizmu-funktsionuvannya-silskogospodarskikh-pidpriemstv-na-vnutrishnomu-prodovolchomu-rinku
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/348-teoretichni-osnovi-doslidzhennya-organizatsijno-ekonomichnogo-mekhanizmu-funktsionuvannya-silskogospodarskikh-pidpriemstv-na-vnutrishnomu-prodovolchomu-rinku
https://pidruchniki.com/1298010836230/ekonomika/%20osoblivosti_silskogo_gospodarstva_galuzi
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