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УДК 631.15:636.2.034 
 

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА 
 

ГУТОРОВ О.І., ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

Проведено комплексне дослідження світових тенденцій розвитку молочного 
скотарства. З’ясовано особливості розвитку молочного скотарства в різних країнах 
світу. Визначено місце й роль України у світовому виробництві молока. 

Complex research of world tendencies of development of dairy cattle breeding is 
conducted. The features of development of dairy cattle breeding on different continents of the 
world is countries. The place and role of Ukraine in milk world production is defined. 
 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми 
підвищення ефективності виробництва й реалізації молока полягає 
у тому, що має місце низка суперечностей між: по-перше, 
значенням галузі молочного скотарства, яке традиційно займає 
провідне місце в розвитку аграрного виробництва й забезпеченні 
населення молочними продуктами та реальним його станом, 
зокрема, обсягами виробництва молока, які в Україні невпинно 
скорочуються; по-друге, бажаною прибутковістю з точки зору 
забезпечення розширеного відтворення галузі в майбутньому та 
нині досягнутим її рівнем. Актуальність порушеної проблеми 
посилюється інтеграційними процесами вітчизняної економіки у 
світовий економічний простір.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим 
аспектам розвитку світового ринку молока та молочної продукції 
присвячені публікації таких дослідників, як О. Козак, В. Ладика, 
О. Маслак, Я. Тивончук, Т. Хворост [1-5]. Ці науковці, як правило, 
зосереджують увагу на проблемах, що пов’язані із формуванням та 
функціонуванням ринку молока та молочних продуктів, не 
висвітлюючи належним чином виробничі аспекти розвитку 
молочного скотарства. У цьому руслі здійснюють дослідження 
Ю. Полупан та М. Гавриленко, що знайшло віддзеркалення в 
низці їх публікацій [6, 7]. При цьому поза увагою вчених 
залишається комплексне дослідження питання визначення 
світових тенденцій розвитку молочного скотарства та з’ясування 
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місця, фактичного стану й потенційних можливостей України на 
світовому молочному ринку.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
узагальнення світових тенденцій розвитку  ринку молока. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо світовий 
обсяг виробництва молока всіх видів прийняти за 100 %, то на 
окремих континентах світу частка його виробництва у 2008 р. 
складає: Азія – 35,9 %, Європа – 31,1 %, Америка – 24,2 %, Африка 
– 5,2 %, Океанія – 3,6 %. В абсолютному вимірі це складає 
відповідно: Азія – 248,0 млн. т, Європа – 215,4 млн. т, Америка – 
167,6 млн. т, Африка – 36,1 млн. т, Океанія – 24,6 млн. т. При 
загальній тенденції до зростання обсягів виробництва молока по 
всіх континентах, найшвидшими темпами цей процес 
відбуватиметься в країнах Азії, а найповільнішими – в країнах 
Америки та Європи.  

Серед країн світу найбільшим виробником молока всіх видів 
є Індія, частка якої в загальносвітовому обсязі виробленого молока 
протягом останніх років невпинно зростає. В найближчій 
перспективі вона залишатиметься абсолютним світовим лідером за 
цим показником. Індія планує довести обсяги виробництва молока 
до 111 млн. тонн. Незважаючи на високі темпи росту, 
виробництво молока всіх видів на душу населення в Індії (у 2008 р. 
– 89 кг) залишається нижчим, ніж у середньому в світі (104 кг). 

Друге місце за обсягом виробництва молока всіх видів 
займають США, при цьому на їх долю припадало 12,4 % 
загальносвітового виробництва молока, хоча в абсолютному 
відношенні виробництво молока в США у 2007 р. збільшилося на 
4,9 % порівняно з 2005 р. Така ситуація свідчить про те, що темпи 
збільшення обсягів виробництва у США дорівнюють темпам 
загальносвітового зростання виробництва молока. Третю позицію 
займає Китай, який виробив у 2007 р. 39824 млн. тонн молока, що 
на 24,4 % більше за рівень 2005 р., тобто темпи зростання 
виробництва молока всіх видів у Китаї значно вищі за 
середньорічні темпи його зростання у світі.  

Що стосується України, то на її долю у 2007 р. припадало 
1,8 % світового виробництва молока, що забезпечувало їй 11-те 
місце в загальному рейтингу країн-виробників. У 2005 р. Україна 
займала також 11-те місце, але її частка була на ріні 2,1 %. Ще 
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більшою питома вага України в загальносвітовому виробництві 
молока була в 1990 р. – 4,5 %. Отже, ретроспективний аналіз 
свідчить, що Україна поступово втрачає свої позиції на світовому 
ринку молока, але при цьому поки-що входить до дванадцяти 
найбільших виробників молока всіх видів у світі. 

Слід зазначити, що в 2007 р. у загальній кількості 
виробництва молока всіх видів у світі 84,1 % складало 
виробництво коров’ячого молока, що свідчить про важливе місце 
галузі молочного скотарства в забезпеченні потреб населення 
молоком і молочними продуктами.  

У результаті різновекторних тенденцій у динаміці обсягів 
виробництва коров’ячого молока відбулися певні зміни в структурі 
виробленого континентами молока. Так, питома вага провідного 
континенту, яким була й поки-що залишається Європа, за 
досліджувані десять років скоротилася на 7 процентних пунктів і її 
частка у загальносвітовому виробництві коров’ячого молока у 2008 
р. становила 37 %. В той же час, істотно збільшилася питома вага 
Азії, на долю якої у 2008 р. припадала чверть світового 
виробництва коров’ячого молока. Питома вага Америки та Океанії 
в структурі світового виробництва молока на досліджуваний період 
не змінилася і становила 29 та 4 % відповідно, а частка Африки 
зросла на 1 процентний пункт. Отже, все більший вклад у 
збільшення світового виробництва коров’ячого молока 
здійснюють азіатські країни, які поступово витісняють із світового 
ринку країни Європи, в тому числі й Україну.      

Важливим показником, який безпосередньо свідчить про 
рівень розвитку молочного скотарства є продуктивність корів, який 
по окремих континентах, а тим більше по окремих країнах, істотно 
відрізняється. Так, при середньорічному надої молока від корови у 
світі у 2007 р. 2287 кг, що на 8,4 % більше показник 1990 р., у 
країнах північної Америки та Європи одержують близько 5000 кг, 
а в країнах Африки та Азії – близько 1000 кг. У 2007 р. серед країн-
лідерів за продуктивністю корів у світі вирізнялися такі як: Ізраїль 
(11291 кг), США (9219 кг), Данія (8288 кг), Швеція (8162 кг), Канада 
(7962 кг), Фінляндія (7706 кг), Нідерланди (7450 кг), 
Великобританія (7187 кг), Німеччина (6923 кг), Угорщина (6691 кг), 
Франція (6240 кг), Італія (6064 кг), Іспанія (6850 кг) [13, с. 389]. 
Продуктивність корів в Україні значно поступається показникам 
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вказаних країн, а тому потреба розвитку вітчизняного молочного 
скотарства зумовлює доцільність урахування досвіду ведення галузі 
в країнах зі стабільно високою продуктивністю корів.  

У контексті вивчення досвіду країн-лідерів за рівнем 
продуктивності корів, особливої уваги заслуговує Канада, де 
середній надій молока у 2009 р. сягнув 9592 кг, при цьому основну 
питому вагу в структурі молочного стада займають корови 
голштинської породи (92,8 %), середньорічний удій молока від 
яких складав 9793 кг [8]. 

Динаміка зміни обсягів виробництва молока безпосередньо 
впливає на особливості світової торгівлі молоком та молочними 
продуктами. У 2008 р. загальний обсяг продажу молока на 
зовнішніх ринках складав 40,5 млн. тонн, а в 2009р. за попередніми 
даними цей показник знизився на 4,4 %. Найбільшим експортером 
за досліджуваний період були країни Океанії та Європи, які в 2009 
р. експортували відповідно 15 та 11,6 млн. т молока, що складає 
38,8 та 30 % від загальносвітового обсягу продажу. При цьому, у 
динаміці найшвидшими темпами зростають експортні поставки в 
країнах Океанії, де головним експортером виступає Нова Зеландія, 
частка якої в загальносвітовому експорті складає близько 28 %. 
Зазначимо, що країни Океанії останнім часом експортують 
близько 55 % виробленого молока всіх видів. Отже, Океанія 
виступає найбільш потужним регіоном, що постачає молочну 
продукцію на світові ринки, а відповідно й визначає загальну 
ситуацію на світовому молочному ринку.  

Європа, як другий за потужністю експортер молочної 
продукції, у 2010 р., за прогнозними оцінками, зменшить обсяги 
експорту молока на 12,3 % порівняно з 2008 р., що пов’язано, 
головним чином, із збереженням запасів та стабілізацією, а в 
деяких країнах і скороченням обсягів виробництва молока. 
Найменшим експортером молока залишається Африка, яка в 
середньому за рік експортує 0,5 млн. тонн, що складає 1,2 % 
загальносвітового експорту молока. Відносно стабільним 
залишається обсяг експорту молока країнами Азії, які щорічно 
експортують близько 14 % світового експорту молока на зовнішніх 
ринках. Не зважаючи на те, що Індія займає перше місце в світі за 
обсягами виробництва молока, до числа лідерів по його експорту 
вона не входить, що пов’язано, головним чином, із значним 
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внутрішнім попитом, який до того ж постійно зростає, оскільки 
зростання населення  відбувається вищими темпами, ніж зростання 
обсягів виробництва молока. Серед країн, крім Нової Зеландії, 
провідними експортерами молочної продукції можна вважати 
також США, Білорусь та Аргентину, питома вага яких в загальному 
обсязі зовнішнього продажу становила 6 %, 5 та 4 % відповідно. 

Найбільшими імпортерами молока та молочних продуктів є 
країни Азії, які імпортують близько 46 % світового імпорту молока. 
Серед країн Азії найбільшими споживачами імпортних молочних 
продуктів є Росія, Китай, Саудівська Аравія та Філіппіни. Цілком 
закономірним можна вважати те, що найменшим імпортером 
виступають країни Океанії, які забезпечують себе продукцією 
власного виробництва. Щодо темпів зміни обсягів імпорту молока, 
то вони є приблизно однаковими по всіх континентах світу й 
залишаються відносно стабільними.  

Що стосується України, то у 2009 р. нею було експортовано 
молочних продуктів близько 933 тис тонн у перерахунку на 
молоко, що на 20 % менше за 2008 р. Імпорт молока в Україну в 
цьому ж році складав 469 тис тонн, або у 2 рази більше, ніж у 2008 
р. Зростання імпорту молокопродуктів в Україну у 2009 р. 
пов’язано головним чином із збільшенням ввезення вершкового 
масла (у 5,9 рази порівняно з 2008 р.) 91 % з якого має білоруське 
походження. У свою чергу зростання імпорту вершкового масла 
обумовлювалося передусім, зменшенням вітчизняного його 
виробництва. Основними імпортерами молока та молочної 
продукції в Україну  залишаються країни СНД з яких головним 
імпортером виступає Росія та країни Європи, у тому числі 
Нідерланди, Польща та Угорщина. Найбільшим партнером 
України в зовнішній торгівлі молочними продуктами залишається 
Росія, частка якої в загальному експорті становить більше 50 %. 

На особливу увагу в контексті дослідження тенденцій 
світового ринку молока заслуговує аналіз динаміки цін реалізації 
молока. Оскільки Європа є одним із найбільших постачальників 
молочної продукції на світовий ринок, то саме європейські ціни 
реалізації молока досить точно відтворюють світову цінову 
ситуацію. Наведені на рисунку дані свідчать про те, що впродовж 
досліджуваного періоду в середньому по країнах ЄС спостерігалося 
зниження рівня реалізаційних цін, середньорічні темпи якого 
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складали 0,4 євро за 100 кг. Водночас, слід зазначити, що після 
рекордного зниження цін на молоко, яке досягло свого піку в 
червні  2009 р., починаючи з липня, відбувалося поступове їх 
підвищення, яке зберігалося до травня 2010 р. У цілому ж для 
ринку молока країн ЄС, як і для України, притаманний сезонний 
характер виробництва, що значною мірою впливає на циклічні 
коливання закупівельних цін впродовж року.  

Висновки. Встановлено, що загальносвітовою тенденцією, 
яка простежується останнім часом, є збільшення обсягів 
виробництва молока всіх видів, у тому числі й коров’ячого. 

Усупереч загальносвітовій тенденції до зростання обсягів 
виробництва коров’ячого молока, в Україні воно невпинно 
скорочується, в результаті чого вона втрачає свої позиції на 
світовому ринку молока. Водночас ретроспективний аналіз 
засвідчив, що наявний потенціал вітчизняної галузі молочного 
скотарства використовується не в повній мірі, а тому стратегічним 
напрямом розвитку має бути відродження галузі молочного 
скотарства шляхом припинення скорочення поголів’я корів та 
нарощення їх продуктивності. 
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УДК 631.15-006.83:631.11 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

СФЕРИ АПК 
 

МАКАРЕНКО А.П., Д.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ 

 
Запропоновано методичний підхід організаційного впровадження системи 

управління якістю (СУЯ) продукції сільськогосподарських підприємств. Визначені 
внутрішні і зовнішні вигоди від впровадження СУЯ. 

Methodical approach of organizational introduction of control system by quality 
(SUYA) products of agricultural enterprises is offered. Internal and external benefits are 
certain from introduction of SUYA. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції підприємств АПК 
є найактуальнішим питанням національного масштабу. Україна 
вже є членом Світової організації торгівлі. Членство в цій 
організації призведе до відкриття кордонів, унаслідок чого 
зарубіжна високоякісна продукція без перешкод почне надходити 
на вітчизняний ринок, що може призвести до непередбачених 
наслідків. Адже більшість продукції сільськогосподарського 
виробництва має низьку якість і не зможе конкурувати із 
імпортованою продукцією. У зв’язку з цим життєво необхідним є 
підвищення конкурентноздатності українського виробника за 
рахунок підвищення якості його продукції та отримання 
відповідних сертифікатів систем управління якістю, що дало б 
можливість не тільки відстояти свої позиції на внутрішньому 
ринку, але й вийти на зовнішній ринок. Тому впровадження 
системи управління якістю – повинно використовуватися 
керівництвом та менеджерами організації для вирішення завдань їх 
управління, забезпечення задоволеності споживачів продукцією та 
послугами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 
питання конкурентоспроможності та якості продукції досліджували 
як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: А. Гусаров, В. Момот, 
В. ривощоков, О. Глудкин, В. Гіссин, Ю. Лопатинський, И. Мазур, 
В. Шапіро, О. Мороз, Л. Ткачук, О. Царенко, А. Гличев, 
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М. Круглов, М. Шаповал та ін. Водночас у даній сфері 
залишається широке коло невирішених питань. 

Особливої уваги вимагає вирішення проблеми 
організаційного впровадження системи управління якістю 
продукції в сільськогосподарських підприємствах. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування 
доцільності та організаційних етапів впровадження систем 
управління якістю на підприємствах сфери АПК. 

Викладення основного матеріалу. Координатором 
впровадження сучасних систем управління якістю, та інших систем 
управління організацією в АПК повинна бути держава в особі 
Міністерства аграрної політики, спеціальні органи управління 
якого (галузеві робочі групи) забезпечать комплексний, системний 
і колективний процес їхнього впровадження. Організація 
впровадження повинна базуватися на масовому застосуванні 
типових рішень, розроблених спеціально для підприємств сфери 
АПК. Застосування типових рішень дозволяє один раз розроблену 
систему багаторазово впроваджувати в інших аналогічних 
організаціях. Масовому впровадженню типового рішення в 
організаціях галузі обов’язково повинен передувати етап дослідної 
експлуатації типової системи, практично підтверджуючий 
правильність прийнятих проектних рішень. 

Методичний підхід організаційного впровадження системи 
управління якістю передбачає розроблений нами алгоритм 
послідовності заходів: 

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України 
здійснює вибір стратегічних напрямків розвитку галузей 
рослинництва і тваринництва та впровадження систем управління 
якістю в організаціях сфери АПК України. 

2. Відповідно до обраних стратегічних напрямків Міністерство 
створює галузеву робочу групу з координації й керування 
галузевими розробками та впровадженням СУЯ в АПК. 

3. Робоча група спільно з фахівцями Держспоживстандарту 
України, відповідних департаментів Міністерство аграрної 
політики та продовольства і Технічного комітету: аналізує стан 
рівня гармонізації національного технічного законодавства з 
технічним законодавством ЄС в галузі; визначає перелік 
національних технічних регламентів і стандартів, що потребують 
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розробки; створює пропозиції до плану розробки та затвердження 
технічних регламентів та стандартів; контролює їх втілення у плані 
та реалізації представлених пропозицій. 

4. Робоча група здійснює розробку програм навчання, 
інформування та підтримку впровадження СУЯ АПК. 

5. Робоча група виконує вибір зацікавлених організацій  в тій 
чи іншій галузі аграрної сфери для впровадження СУЯ. 

6. Після розробки та затвердження відповідних технічних 
регламентів та стандартів, ініційованих робочою групою, 
починається етап розробки пілотного проекту СУЯ. 

7. Пілотний проект повинен включати наступні етапи (рис. 1): 
  

1. Вибір консалтингових організацій для реалізації пілотного проекту  

2. Вибір організацій галузі на основі СУЯ яких 
буде розроблено пілотний проект  

3. Розробка СУЯ для обраних організацій в повному обсязі  

4. Підготовка розробленої системи до сертифікації  

6. Дослідна експлуатація СУЯ організації  

5. Сертифікація СУЯ в організаціях  

7. Аналіз результатів дослідної експлуатації СУЯ організацій, 
коригування системи 

8. Узагальнення матеріалів типового рішення 
та розробка положення з описом СУЯ 

9. Затвердження та оприлюднення матеріалів типового рішення 

 
 

Рис. 1. Алгоритм реалізації пілотного проекту 
впровадження системи управління якістю 

Джерело: опрацьовано автором 
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8. При розробці пілотного проекту вибирається спосіб 
програмної підтримки або програмної реалізації роботи СУЯ 

9. Після успішного завершення етапу розробки типового 
рішення (пілотного проекту) починається етап впровадження СУЯ 
в організаціях сфери АПК.  

10. У відповідності зі списком організацій робочій групі 
необхідно розробити та затвердити Програму та Положення 
впровадження СУЯ в сфері АПК. Якщо організацій багато, то 
необхідно скласти список їх черговості. Також необхідно 
розробити та затвердити графік навчання персоналу організацій за 
системою управління якістю. Навчання доцільно проводити у 
методично-навчальному центрі Мінагрополітики за 
спеціальностями: керівник організації, уповноважений з якості в 
організації, внутрішній аудитор, керівник виробництва, менеджер 
постачання і збуту. 

11. У тому випадку, якщо СУЯ впроваджується в складі 
MRPII/ERP-системи, навчання персоналу необхідно проводити 
безпосередньо при роботі системи. Для цього в центрі повинен 
бути комп’ютерний клас із установленою типовою системою. 
Перерахований вище перелік спеціальностей необхідно 
доповнити наступними спеціальностями: головний бухгалтер, 
бухгалтер, економіст, системний адміністратор та ін. Для 
забезпечення процесу навчання повинні бути підготовлені й 
задіяні кращі викладачі з персоналу розроблювача АСУ та 
консалтингові організації. Доцільним є й використання досвіду 
кращих користувачів СУЯ в складі АСУ, які вже пройшли 
навчання і мають практичний досвід роботи. 

12. Етапи впровадження, підготовки до сертифікації і 
сертифікація СУЯ в організації при масовому впровадженні нічим 
не відрізняються від етапів розробки СУЯ в організації, 
передбачених стандартом ДСТУ ISO 9001:2001 [0]. Але необхідно 
підкреслити, що розроблене типове рішення, підготовка 
персоналу організації значною мірою позначиться на 
ефективності процесу впровадження СУЯ в кожній організації. 

13. Функції робочої групи на даному етапі полягають у контролі 
ходу реалізації Програми, зборі інформації про стан 
впроваджуваних СУЯ в організаціях галузі, проведенні аналізу 
отриманих результатів, координації зусиль учасників програми для 
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їх успішного виконання. 
14. Робочій групі необхідно обмінюватися отриманим у ході 

реалізації Програми досвідом з іншими галузевими Робочими 
групами, а також періодично звітувати про хід виконання 
Програми перед колегією Міністерства АПУ, надати заключний 
звіт про результати виконання Програми з оцінкою її 
ефективності. 

Практичний досвід роботи організацій показує, що 
діяльність з підвищення якості не обов'язково призводить до 
економічного успіху. Е.Демінг вважає, що управління якістю не 
означає досягнення досконалості. Воно означає одержання такого 
рівня якості, на який розраховує ринок [0]. Тому подібна 
досконалість повинна оцінюватися з позиції господарської вигоди. 
Ще в 50-і роки XX століття сформувалася концепція витрат, 
пов’язаних з якістю. Однак при її застосуванні виникає низка 
проблем. Найбільш важливою з них є оцінка прибутковості 
конкретних заходів у розглянутому напрямку. 

Вплив заходів, пов’язаних з якістю, на збільшення виручки і 
зниження витрат можна простежити за допомогою так званого 
“ланцюжка успіху” організації в межах поширення управління 
якістю. Збільшення виручки досягається завдяки лояльності клієнта 
і його позитивній особистій комунікації з оточуючими, яка сприяє 
розширенню збуту. Зниження витрат є результатом удосконалення 
виробничого процесу і попередження помилок. 

Значення СУЯ для організації доведено рядом емпіричних 
досліджень. Однак на практиці виявлений і ряд негативних 
прикладів організацій, що не домоглися успіху незважаючи на 
інтенсивну роботу з підвищення якості. Іншими словами, зусилля 
в сфері якості не завжди визначають економічний успіх. 

Наявність стримуючих факторів обумовлює суттєве 
зменшення імовірності того, що вся сукупність зв’язків у ланцюжку 
буде носити явно виражений лінійний характер. Не кожен захід у 
сфері якості обов’язково викликає ріст задоволеності клієнта 
пропорційно докладеним зусиллям. 

Можна припустити, що заходи щодо підвищення якості 
ведуть лише до невеликого приросту виручки або зниження 
витрат до конкретного моменту (або на визначеному рівні 
активності). Звідси виникає необхідність перспективної 
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господарської оцінки інвестицій у відповідні заходи. 
Під витратами, пов’язаними з якістю, розуміється їх 

сукупність, що викликана вимогою досягнення або підтримки 
певного рівня якості в організації, тобто обумовлена заходами 
щодо запобігання помилок, планомірним контролем якості, 
виправленням помилок усередині і поза організацією, а також 
виконанням зовнішніх управлінських функцій у даній сфері 
діяльності. 

При класифікації відповідних витрат можна виділити три 
підходи: розподіл витрат з орієнтацією на конкретні дії; розподіл – 
з орієнтацією на ефективність; облік витрат, пов’язаних з тим, що 
робота виконана невірно, або витрат, пов’язаних з виявленням і 
усуненням помилок (дефектів) у роботі. 

В першу чергу, з’ясовуються фактори витрат, що 
вирішальним чином впливають на їх величину по 
взаємопов’язаних заходах. Такими факторами є, наприклад, 
кількість можливих помилок (схильність до невірного виконання 
робіт, процесів, допускання дефектів), кількість класів клієнтури 
(диференціювання запитів), кількість варіантів в асортименті 
товарів і послуг (складність програми забезпечення клієнтів 
товарами і послугами). 

Вигоди від СУЯ служать мірою для оцінки досягнення цілей, 
що ставляться перед нею. У залежності від цілей вони можуть бути 
зовнішніми або внутрішніми. 

Внутрішні вигоди виражаються в удосконаленні продукції, 
що виробляється і загальному позитивному впливі СУЯ на рівень 
витрат виробництва. До них відносяться також поліпшення 
виробничого процесу (наприклад, зменшення простоїв) і 
попередження помилок (наприклад, скорочення браку і несортової 
продукції, невірно виконаних робіт). 

Для визначення внутрішніх вигод необхідний аналіз витрат 
процесу. Вони можуть бути оцінені шляхом обліку і співставлення 
витрат процесу в двох часових межах, між якими були впроваджені 
заходи щодо управління якістю. Аналіз помилок (дефектів) 
дозволяє оцінити зиск від їх попередження. Для цього 
розроблений спеціальний інструментарій, зокрема, діаграми 
Парето. Фактичні дані про витрати, причинами яких стали ті або 
інші внутрішньогосподарські помилки, можна одержати у відділі 
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бухгалтерського обліку. Співставлення витрат до і після реалізації 
управлінських заходів дозволяє визначити їх внутрішню 
ефективність. 

Зовнішні вигоди від управління якістю досягаються в 
результаті досягнення цілей, що впливають на поведінку клієнта. 
Голови детермінантою є задоволеність клієнта, на яку можна 
впливе опосередковано через лояльність клієнта і його особисту 
комунікації з оточуючими і тим самим домагатися збільшення 
виручки. Таким чином, зовнішні вигоди розділяються на дві 
категорії – вигода від лояльності клієнта і вигода від його особистої 
комунікації. 

Вигода від лояльності клієнта формується від підвищення 
його задоволення та веде до збільшення виручки. Остання 
визначається фізичним обсягом збуту і підвищеною ціною на 
продукцію, яку готовий платити споживач, задоволений новою 
продукцією Ті послугами. Задоволеність проявляється в 
повторюваних і частіших придбаннях, у рішеннях купити іншу 
продукцію або послуги цього виробника, якими клієнт раніш не 
користувався тощо. 

Вигода від комунікації утворюється в результаті розширення 
особистих зв'язків задоволених клієнтів, що виявляється у формі 
рекомендацій купувати відповідні товари і послуги своїм друзям і 
знайомим. Одночасно звужується негативна усна комунікація 
незадоволених клієнтів, що відмовляють своїх близьких від 
придбання тієї або іншої продукції і послуг. Вважається, що 
негативна усна комунікація має більше значення, тому що 
негативні емоції частіше проявляються, ніж позитивні. 

При визначенні зовнішнього зиску варто оцінювати не 
тільки фактичні особливості поводження клієнта, але і його 
наміри. У першому випадку повинна враховуватися фактична 
реакція споживачів, у другому - їх можлива реакція, що може 
вплинути на величину прибутку. 

Для оцінки намірів застосовуються опитування нових, 
фактичних і потенційних споживачів, у ході якого з’ясовуються 
особливості їхньої поведінки, що впливає на одержання вигоди. 
Визначення як зовнішньої, так і внутрішньої вигоди від управління 
якістю пов’язано з небезпекою подвійного рахунку. По-перше, 
фактори успіху не слід відносити винятково на рахунок активності 
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в середовищі управління якістю. Якщо, наприклад, 
спостерігаються випадки повторних придбань, то неможливо 
стверджувати, що при відсутності заходів щодо управління якістю 
всі клієнти обов'язково обмежаться одноразовим використанням 
продукції або послуг організації. По-друге, фактори успіху не 
можна однозначно пояснити впливом заходів і витрат у 
середовищі управління якістю, тому що для реалізації цих 
факторів витрачаються засоби й в інших сферах діяльності 
організації (насамперед у виробництві). 

Існує і ряд інших реальних і потенційних обмежень, які 
потрібно брати до уваги при інтерпретації результатів аналізу 
витрат і зиску від управління якістю. Аналіз витрат і зиску є 
найважливішим елементом орієнтованої на економічність СУЯ, 
що у майбутньому повинна стати об’єктом постійної оптимізації 
на базі накопиченого досвіду. 

Висновки. Для підвищення конкурентноздатності 
підприємств АПК в умовах співпраці у СОТ, необхідно 
зосередитись на системі управління якістю продукції на 
підприємстві, яка має здійснюватись відповідно до міжнародних 
стандартів ISO серії 9000, та передбачає послідовність виконання 
наступних заходів: вибір стратегічних напрямків розвитку галузей 
сільського господарства, формування робочої групи Міністерства, 
аналіз рівня гармонізації національного законодавства, розробка 
технічних регламентів, пілотного проекту, програми впровадження 
та сертифікації СУЯ. 

Крім того, ще одним фактором, який підтверджує 
необхідність впровадження, є те, що дана система зможе 
активізувати внутрішні та зовнішні інвестиції, які мають вкладатися 
в сертифіковані виробництва. Для цього, перш за все, необхідно 
вирішити кілька проблем, які виникають на підприємствах у 
процесі побудови системи менеджменту якості. Шляхами 
подолання даних проблем можуть бути: 

1. Проведення серед керівників і головних спеціалістів 
підприємств тренінгів та семінарів з метою роз’яснення сутності, 
необхідності, основних положень систем управління якістю. 

2. Навчання незалежних консультантів частково за рахунок 
держави, які б змогли надавати кваліфіковану допомогу 
підприємствам АПК при запровадженні систем управління якістю. 
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3. Запровадження фінансової підтримки вітчизняних 
підприємств (організацій, установ) шляхом здешевлення цільових 
кредитів для оплати вартості робіт з розроблення, впровадження та 
підтвердження відповідності систем управління якістю відповідно 
до міжнародних стандартів. 
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НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ  
ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 

 
БАКУМ М.М., АСПІРАНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Розглянуто теоретично-методичні аспекти щодо напрямів і використання 

інструментів управління ефективністю виробництва зерна та методологія їх 
використання в підприємствах різних рівнів потенційних можливостей 
виробництва та реалізації продукції. 

The theoretical-methodological aspects of the directions and the tools of the 
management efficiency of grain production and the methodology of their use in enterprises of 
different levels of potential production and sales of products. 
 

Постановка проблеми. Актуальність нашого дослідження 
зумовлена нестабільним та здебільшого низьким рівнем 
ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. При 
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цьому галузь рослинництва була й залишається єдиною сферою 
виробничої активності, яка дозволяє здійснювати 
сільськогосподарським підприємствам хоча б просте відтворення. 
Реструктуризація та реформування вітчизняного аграрного 
виробництва спричинили суттєві зрушення в його галузевій 
структурі. При цьому реставрація тваринницької галузі та 
досягнення агропромисловим виробництвом певної галузевої 
пропорційності потребує більш ніж суттєвих вкладень 
інвестиційних ресурсів в поєднанні з системною та цілісною 
державною підтримкою. Однак, внутрішні джерела цих ресурсів на 
мікрорівні можуть бути сформовані виключно за рахунок 
результативного функціонування інших галузей, передусім, 
рослинництва. Рівень же економічної ефективності виробництва 
рослинницької продукції і в тому числі зерна, як основної її 
складової, який досягнуто на сьогоднішній день, нажаль не 
дозволяє формувати фонди накопичення у обсягах достатніх для їх 
результативного реінвестування у власний бізнес підприємств. 
Отже, нагальним науково-практичним завданням на сьогоднішній 
день є розробка теоретично-методичних аспектів щодо напрямів 
та інструментів підвищення економічної ефективності діяльності 
підприємств–виробників зерна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
підвищення управління ефективністю присвячено багато 
досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних вчених 
економістів, зокрема, М. Армстронга, А. Барона, Й.С. Завадського, 
А.Г. Гончарука, Г.В. Осовської, О.О. Юшкевича, С.Хетфілда  [1 - 
5] та інших. В класичному розумінні управління ефективністю 
серед вчених не має принципових відмінностей і протиріч. 
Дискусії виникають при дослідженні методів та напрямів 
управління ефективністю стосовно окремих галузей, в тому числі 
рослинництва. 

Формулювання цілей статті. Метою виконання 
дослідження є розгляд напрямів та інструментів управління 
ефективністю виробництва зерна в сільськогосподарських 
підприємствах.  

Виклад основного матеріалу дослідження.. Сучасне 
зернове виробництво функціонує в невизначених умовах, що 
зумовлює необхідність швидкого реагування управління 
внутрішнім середовищем. В діючих умовах господарювання 
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потребує суттєвих змін змісту основних напрямів, інструментів і 
важелів впливу, а також розробки рекомендацій раціонального їх 
використання.. 

Розглянемо напрями і інструменти впливу на управління 
ефективністю виробництва зерна (рис. 1). 

Управління ефективністю має полягати у впливі на витрати, 
або на результати, або у поєднанні цих впливів, що і становлять 
основні напрями впливу на виробництво зерна. 

Одним з найважливіших інструментів впливу на витрати 
при виробництві зерна є інтенсифікація технологічних процесів 
на основі удосконалення господарського механізму, тобто 
ефективному використанню ресурсів і перспективних технологій 
виробництва зерна. 

В сучасних умовах сільськогосподарського виробництва 
суттєвого зростання ефективності виробництва можна досягти за 
рахунок максимальної економії не тільки уречевленої, а і живої 
праці. Визначальним показником інтенсифікації на сучасному 
етапі стають темпи зростання кінцевих результатів в порівнянні з 
витратами, а не просто збільшення обсягів виробництва зерна.  

Основою виробничого процесу та, відповідно, частиною 
об’єкту управління його ефективністю, є технологічний процес. 
При цьому досконалість технологій є основою конкурентності 
продукції підприємства. 

Інтенсивні технології включають: підвищення родючості 
ґрунту, науково-обґрунтоване розміщення культур у сівозміні за 
найкращими попередниками, використання районованих, 
перспективних сортів; оптимізацію внесення добрив з урахуванням 
потреб рослин на різних стадіях розвитку; інтегровану систему 
захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів з використанням 
ефективних препаратів; своєчасне і якісне виконання всіх 
технологічних операцій з використанням високопродуктивної 
техніки. 

Тобто інтенсивні технології передбачають високий рівень 
культури землеробства і в цілому організації виробництва. Якщо 
вимоги інтенсивних технологій не можуть забезпечуватись за 
якихось причин (наприклад, недостатня забезпеченість насінням, 
органічними, мінеральними добривами, окремою технікою та ін.), 
то не можна очікувати високої врожайності і відповідно окупності 
витрат. 
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Рис.1. Напрями і інструменти управління ефективністю* 
*розроблено автором 

 
Вартість виробництва продукції під впливом 

високоефективних технологій може дати більш високий результат 



 21 

і зробити господарство конкурентноздатним. Сутність 
високоефективних технологій полягає не тільки у використанні 
засобів і техніки найкращих світових стандартів, але і науково-
обґрунтованому нормуванні ресурсів, яке є системним та 
неперервним і базується на порівняльних перевагах галузі. 

В аграрному виробництві головним ресурсом і засобом 
виробництва є земля сільськогосподарського призначення. Інші, 
тобто матеріальні, фінансові, трудові ресурси сприяють її 
відтворенню і отриманню продукції. Тому приріст доходу, 
зумовлений найкращими якостями ресурсів. 

Використання ефекту масштабу, як інструменту впливу на 
зменшення витрат виробництва, має як позитивний так і 
негативний результат. Так при збільшенні площі посіву зернових 
культур змінні затрати збільшуються пропорційно, а постійні 
залишаються незмінними до певного рівня. Також земельний 
фонд залишається незмінним, тобто наступає момент, коли 
подальше збільшення посівних площ під зернові, при дотриманні 
сівозмін, стає не можливим. З іншої сторони недоцільним може 
бути збільшення масштабів виробництва, якщо воно приводить до 
погіршення матеріально-технічного забезпечення виробництва 
(перевантаження існуючої техніки, недостатня кількість 
високоякісного посівного матеріалу, добрив та інших складових). 

Використання ресурсів в аграрному виробництві 
підпорядковано закону спадаючої віддачі. Тому інструментом 
впливу на витрати виробництва продукції зерна вважаємо 
збалансоване використання прояву цього закону. При цьому 
масштаб виробництва повинен відповідати такому рівню 
граничного доходу від кожного фактора, при якому досягається 
максимальний ефект. Сутність закону спадаючої віддачі полягає у 
тому, що по мірі зростання обсягів використання якого-небудь 
виробничого фактору (при фіксованих інших виробничих 
факторах) в підсумку досягається рівень, за яким додаткове 
використання цього фактора веде до зниження об’єму випуску 
продукції (наприклад, використання добрив до оптимального 
рівня приводить до збільшення урожайності, а перевищення 
оптимальних доз не забезпечує приросту врожаю, а часто навпаки 
урожайність зменшується і погіршується якість продукції). 

Використання принципу заміщення обмежене рамками 
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граничної корисності ресурсів, тобто не можна повністю замінити 
використання одного на інший, але збільшувати дохід можливо за 
рахунок регулювання співвідношення граничної віддачі. 

Таким чином, господарство може по різному здійснювати 
виробничий процес, використовуючи різні технології, різні 
варіанти організації виробництва, а кількість продукції, отриманої 
при однакових затратах ресурсів, може суттєво відрізнятися. Крім 
того, навіть високий валовий збір зерна не завжди забезпечує 
високий рівень відтворення капіталу, тобто отримання від 
реалізації вирощеної продукції коштів достатніх для покриття 
затрат, оновлення технічного забезпечення і створення умов для 
розширеного відтворення виробництва. Кількість отриманих 
коштів багато в чому визначається ефективністю збутової 
діяльності. Збутова діяльність залежить від: якості зернової 
продукції; об’єму пропозиції; ступеню конкуренції між 
виробниками на ринку зерна; кількістю і рівнем посередників збуту 
зерна; структури каналів реалізації зернової продукції. 

 Об’єм продукції та її якість багато в чому визначаються 
категорією господарства. 

За останні майже двадцять років посівні площі зернових 
культур в усіх категоріях господарств України, незважаючи на деякі 
коливання в їх розмірах, залишились практично незмінними. Разом 
з тим слід відмітити структурні зрушення спричинені 
реформуванням аграрного сектора економіки. Площа 
сільськогосподарських угідь в господарствах населення, за цей 
період, зросла майже в десять разів. Разом з цим зниження 
матеріально-технічного забезпечення, культури землеробства 
призвело до зниження урожайності, а значить і якості зерна та 
валового збору в усіх категоріях господарств. Так урожайність 
зернових в усіх категоріях господарств України в 1990 р. становила – 
35,1 ц /га. За всі роки незалежності України урожайність різною 
мірою знижувалась, і в 2007 р. становила лише 21,8 ц /га. Дещо в 
меншій мірі знижувалась урожайність у господарствах населення. Як 
наслідок, валовий збір зерна по Україні також знизився з 51009,0 
тис. т у 1990 р. до 29294,9 тис. т у 2007 р., тобто на 42,56 % [6]. 

Не винятком із загальних тенденцій виробництва зерна в 
Україні є і Харківська область, яка займає провідне місце серед 
областей – виробників зерна. В 1990 р. загальні посівні площі усіх 
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категорій господарств становила 1818,6 тис. га , а під зерновими – 
794,1 тис. га, що становило 43,7 %. За роки незалежності України 
загальні посівні площі зменшились на 173,1 тис. га на 2009 р., що 
становить 9,5 %. Площі зайняті під зерновими культурами при 
цьому постійно зростали і на 2009 р. становили 982,3 тис. га, що 
на 23,7 % більше площі зайнятої під зерновими у 1990 р. Таким 
чином, у 2009 р. посівна площа під зерновими становить 59,7 % 
від загальної площі, що на 16,0 % більше ніж у 1990 р [7]. 

Така реструктуризація посівів привела до зниження 
урожайності зернових культур (за винятком 2008 р., в якому 
урожайність зернових перевищувала рівень 1990 р. на 1,3 ц /га) з 
37,9 ц /га у 1990 р. до 27,0 ц /га у 2009 р. Така закономірність з 
урожайністю зернових культур спостерігається як у фермерських 
господарствах так і в господарствах населення. Разом з тим треба 
відмітити, що урожайність зернових культур, особливо в останні 
роки, більш інтенсивно знижується як у фермерських 
господарствах так і в господарствах населення. Зниження 
урожайності зернових культур не вдається компенсувати 
збільшенням посівних площ під зерновими, що підтверджується 
зниженням валового виробництва. Лише у 2008 р. валовий збір 
зерна перевищував рівень 1990 р. на 1735 тис ц ( на 5,9 %), а в інші 
роки валовий збір в різній мірі зменшувався і в 2009 р. становив 
20299 тис. ц, що на 31,3 % менше рівня 1990 р. Суттєве збільшення 
як фермерських господарств так і господарств населення, 
незважаючи на зниження урожайності, забезпечило суттєве 
зростання валового збору зерна в цій групі виробників. Так, 
господарствами населення у 1990 р. вирощено 529 тис. ц зерна, а в 
2009 р. – 4975 тис. ц, що в 9,4 рази більше. У фермерських 
господарствах Харківщини валовий збір зернових, в основному за 
рахунок розширення площ посівів, збільшився в 12,6 раз [7]. 

Кількість та категорії виробників, які виходять на ринок 
зерна за останні двадцять років суттєво змінилися. Якщо в 1990 р. 
учасниками ринку в основному були державні та колективні 
підприємства з площею сільськогосподарських угідь більше 1000 
га, то на сьогодні сільськогосподарські підприємства з посівною 
площею більше 1000 га становлять менше 45 % від загальної 
кількості виробників зерна. Причому серед цих підприємств 16 % 
мають площу угідь від 1000 до 2000 га, порядку 10 % мають площу 
від 2000 до 3000 га і менше 10 господарств мають площу більшу 
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10000 га угідь. Найбільша кількість господарств України (16,6 % від 
загальної кількості господарств) має площу сільськогосподарських 
угідь від 100 до 500 га. Господарства з площею угідь менше 50 га 
становлять біля 10 % від загальної кількості господарств. 
Враховуючи те, що основну частину площ господарств всіх 
категорій займають посіви зернових культур, то і об’єм товарної 
продукції, з якою виробники виходять на ринок зерна, між 
господарствами різних категорій, розподіляється відповідним 
чином [6, 7]. 

Слід відмітити, що господарства з малим об’ємом 
виробництва зерна (господарства населення) в більшій мірі 
використовують його для внутрішніх потреб, а залишки 
реалізують населенню і не становлять конкуренції на ринку зерна. 
Великі господарства, як правило, мають достатнє матеріально-
технічне забезпечення, як виробництва, так і післязбиральної 
доробки зерна, зберігання та особливі канали збуту (експорт). На 
зерновому ринку такі підприємства займають монопольне 
положення. Товаровиробників із середнім об’ємом виробництва 
зерна, як показали дослідження, можна розділити за потенційними 
можливостями виробництва на:  

— підприємства, що мають можливості для виробництва зерна; 
— підприємства, що здатні виробляти і зберігати зерно; 
— підприємства, що спроможні забезпечити виробництво, 

зберігання і кондиціювання (доведення зерна до вимог відповідних 
стандартів). 

Господарства першого рівня на ринку зерна є найменш 
захищеними і можуть конкурувати лише між собою. Не маючи 
можливості ні зберігати, ні кондиціювати вирощену продукцію, 
яка складає порівняно обмежені об’єми, вони змушені звертатися 
до посередників в період збирання врожаю. Поява великої 
пропозиції зерна, здебільшого невисокої якості, від багатьох 
виробників не є привабливою для великих торгівельно-
закупівельних підприємств. Тому створюється конкуренція, на 
рівні швидшого збуту зерна, тим самим знижується закупівельна 
ціна, що призводить до  втрати значної частини прибутку 
товаровиробниками цього рівня (ця частина коштів передається 
посередникам першого рівня за надання послуг зберігання та 
кондиціювання зерна). 
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У господарствах другого рівня, що мають спеціалізовані 
сховища для зерна або, наприклад, переобладнані приміщення 
тваринницьких ферм під зберігання зерна, не має проблеми 
швидкого збуту зерна безпосередньо в період збору врожаю ( за 
винятком нестачі коштів для завершення збирання врожаю або 
підготовки посівних площ під посів озимих зернових). Ці 
господарства, незважаючи на обмежений об’єм зібраного врожаю, 
можуть очікувати сприятливих цін на ринку зерна. Не маючи 
ефективного матеріально-технічного забезпечення для доведення 
зерна до певних стандартів товарної продукції вони мають 
обмежені можливості для виходу на ринок зерна без певних 
посередників. Такі господарства змушені витрачати частину 
можливого доходу для оплати послуг посередників за формування 
великих об’ємів товарної продукції певної якості. При цьому 
велика кількість таких підприємств на ринку зерна приводить до 
посилення конкуренції між ними. Незважаючи на можливість 
вибору найкращого, в ціновому відношенні, періоду реалізації 
вирощеної продукції конкуренція таких підприємств призводить 
до зниження закупівельної ціни. 

Підприємства, що мають повне матеріально-технічне 
забезпечення виробництва, виконують операції зберігання та 
кондиціювання вирощеної продукції найбільш захищені на ринку 
зерна. Вони здатні формувати партії продукції, яка користується 
найбільшим попитом на ринку зерна і відповідно має найбільшу 
закупівельну ціну. Так, наприклад, із товарного зерна шостого 
класу за рахунок додаткового сортування можна отримати частину 
зерна третього класу, закупівельна ціна якого значно вища в усі 
періоди реалізації. Пропозиції кожного окремого господарства 
третього рівня не завжди приваблива для великих торгівельно-
закупівельних підприємств, та й займатися експортом своєї 
продукції вони не в змозі, і змушені на цьому рівні звертатись до 
оптових посередників. Проте, вони мають змогу безпосередньо 
реалізувати свою продукцію невеликими партіями за прямими 
договорами переробним підприємствам та підприємствам харчової 
промисловості, попередньо підготувавши зерно до їх вимог. Якщо 
фінансовий стан таких підприємств не вимагає негайного 
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залучення коштів, то особливої конкуренції на ринку зерна вони 
не створюють. 

Таким чином, аналіз потенційних можливостей 
підприємств-виробників на ринку зерна показує, що перший 
рівень господарств-товаровиробників може частково покращити 
свою збутову діяльність об’єднанням на рівні реалізації. Більш 
надійний розвиток таких господарств можливий при державній 
підтримці, шляхом державних закупок зерна під час збирання 
врожаю, без попереднього кондиціювання в господарствах, за 
ціною достатньою для відтворення затрат і необхідного мінімуму 
для подальшого виробництва. Така продукція кондиціонується на 
підприємствах держрезерву зерна або крупних переробних 
підприємствах у яких цільова споживацька аудиторія знаходиться 
на ринку продуктів більш глибокої переробки зерна або вже поза 
межами українського зернового ринку. Перспективним для цього 
рівня господарств також є об’єднання з господарствами більш 
високого рівня забезпечення. Наприклад, з господарствами 
другого рівня для зберігання зібраного врожаю і спільним виходом 
на ринок з більшою пропозицією в період з кращими 
закупівельними цінами. Найбільш раціональне об’єднання таких 
виробників з господарствами третього рівня. Таке об’єднання 
забезпечує як зберігання так і додаткове кондиціювання 
вирощеного врожаю та спільної пропозиції продукції на ринку за 
найвигіднішими цінами для господарств, особливо першого рівня. 
Слід відмітити, що такі об’єднання також вигідні господарствам як 
другого так і третього рівнів. Отримуючи кошти за надання послуг 
зберігання і кондиціонування урожаю господарств першого рівня, 
за умов якщо дозволяє їх матеріально-технічне забезпечення, вони 
виходять на ринок зерна з більш вагомими пропозиціями, що 
збільшує їх конкурентоспроможність. 

Господарствам другого рівня також для підвищення 
ефективності збутової діяльності доцільно об’єднуватись між 
собою для виходу на ринок спільною пропозицією. Більш 
ефективне об’єднання таких виробників з господарствами третього 
рівня матеріально-технічного забезпечення, адже надає можливість 
реалізувати кондиціоновану продукцію за найвищою ціною.  
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Для виходу на ринок об’єднаною пропозицією 
кондиційного зерна певної якості на збутовій стадії, щоб набути 
привабливості пропозиції крупним торгівельно-закупівельним 
підприємствам, які працюють поза межами українського ринку 
зерна, підприємствам третього рівня теж доцільно об’єднуватись.  

Висновки. Розроблені теоретико-методичні аспекти щодо 
напрямів впливу на витрати за рахунок: інтенсифікації 
технологічних процесів, використанні ефекту масштабу, 
збалансованого використання прояву закону спадаючої віддачі, 
використання принципу заміщення ресурсів, а також на результати 
шляхом: раціоналізації збуту, використання сезонних коливань цін, 
розвитку передпродажної підготовки. Формалізовані підходи до 
використання в підприємствах різних рівнів потенційних 
можливостей підвищення ефективності виробництва та реалізації 
продукції. 
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УДК 636.93 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ХУТРОВОГО ЗВІРІВНИЦТВА 

 
БАТИР Ю.Г., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Проведено аналіз сучасного стану галузі звірівництва та визначенні шляхи 
подальшого її розвитку в умовах реформування агропромислового комплексу України. 

The analysis of the modern state of industry of breeding of animals for fur is 
conducted and determination ways of its subsequent development in the conditions of 
reformation of agro industrial complex of Ukraine. 
 

Постановка проблеми. Хутрове звірівництво – це 
специфічна галузь тваринництва яка забезпечує потреби 
населення у хутрових виробах, легку промисловість у сировині і 
має значний експортний потенціал. 

Галузі притаманні певні особливості що безпосередньо 
впливають на організаційно – економічні і техніко – технологічні 
умови виробництва: сезонний характер, який обумовлений 
біологічними особливостями звірів та нестабільним попитом на 
хутро протягом року; нерівномірне використання виробничих 
ресурсів, складнопрогнозованість чинників розвитку ринку 
хутрової сировини; належність продукції звірівництва до групи 
товарів не першої необхідності та ін. 

Зростаючий у світі попит на вироби з натурального хутра, 
можливість розширення внутрішнього та зовнішнього ринків 
збуту продукції обумовлює подальший розвиток галузі. 

Стан вивчення проблеми. Питанням розвитку, 
удосконалення технології та підвищення ефективності хутрового 
звірівництва присвячені публікації І.С. Вакуленка, Т.Г. Дудар, 
М.Я. Жинчин, С.В. Зайцева, І.В. Коновалова та ін. Проте питання 
подальшого розвитку галузі та формування напрямків підвищення 
ефективності виробництва хутра в умовах ринку та інтеграції у 
світову систему господарювання потребують подальших наукових 
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досліджень. 
Завдання досліджень. Метою досліджень було проведення 

аналізу сучасного стану хутрового звірівництва кліткового 
утримання та визначення шляхів подальшого розвитку галузі в 
умовах реформування агропромислового комплексу. 

Результати досліджень. У 80 – ті роки Україна займала 
одне з провідних місць у світі з виробництва хутра. Щороку 
спеціалізовані господарства виробляли хутрової сировини на суму 
близько 35 – 40 млрд. крб., країна поставляла на міжнародні 
аукціони мільйони шкурок і мала від їхнього продажу значні 
валютні кошти. 

Починаючи з 1991 року хутрове звірівництво в Україні 
перебуває у затяжній кризі. Порушення інтеграційних зв’язків, 
диспаритет між цінами на вироблену продукцію та ресурсами, 
інфляція, зменшення платоспроможності населення та недоліки в 
системі фінансово – кредитного забезпечення призвело до спаду 
виробництва та реалізації продукції. Так, виробництво хутра у 2004 
р. скоротилося на 46,5 % проти 1991 р. і складало 3 млн. шкурок. 

Різке підвищення цін на основні засоби виробництва, 
покупні корми, енергетичні ресурси призвело до збільшення 
затрат у звірівництві. Так, собівартість шкурки норки у 2004 р. 
зросла порівняно з 1999 р. на 40 – 50 %. У структурі затрат на 
вирощування хутрових звірів основними статтями були: корми – 
60 – 65 %, оплата праці – 10 – 15 %, енергоресурси – 3 – 5 %, 
амортизація і поточний ремонт – 4 – 7 % [3]. 

Через нестачу оборотних коштів для придбання кормів, 
енерго – та матеріально – технічних ресурсів призвело до значного 
скорочення маточного поголів’я хутрових звірів в 
сільськогосподарських підприємствах або припинення 
виробництва продукції. 

Зміни, що відбулися в звірівницьких підприємствах, певною 
мірою активізували розвиток звірівництва в особистих селянських 
і фермерських господарствах, що дало змогу дещо стабілізувати 
розвиток галузі. 

Внутрішній ринок хутра задовольняється вітчизняними 
хутровими товарами лише на 35 % від раціональної потреби. 
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Недостатня кількість хутрових виробів забезпечується за рахунок 
зарубіжних країн, перш за все Польщі, Білорусі, Туреччини та 
Німеччини, причому за цінами, нижчими від вітчизняних на 20 – 
25 %. Так, якщо в Україні шкурка норки у 2003 – 2004 рр. 
продавалася за ціною 90 – 110 грн., то вітчизняні переробні 
підприємства купували імпортовану з Польщі сировину – по 70 – 
80 грн. за штуку [2]. 

Нині центр попиту потенційних покупців змістився у Росію, 
Китай, Корею, Італію, на ринках яких купується близько 58 % 
світового хутра. Якщо, у 2002 році Росія здійснила закупівлю 
хутрової сировини на суму 1 млн. дол. США, то за готові хутрові 
вироби вона отримала 6,2 млн. дол. США, що свідчить про 
загальну вигоду для держави [1]. 

Дослідження показали, що у світі розвиток галузі найбільш 
динамічно відбувається у Скандинавських країнах, Польщі та 
Китаї. Близько 50 % хутра норки на світовий ринок постачає 
Данія. За останні 5 років світове виробництво шкурок норки 
збільшилось в основному за рахунок нарощування виробництва 
хутра у Китаї. Скандинавські звірівники регулюють виробництво 
хутра в залежності від кон’юнктури ринку.  

На початок 2008 року у Росії нараховувалося 536769 голів 
самок норок основного стада, у Польщі – близько 1млн. голів, у 
Данії – більше 3,5 млн. голів. 

За останні 2 роки у світі спостерігається зменшення 
виробництва шкурок песців, що пов’язано із труднощами їх 
реалізації та зниженням на них цін. Підвищення попиту на 
сріблясто – чорну лисицю (скандинавську) сприяло деякому 
збільшенню її виробництва. 

Аналіз вартості шкурок норки на провідних світових 
аукціонах показав [5], що найбільш вдалим сезоном для продажу 
вказаного хутра був 2005 – 2006 р. З початку сезону 2007 – 2008 р. 
до грудня місяця рівень цін на шкурки норки був занижений у 
зв’язку з надходженням на міжнародний ринок великої кількості 
китайської норки за низькими цінами (15 – 20 дол. США за 
вичинену шкурку). Результати роботи міжнародних хутрових 
аукціонів у 2008 р. наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Результати продажу шкурок норок на 

хутрових аукціонах у 2008 р. 
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чорна 48,3 72,9/40,1     82,0/44,7 
махогані 44,3 61,1/37,1 120,4 77,9/46,1 86,2 37,4/18,4 74,5/46,2 
сапфір 48,4 73,1/41,9   63,3 44,8/25,3 76,8/43,9 
перлиста 52,5 55,6/40,1 14,1 59,0/39,8 82,9 33,4/20,2 60,7/41,6 
дика 328,6 61,0/37,6 53,0 67,0/40,4   70,1/69,1 
сріблясто - 
голуба 61,1 63,3/35,4   90,2 39,5/24,1 75,3/40,9 

біла 95,1 54,0/39,3 3,3 65,6/46,3 171,1 31,4/18,3 56,8/41,0 
хрестівка 
чорна 11,3 56,4/34,7   76,8 40,2/22,45 62,8/31,4 

хрестівка 
сапфір 5,3 58,7/40,2   5,6 45,3/31,1 62,8/42,4 

хрестівка 
срібляста 10,4 56,7/36,9   19,1 36,5/22,8 
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ьо
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 4

,5
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. ш

т. 

62,6/37,8 

 
У 2008 році на кліткове та промислове хутро спостерігалися 

наступні середні та найвищі ціни (дол. США): сріблясто – чорна 
лисиця 82,5 (310,0), червона дика лисиця 21,0 (64,0), голубий 
песець 42,2 (200), песець шедоу 45,2 (68,0), шиншила – 113 (282,5), 
єнот – полоскун 28,0 (62,0), ондатра 4,3 (25,0), бобер 28,0 (270,0), 
рись – 280 (500), борсук 38,9 (185,0), білка 1,4; горностай 5,0; 
ведмідь 107,8 (320,0), вовк 132,4 (550,0), куниця 107,9; видра 39,5 
(115,0), баргузинський соболь 156,3 (3400,0). 

Хутрове звірівництво України має широкий видовий спектр. 
В клітковому утриманні вирощують норку, лисицю, нутрію, 
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шиншилу, песця, ондатру, фредку, єнотовидну собаку та ін.  
Щорічно звірівниками виробляється 400 – 430 тис. шкурок 

при споживанні українськими хутровими фабриками біля 850 тис. 
хутрових шкурок. Інші джерела повідомляють про те, що в країні 
щорічно вирощується до 700 тис. гол. норок, до 7,5 тис. гол. 
сріблясто – чорних лисиць і до 6,5 тис. гол. песців. Щорічно 
Український ринок може переробити і спожити близько 1,5 млн. 
шкурок норки. 

Незважаючи на певну невизначеність щодо формування 
повноцінного ринку хутрової сировини в останні роки намітилась 
тенденція стабілізації та поступового нарощування обсягів 
виробництва і, перш за все, збільшення маточного поголів’я звірів, 
удосконалення структури основного стада. Останнє було 
спрямоване на збільшення частки норки як більш прибуткового 
виду, хутро якої користується попитом на зовнішньому ринку та 
нутрії, вирощування якої не пов’язане з дорогими покупними 
кормами тваринного походження, а її дешевше хутро користується 
попитом на внутрішньому ринку. Поголів’я норок становить біля 
70 % загальної чисельності основного стада хутрових звірів. 

Вирощують хутрових звірів у 213 господарствах. Основні 
об’єми хутра виробляють 16 крупних спеціалізованих 
звірогосподарств, в яких утримується близько 136 тис. голів 
основного стада норок. Так, в Ізюмському господарстві 
вирощується біля 30 тис. голів основного стада норок та 400 голів 
лисиць, в Переяслав – Хмельницькому – 12 тис. голів норок, в 
Червоно – Лиманському – 10 тис. голів норок, в Сокальському 
(ТОВ «Галичхутро») – 21 тис. голів норок та 500 голів лисиць, в 
Черкаському – 12,5 тис. голів норок і в Кремінному – 5 тис. голів 
норок основного стада. 

Рівень рентабельності виробництва хутрових шкурок 
знаходиться в межах 5 - 18 %. 

В останні роки, серед виробників хутра, намітилась 
тенденція по організації виробництва замкнутого циклу: 
вирощування звірів – переробка сировини – реалізація хутрових 
виробів. Так, звірогосподарство «Ізюмське», за рахунок активної 
співпраці з швейними фабриками та мережею роздрібної торгівлі, 



 33 

збільшило дохід на 40 %. Схожої стратегії у своєму розвитку 
придержується і звірогосподарство «Черкаське». 

Загалом, аналізуючи сучасний стан звірівництва, варто 
відзначити, що в нашій країні склалася несприятлива ситуація для 
розвитку ринку хутросировини та хутрових виробів. Вона 
зумовлена дією комплексу таких негативних чинників: залежність 
звірівництва від ступеня розвитку в країні тваринництва, 
м’ясопереробної та рибної галузей промисловості (основних 
джерел кормів для годівлі хутрових звірів) і рівня цін на їх 
продукцію; занепад системи організованої торгівлі й 
недосконалість ринкової інфраструктури, що призводить до 
скорочення товарообігу і сприяє створення стихійних ринків; 
зниження платоспроможного попиту; втрата генофонду хутрових 
звірів у зв’язку з недоліками в селекційній й племінній роботі; 
недосконалість механізму формування цін, який не забезпечує 
навіть простого відтворення у товарному виробництві хутра; 
відсутність наукового, технологічного та методологічного центру 
по розробці і впровадженню сучасних та економічно ефективних 
технологій кліткового звірівництва та ін. 

Ефективне вирішення усього комплексу питань, 
пов'язаних з функціонуванням галузі, можливе тільки на основі 
заходів, передбачених Державною програмою розвитку 
звірівництва України, яка враховує сучасний стан економіки в 
країні та перспективи її соціально-економічного розвитку. 

Робота в звірівництві повинна здійснюватися на 
інтеграційній основі (виробництво - сервіс - закупівля - 
переробка - торгівля) для здійснення єдиної технологічної 
політики в умовах багатоукладної економіки. 

Подальший розвиток галузі неможливий без підготовки 
відповідних кадрів, проведення наукових досліджень і 
впровадження їх результатів у виробництво.  

Для відродження галузі науковцями розроблена «Програма 
розвитку та селекції кролівництва і звірівництва в Україні на 2005 - 
2015 роки», яка передбачає збільшення поголів’я хутрових звірів, 
підвищення їх продуктивності та покращення якості отриманої 
продукції [4]. 
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Для досягнення поставленої мети передбачено виконання 
наступних заходів: державна підтримка розвитку галузі, 
проведення селекційної роботи та ветеринарно-профілактичних 
заходів за рахунок бюджетних коштів; відродження, за 
сприянням місцевих органів виконавчої влади та споживчої 
кооперації, роботи Українського, обласних (районних) 
добровільних товариств кролівників і звірівників - любителів; 
систематичне узагальнення, розповсюдження і впровадження 
передового досвіду роботи кращих звіроферм України та країн 
світу. 

Висновки. Відродження та подальший розвиток галузі 
звірівництва в Україні можливий за умов вирішення та 
впровадження наступних економічно обґрунтованих заходів 
державного регулювання даного ринку, зокрема: формування та 
запровадження ефективної цінової, податкової, страхової, митної 
політики; сприяння зовнішньоекономічної діяльності виробників 
хутрової сировини; удосконалення механізмів кредитного 
забезпечення; налагодження ефективної інфраструктури збуту 
продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ПИСАРЕНКО В.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ЛОМОНОС Л.М., АСПІРАНТ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статі сформульовано поняття цінової політики. Охарактеризовано 

процес ціноутворення та види цін на плодоовочеву  продукцію. Запропоновані шляхи 
оптимізації ціноутворення на плодоовочеву продукцію  використання яких дозволить 
підприємствам поліпшити  ефективність вирощування продукції та фінансовий 
стан. 

The  concept of price policy is formulate in the article process of form produce has been 
characterized. Ways of pricing optimization of fruit and vegetable products are introduced, 
using them, enterprises increase their efficiency of growing and finance. 
 

Постановка проблеми. Для аграрних підприємств України 
незалежно від форм власності  регулювання цін та цінової 
політики на сільськогосподарську продукцію має важливе 
значення. Ціни визначають рентабельність продукції, 
підприємства, його стан, а також фінансову стабільність. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. 
Цінова політика досліджувалася багатьма вченими. Розглядалися 
різні підходи щодо розуміння сутності та визначення цінової 
політики та управління цінами, до них можна віднести таких 
науковців як  П.Т Саблук,  В.С. Пінішко, І.К. Салимжанов, 
Д.М. Стеченко, Л.Ф. Чернева, О.В. Колесников, В.Л.. Корінева, 
Н.Л.. Савицьку, Ю.Г. Тормоса, Л.О. Шкварчук, В.Г Андрійчук, 
В.В. Герасименко, В.Є. Єсипов, Ф.М. Левшин. Наукові роботи цих 
вчених присвячені проблемам ціноутворення та цінової політики. 
Вони визначають загальні підходи до іі формування. Однак багато 
в чому ціноутворення, формування і функціонування цінового 
механізму в сільському господарстві залишаються не вирішеними. 



 36 

Це і зумовлює необхідність проведення досліджень цінової 
ситуації на ринку сільськогосподарської продукції, а також 
збільшення продажу за вигідними цінами, які підвищували 
економічну ефективність її виробництва. 

Мета дослідження. Метою статті є визначення 
особливостей формування цінової політики  на 
сільськогосподарську продукцію, що передбачає аналіз динаміки 
цін з метою урахування змін попиту на продукцію.  

Виклад основного матеріалу. Існують альтернативні 
погляди на сутність поняття цінової політики: Ю.Г. Тормоса 
вважає, що цінова політика – це діяльність центральних і місцевих 
органів влади, спрямована на досягнення трьох основних цілей: 
послідовного проведення цінової лібералізації, державного 
регулювання цін на окремі види товарів та здійснення контролю за 
їхнім додержанням [4]. Л.Ф. Чернева стверджує, що цінова 
політика передбачає: дії органів державної влади, місцевого 
самоврядування та суб’єктів ціноутворення, спрямовані на 
регулювання цін у народному господарстві. Цінова політика 
здійснюється через аналіз формування цін і їх регулювання, 
контроль за дотримання державної дисципліни цін [3]. 
В.С. Пінішко трактує цінову політику. Як частину економічної 
політики держави, яка являє собою з концепцією проблем 
ціноутворення, спрямовану на вирішення за допомогою цін 
важливих економічних, соціальних проблем суспільства у 
теперішньому часі [6]. Л.О. Шкварчук розглядає регулювання цін 
як діяльність держави, спрямовану на встановлення і збереження 
такого рівня цін, який би забезпечував рентабельну діяльність 
суб’єктів господарювання, паритет цін різних галузей народного 
господарства, реальність заробітної плати, стійкість валюти та інші 
економічні параметри держави. Державне регулювання цін – це не 
разовий акт встановлення рівня цін, їх динаміки і співвідношення, а 
комплекс заходів з активізації всіх ціноутворюючих чинників[ 7 ]. 

Однак, існування багатьох підходів до формування цінової 
політики підприємств на ринку сільськогосподарської продукції, та 
принципів державного регулювання цін зумовлює необхідність 
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узагальнення існуючих методів ціноутворення та державного 
регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та адаптації їх  
до сучасних  змін ринкового середовища[ 2 ]. 

Одним із основних механізмів формування аграрного ринку 
є цінова політика на сільськогосподарську продукцію, яка поєднує 
в собі як ринкові так і регульовані ціни. Суть цінової політики для 
українських виробників полягає в тому, щоб встановлювати на 
товари такі ціни в залежності від положення на ринку, щоб 
забезпечити запланований обсяг прибутку і вирішити свої 
стратегічні й оперативні завдання. Під ціною розуміють грошовий 
вираз вартості товару, який виступає  ланкою, що пов’язує 
продавця і покупця, механізмом забезпечення рівноваги між 
попитом і пропозицією[7]. Основні види цін які використовуються 
в аграрному секторі показані на рисунку 1.[5]. 

Цінова політика підприємства в умовах ринкової економіки 
тісно пов’язана з його цілями у сфері комерційної діяльності. 
Підприємства можуть мати різні цілі і відповідно впроваджувати 
різну цінову політику. Чим краще підприємство орієнтується в 
своїх цілях, тим простіше йому встановити ціну на товар.   
Завданням цінової політики є: встановлення основних принципів 
ціноутворення; системність і дій органів державної влади при 
реалізації цінової політики; розвиток економіки країни; створення 
умов конкуренції та розвиток всіх суб’єктів господарювання; 
розширення сфери застосування вільних цін; орієнтація цін 
внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку та ін.[ 1 ]. 

Ціноутворення – це процес встановлення цін на товари та 
послуги. Економічною теорією пропонується багато методів 
визначення цін. Доцільність їх застосування залежить від загальної 
політики ціноутворення підприємства та виду продукції. 
Використовуючи різні методи, підприємство визначає базову ціну 
на продукцію, яка може в подальшому диференціюватись залежно 
від тактики ціноутворення. Процес ціноутворення подано на 
рисунку 2. 
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Рис. 1. Класифікація цін 
* - опрацьоване за даними [5]. 
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Рис. 2. Структура ціни 
* - опрацьоване за даними [ 2 ] 

 
В Україні середні ціни реалізації плодоовочевої продукції за 

період у 2000-2009 рр. зросли: картопля (зросла в 2,5 рази), овочі 
(зросли в 3 рази), плоди та ягоди (зросли в 5 раз)[ 9 ]. А аналіз 
динаміки середніх цін на плодоовочеву продукцію в Полтавській 
області за 2000-2009 рр. подано на рисунку 3.  
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Рис. 3. Динаміка середніх цін реалізації плодоовочевої 

продукції Полтавської області, 2000-2009 рр.[10] 
 

Як бачимо, що у 2009 році ціни реалізації плодоовочевої 
продукції зросли на всі види, причому найбільший приріст 
відбувся на плоди та ягоди (в 9,5 раз), овочі (зросли 6 раз), 
найменшого зростання зазнала картопля близько ( 2,7 раз). Рівень 
реалізаційних цін плодоовочевої продукції значно нижчий ніж 
ринкова вартість фруктів і овочів. Це тому, що 
сільськогосподарські підприємства практично не застосовують 
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маркетингові підходи при реалізації продукції.  
На ринку плодоовочевої продукції постійно збільшується 

конкуренція, виробники повинні використовувати всі можливі 
шляхи підвищення середньої ціни реалізації продукції. Можна 
запропонувати кілька способів, що нададуть можливість 
поліпшити виробництво плодоовочевої продукції: вирощування 
ранньої продукції та використання нових сортів, технологій, 
споруджень теплиць. Вирощуючи рані овочі виробники можуть 
отримати більші прибутки, тому, що ціни на раню продукції 
зазвичай вищі; зберігання плодоовочевої продукції, оскільки 
більшість підприємств не забезпечені сучасними овочесховищами, 
холодильними камерами та іншими обладнанням, для цього 
потрібно визначити її види, термін зберігання, витрати на 
зберігання і реалізацію, найвища ціна на плодоовочеву продукцію, 
складається навесні та взимку. 

Висновок. Отже, ціна і ціноутворення є важливим 
складовим елементом функціонування ринкового механізму, 
активно впливає на розвиток суспільного виробництва та рівень 
життя населення. Для ефективного збуту на ринку плодоовочевої 
продукції та отримання найвищих прибутків сільгоспвиробникам 
потрібно орієнтуватися на якість виробленої продукції; 
організацію ефективного зберігання, транспортування, а також  
реалізацію  в період сезонного підвищення цін. Тому правильно 
спрямована цінова політика є необхідним компонентом успішної 
діяльності кожного підприємства в сучасних умовах 
господарювання. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (М. КИЇВ) 

 
В статті розглядаються наслідки зміни умов ринку сільськогосподарської 

продукції та специфіка застосування маркетингових методів забезпечення 
ефективності діяльності сільськогосподарських виробників. Розглянутий сучасний 
стан процесів маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств при 
формуванні ринку продовольчої продукції в Україні.  

The auther in the article is considered the results of the changes in agricultural 
market and  pecularities of implementation of marketing methods on effectiveness in activity 
of agricultural producers. The current situation of forming of marketing of agricultural 
producers is looked over, as well as forming of food products in Ukraine. 
 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день проектами 
Законів № 8053 та №8163 пропонується зовсім нова концепція 
аграрних ринків. Держава, після багатьох років декларування 
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вільного ринку, прагне повернути курс на 180 градусів і під 
прикриттям кризи націоналізує експортноорієнтовані аграрні 
ринки. Законопроект №8053 «Про внесення змін до Закону 
України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» (щодо особливостей здійснення експорту об’єктів 
держаного цінового регулювання)» від 2 лютого 2011 року  та 
законопроект №8163 «Про внесення змін до Закону України "Про 
зерно та ринок зерна в Україні" (щодо експорту зерна за 
зовнішньоекономічними договорами (контрактами)» від 25 лютого 
2011 року фактично означають введення державної монополії на 
експорт сільськогосподарської продукції та на експорт зерна.  

Монополістичні явища, що спричинені цими 
законопроектами, випливають з того, що під прикриттям захисту 
виробників сільськогосподарської продукції від несправедливого 
розподілу прибутку галузі шляхом виключення з ланцюга експорту 
посередників, які не мають відношення до вирощенної продукції, 
проглядається суспільно небезпечна монополія. Хоча де-юре 
монополії не існує  - гарантується доступність до зовнішніх ринків 
або гарантії викупу продукції державним агентом (або сам 
продавай на ринку, або здавай державному агенту для експорту), 
де-факто перед виробником постає питання, як це зробити, адже 
за роки панування посередників з їх надприбутками в цьому 
секторі держава вигадала безліч схем, аби змусити трейдерів 
«ділитися», та і сам вихід на міжнародні ринки для простого 
фермера є занадто складним або навіть і неможливим – через 
економічну недоцільність експорту для малих партій. 

Аналіз останніх дослідженьі публікацій. Розробці 
теоретичних питань формування організованого аграрного ринку, 
удосконалення його державного регулювання присвячені праці 
вітчизняних учених, зокрема, Андрійчука В., Гайдуцького П., 
Дем’яненка М., Дем'яненка С., Коваленка Ю., Лукінова І., 
Маліка М., Мостового П., Нелепа В., Павленка А., Пасхавера Б., 
Саблука П., Сороки Л., Черевка Г., Шеремети А., Шморгуна В., 
Худолій Л., Юрчишина В. та інших учених. Безпосередньо 
проблеми розвитку маркетингу в сільському господарстві 
досліджували такі науковці: О.М. Варченко, Й.С. Завадський, 
Д. Карич, Р. Колс, О.П. Луцій, І.О. Соловйов, Дж.Н. Ул та інші.  

Кризові явища в агропромисловому комплексі країни 
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вимагають застосування ефективних підприємницьких стратегій, 
серед яких чільне місце належить маркетинговим. Тому на 
сучасному етапі необхідно нове переосмислення наявних розробок 
та рекомендацій в зв’язку з зміною концепції ринку. Зазначимо, що 
нові моделі маркетингової діяльності в сучасних умовах 
нежиттєздатні через високі кошти їх впровадження та високий 
ризик застосування. 

Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження 
є визначення перспектив формування ринку сільськогосподарської 
продукції в Україні та обґрунтування напрямів його розвитку на 
основі маркетингового підходу, спрямованого на підвищення 
ефективності діяльності сільськогосподарських  підприємствах. 

Науковою основою дослідження для авторів були сучасні 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та наші 
дослідження в сільськогосподарських підприємствах Полтавської 
області. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Нині важливо 
не лише виробити продукцію, але й успішно її реалізувати. 
Показники врожайності сільськогосподарських культур та 
продуктивності худоби не є вичерпними індикаторами 
економічної ефективності. 

Ринковий механізм сприяє досягненню рівноваги сил 
попиту та пропозиції і утворенню рівноважної ціни на даний вид 
сільськогосподарської продукції. Однак продавцям та покупцям не 
завжди вдається прийти до згоди. Процес відкриття ціни 
продовольства передбачає аналіз основних рушійних сил ринку та 
виявлення рівноважної ціни. Зваживши відповідність продукції 
стандартам, рівень торговельної сили, а також враховуючи ринкову 
інформацію, сторони досягають домовленості щодо ціни.  

Особливістю сучасної маркетингової продовольчої системи 
є перехід від принципів вільного ринку до зв'язків на умовах 
контрактації та формування альянсів. Інтеграційні процеси 
визначаються прагненням підприємств переробної промисловості 
та сфери торгівлі посилити контроль за кількістю і якістю 
продовольчих товарів. Основною рушійною силою при цьому є 
споживачі, які передають відповідні сигнали 
сільськогосподарським виробникам та посередникам  системи 
аграрного маркетингу. Задоволенню вимог споживачів сприяють 
розвиток інформаційних систем, структурні зрушення у технології 
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виробництва, а також організаційні зміни в структурі 
продовольчого ланцюга. Розвиток генетичної інженерії дозволяє 
відображати інтереси підприємств виробничої інфраструктури та 
споживачів у більшій мірі в порівнянні з традиційними методами 
виробництва продукції рослинництва й тваринництва. 
Інформаційні технології забезпечують безпосередній контакт між 
учасниками ринкових відносин. Посередники, які мають ринкову 
владу і бажають мати справу з виробниками аналогічних масштабів 
діяльності, впливають на структурне урегулювання в 
агропромисловому комплексі. 

Світова практика продажу сільськогосподарської продукції 
виокремила з багатьох методів продажу найбільш ефективні 
методи досягнення рівноваги сил попиту та пропозиції і 
утворенню рівноважної ціни: індивідуальні переговори, 
функціонування організованих та електронних ринків, розрахунок 
цін за формулами, колективного та адміністративного 
ціноутворення.  

Найдавніший метод утворення рівноважної ціни - 
індивідуальні, або децентралізовані переговори суб'єктів аграрного 
ринку широко застосовуються у прямому маркетингу, коли 
ринкові трансакції відбуваються без залучення посередників. 
Обидві сторони контракту можуть бути географічно віддалені.  
Серед недоліків такого методу відзначається неповна інформація 
сільськогосподарських виробників про рівень альтернативних 
витрат. Глобальні централізовані ринки дають змогу перенести 
місцеположення  процесу відкриття ціни на ринки-термінали, 
аукціони, біржі та оптові ринки. Рівень обґрунтованості цін 
залежить від інформаційного забезпечення, а також ринкової 
влади продавців та покупців. 

Представлення механізму ціноутворення у шаблонному 
вигляді забезпечується розрахунком ціни за формулою. 
Використання математичних формул при визначенні цін знайшло 
відображення у практиці діяльності ринків США. В економічних 
відносинах між виробничими та обслуговуючими підрозділами 
сільськогосподарських підприємств, а також між господарствами та 
організаціями інфраструктури важлива роль належить 
трансфертним цінам. За базу для їх розрахунків беруть як ринкові 
ціни на відповідний вид продукції, так і фактичні та нормативні 
витрати. В процесі визначення цін за допомогою математичних 
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формул враховуються умови конкуренції, якісні характеристики 
продукції та параметри попиту. 

Світова практика також містить багато прихованих елементів 
державного протекціонізму і анти конкурентних дій, використання  
зовнішньоекономічного впливу для розширення ринку для 
власних товаровиробників. Аналіз маркетингової діяльності 
сільськогосподарських підприємств США, зокрема, показує, що 
при зовнішньо ринковій структурі товаровиробники при виборі 
маркетингової стратегії широко спираються на підтримку держави 
– існує система «подушки безпеки» у вигляді гарантованих цін 
закупівлі у випадку падіння ціни нижче першого – рівня 
собівартості – 100% відшкодування базової ціни, і нижче другого – 
70 % різниці [8]. 

В українській практиці така система введена у дещо 
зміненому вигляді – на певні види продукції Міністерство аграрної 
політики гарантує мінімальні та максимальні інтервенційні ціни  
закупівлі для вирівнювання ціни на ринку до економічно 
обґрунтованої. Так, за наказом 10.02.2011  N 17 ціни на основні 
продукти встановлені на наступному рівні (з врахуванням ПДВ) [3]: 
 

Таблиця 1 
Мінімальні та максимальні закупівельні ціни Аграрного 

фонду України на окремі види сільськогосподарської 
продукції у 2011/2012 маркетинговому періоді (грн. за т) 

 

№ Сільськогосподарська продукція Мінімальна 
ціна 

Максималь-
на ціна 

1 2 3 4 
1 Пшениця м'яка групи "А":   
 1 клас 1979,00 2454,00 
 2 клас 1792,00 2222,00 
 3клас 1683,00 2087,00 
2 Пшениця м'яка групи "Б":   
 4 клас 1612,00 1999,00 
 5 клас 1568,00 1944,00 
 Пшениця м'яка 6 клас 1523,00 1889,00 
3 Жито:   
 1 клас 1582,00 1962,00 
 2 клас 1513,00 1876,00 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 
 3клас 1447,00 1794,00 
4 Ячмінь:   
 1 клас (для продовольчих цілей) 1728,00 2143,00 
 2 клас (для виробництва солоду у 

спиртовому  виробництві) 
1702,00 2110,00 

 3 клас (для кормових  цілей) 1670,00 2071,00 
5 Кукурудза:   
 для продуктів дитячого харчування 1709,00 2119,00 
 для харчових концентратів і продуктів 1611,00 1998,00 
 для виробництва крупи і борошна  1556,00 1929,00 
 для кормових потреб 1500,00 1860,00 
6 Гречка 6750,00 8370,00 
7 Цукор-пісок (буряковий) 7100,00 8100,00 
8 Молоко сухе 35000,00 40000,00 
9 Масло вершкове 42000,00 50000,00 

 
Для порівняння подамо реальний стан речей у таблиці 2: 

 
Таблиця 2 

Закупівельні ціни оптової торгівлі, грн. /т 
 

Товар 15.02.2011 22.02.2011 
Пшениця 2 клас CPT Одеса 2050 2050-2100 
Пшениця 3 клас CPT Одеса 2000 2000- 2050 
Фуражна пшениця CPT Одеса 1800 1800-1900 
Ячмінь CPT Южний Н.д. 1880-1950 
Пшениця 2 клас EXW елеватор Черкаси 1950-2000 2000-2050 
Пшениця 3 клас EXW елеватор Черкаси 1900 1950-2000 
Фуражна пшениця EXW елеватор 
Черкаси 

1700-1760 1800-1850 

Ячмінь EXW елеватор Черкаси Н. д. 1700-1750 
Кукурудза EXW елеватор Черкаси 1850-1870 1800-1900 

 
Як бачимо з даних таблиці, внаслідок сприятливої для 

виробників ринкової інфраструктури реальні закупівельні ціни 
тримаються в верхньому ціновому діапазоні. Разом з цим, 
вітчизняні виробники продають продукцію майже по світовим 
цінам (табл.3) 
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Таблиця 3 
Ф’ючерсні ціни на пшеницю на ринку MATIF (Париж) 

 

 Ціна, євро/т Ціна в грн за 
курсом НБУ* 

Січень-березень 257,75 2773,79 
Квітень-червень 254 2733,04 
Липень-вересень 228, 75 2461,35 

 *Курс НБУ грн/дол.7,94, грн. /євро 10,76  
 

Враховуючи, що зернотрейдери на шляху від елеватора до 
судна витрачають 35 % від різниці вартості продукції, що йде на 
експорт та  її купівельною ціною на витрати доставки та 
різноманітні державні збори [7], то порівнявши внутрішні ціни на 
пшеницю та середню ф’ючерсну ціну 2656 грн. /т, ми приходимо 
до висновку, що трейдери виплачують можливий максимум ціни 
виробникам зернових. 

Висновки. Державне втручання у тому вигляді, що 
пропонується вищезгаданими законопроектами, руйнує вже 
створений механізм ринкового саморегулювання, в гармонійному 
поєднанні з державним регулюванням. Зважаючи на рішучість 
уряду взяти свою долю у прибутках зернотрейдерів, дані 
законопроекти будуть прийняті. В межах нового законодавства для 
забезпечення можливості продавати зерно на експорт по світовим 
цінам сільськогосподарські виробники повинні, як ніколи раніше, 
об’єднуватись. Реалізація продукції сільського господарства в 
межах галузевих об'єднань регіонального та 
загальнонаціонального рівнів надає виробникам можливість 
здобуття більшої ринкової влади в торгах внаслідок колективних 
дій, і є єдиною можливістю самостійно визначати ціну та умови 
продажу. Це сприяє зменшенню впливу  окремих негативних 
чинників у аграрній сфері: географічна розпорошеність 
виробників та невеликі масштаби діяльності, недостатні навички в 
сфері маркетингу, сезонний характер виробництва. Галузеві 
маркетингові спілки дозволяють координувати товарні потоки за 
окремими каналами реалізації, контролювати якісні параметри 
продукції, поширювати специфічну ринкову інформацію, 
використовувати спільні засоби стимулювання збуту, запобігати 
нечесній конкуренції.  Передумовою формування регіональних 
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маркетингових програм є детальна інформація про параметри 
попиту на цільових ринках, для чого необхідна розробка і 
популяризація української моделі функціонування продовольчого 
ринку на базі вже створеної Науковим інститутом продовольчої та 
сільськогосподарської політики, США (FAPRI) моделі балансу цін 
світового продовольчого ринку. 
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СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА 
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

ЄВЧУК Л.А., Д.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті представлено авторський погляд на сучасну концепцію маркетингу 

сільськогосподарських підприємств. Розкрито специфіку формування цін на 
сільськогосподарську продукцію, раціональної системи її розподілу та просування. 
Доведена необхідність перебудови виробничої орієнтації господарств на перспективні 
потреби споживачів. 

In article the sight of the author at the modern concept of marketing of the 
agricultural enterprises is presented. It is opened features of formation of the prices for 
agricultural production, its rational system of distribution and advancement. Necessity of 
reorganization of industrial orientation of economy on perspective requirements of consumers 
is proved. 
 

Постановка проблеми. Маркетинг має бути основою 
функціонування підприємницьких суб’єктів будь-якої сфер 
діяльності. Відсутність у сільському господарстві конкуренції між 
виробниками галузі та консерватизм природи (як біологічного 
суб’єкта), який зумовлює відносну стабільність асортименту та 
потенційних якісних характеристик продукції, можуть сформувати 
у господарників уяву про відсутність необхідності подальшого 
посилення й удосконалення маркетингової роботи на 
підприємстві. Проте розвиток зовнішнього оточення і, зокрема, 
бізнес-середовища, глобалізаційні процеси в економіці 
зумовлюють необхідність удосконалення й організації маркетингу 
на сільськогосподарському підприємстві. Ф.Котлер стверджує, що  
«якщо у звичних умовах маркетинг необхідний для процвітання, то 
в умовах кризи він стає ледь не єдиним механізмом, який 
допоможе підприємству вижити» [5].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Загальні 
питання маркетингу детально висвітлені в працях Т.Амблера, 
М.Бейкера, Д.Джоббера, П.Дойля, Ф.Котлера, Дж.О’Шонессі, 
Р.Фатхутдінова, інших вчених. Специфіка формування маркетингу 
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в сільському господарстві досліджувалась в роботах 
В.Г.Андрійчука, О.М.Варченко, Т.Г.Дударя, С.М.Кваші, 
В.М.Колесник, С.С.Нагорнової, М.П.Сахацького та інших. 
Визначені в їхніх працях положення посідають важливе місце в 
сучасній теорії маркетингу та практичній реалізації його 
концепцій. Проте низький рівень організації маркетингової 
діяльності на підприємствах галузі свідчить про невирішеність 
окремих питань.  

Формулювання цілей статті.  Обґрунтуванню аспектів 
сучасної концепції маркетингу та формування маркетингового 
комплексу «4Р» сільськогосподарських підприємств присвячена 
дана стаття. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У нинішній 
час у багатьох господарствах маркетингова робота розуміється 
лише як організація реалізації продукції й мало переслідує істинні 
задачі маркетингу. Проведене нами опитування керівників 
сільськогосподарських підприємств показало, що питаннями збуту 
на більшості з них вони займаються особисто. Маркетингова 
служба працює лише в крупних багатогалузевих диверсифікованих 
фінансовостійких підприємствах.  

Представимо власне бачення змісту маркетингового 
комплексу «4Р» (product, price, place, promotion) 
сільськогосподарських підприємств.  

Визначення першого елементу маркетингового комплексу – 
продукції – детально представлено нами в інших публікаціях [4]. У 
даній статті ми коротко зупинимося на окремих його моментах. 
Підприємства, які націлюють свою діяльність на розвиток, 
формують свій господарський портфель відповідно кон’юнктури з 
урахуванням  потреб ринку та пропозиції його суб’єктів. Так, 
підприємства агрохолдингу «Астарта-Київ» у 2009 році збільшили 
валовий збір кукурудзи на 23%, соняшнику – на 9%, сої – на 23% 
[1, с. 7]. Орієнтуючись на попит на продукцію даних культур, вони 
розширили під ними площі за рахунок збільшення кількості 
орендованих земель.  

Переважна більшість українських сільськогосподарських 
виробників плодоовочевої продукції випускають з уваги такий 
важливий логістичний інструмент, як пакування продукції в тару, 
прийнятну для реалізації кінцевому споживачу на роздрібному 
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ринку. Маркетингові дослідження показали, що понад 50% 
покупців супермаркетів згодні заплатити ціну на 10–20% вищу за 
плодоовочеву продукцію, коли та буде мати зручну і 
функціональну упаковку. Сільгоспвиробники часто не піклуються 
про пакування продукції, віддають цю функцію посередникам, 
чим втрачають значні прибутки. Важливо розуміти, що запакована 
продукція містить також інформацію про виробника та продукт [9, 
с. 28], що виступає вагомим маркетинговим інструментом. Окремі 
господарники розпізнали вигідність пакування в тару, зручну для 
кінцевого споживача, а також великий потенціал брендингу – 
присвоєнню торгової марки. У продовольчих супермаркетах вже 
представлена свіжа плодоовочева продукція, запакована в пакети 
вагою по 0,5-2,0 кг різних торгівельних марок сільгоспвиробників. 

Другий елемент комплексу маркетингу – ціна, в силу 
належності сільськогосподарської продукції до ринку вільної 
конкуренції визначається самим ринком і залежить від обсягу 
пропозиції та якості продукції. Не зважаючи на визнання 
окремими науковцями двох категорій ціни (ціни попиту й ціни 
пропозиції), реалізація аграрної продукції відбувається лише за 
цінами попиту. Сільськогосподарські виробники є учасниками 
ринку, проте не його гравцями. Велика кількість роздроблених 
товаровиробників і обмежене число покупців створюють умови 
монопсонії, а також панування цін попиту, які часто погіршуються 
відсутністю державного захисту економічної конкуренції. Значення 
ціни пропозиції ніде не враховується. За таких умов вигідність 
збуту може бути забезпечена лише раціональними низькими 
витратами на виробництво одиниці продукції, передумовами яких 
виступають сучасні провідні технології організації виробничих 
процесів.  

За ствердженням класиків, в умовах чистої конкуренції при 
продажу свого товару підприємство повинне погоджуватись з 
поточною ціною, оскільки крива попиту на його товар є 
паралельною горизонтальній вісі. Якщо підприємство підвищить 
ціну вище рівня цін, що превалюють на ринку, воно не зможе 
продати свою продукцію. З іншої сторони, знижувати ціни також 
немає сенсу, оскільки підприємство і так може продати все, що 
виробляє [8, с. 697]. В такому випадку для сільськогосподарських 
виробників є два шляхи продажу продукції за більш високими 
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цінами. Перший – очікувати, коли на ринку складуться більш 
привабливі ціни (якщо вони такими стануть). Проте для цього 
потрібно мати логістичні потужності для зберігання продукції до 
потрібного моменту. Другий – пропонувати до продажу 
продукцію вищого рівня якості.  

Товар, його якісні характеристики та  ціна, як елементи 
маркетингового комплексу, є між собою тісно пов’язаними й 
повинні бути один з одним узгоджені, що служитиме гарантією 
забезпечення попиту. 

Розподіл сільськогосподарської продукції, як третя складова 
маркетингового комплексу, характеризується нерозвиненістю 
інфраструктури аграрного ринку, монопсонічним тиском збутової 
системи. Зміст розподілу складає вміння господарників 
пристосовуватись до тенденцій кон’юнктури, використовувати 
ринкову ситуацію.  

Національна ринкова інфраструктура знаходиться на стадії 
становлення. Нині не досягнуто її кінцевої мети – формування 
цивілізованого посередника між безпосереднім виробником 
продукції і споживачем. Це є причиною нестабільності 
кон’юнктури ринків, недоотримання товаровиробниками значної 
частини прибутку, яка переходить до посередників-торговців. 
Проблемність формування власної логістичної системи полягає у 
високій її вартості. Враховуючи це, О.В.Березін пропонує будувати 
підприємства складського господарства, розподільчі центри за 
рахунок спільних коштів декількох виробників продукції та 
наступного спільного використання зазначених об’єктів [2, с. 213].  

Сучасні технології дозволяють господарствам забезпечити 
себе й недорогими власними складськими приміщеннями. 
Прикладом є нова аргентинська технологія зберігання зерна в 
поліетиленових багатошарових рукавах місткістю 200 або 250 
тонн. Вартість такого зберігання зерна протягом року два рази 
нижча, ніж на елеваторі протягом чотирьох місяців [10, с. 36-37].  

Ще один важливий момент, який стосується формування 
раціональної системи розподілу продукції. Більшість 
сільськогосподарських виробників при укладанні угоди на збут 
беруть у розрахунок лише ціну, що не завжди є виправданим. В 
результаті їм доводиться мати стосунки з великою кількістю 
неприбуткових покупців. Світова практика доводить правдивість 
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принципу В. Парето (V. Pareto) 80:20 (20% покупців приносять 
80% доходів). Велика кількість покупців є джерелом 
непродуктивних витрат по організації збуту продукції та росту 
дебіторської заборгованості. Наші дослідження показали, що 
переважна більшість сільськогосподарських підприємств не має 
постійних покупців продукції, яким реалізується основний 
товарний обсяг. Господарства часто мають справу з багатьма 
щороку новими покупцями. Приділяючи основну увагу ціні та 
гарантії отримання коштів за товар, не враховують інші 
організаційні фактори, що визначають ефективність збуту.  

Вибір покупців П.Дойль рекомендує здійснювати за такими 
чотирма критеріями.   

1.Стратегічна значимість, яка характеризується факторами 
встановлення контактів з покупцями, які:  найбільше зацікавлені у 
цінностях, що пропонує дане підприємство;  мають найбільші 
перспективи росту;  мають авторитет у своїй галузі й «відчиняють 
двері» іншим покупцям.  

2.Значимість покупця, що визначається часткою загальної 
виручки і валового прибутку, які він забезпечує продавцю.  

3.Прибутковість покупця – прибуток, який він забезпечує на 
одиницю вкладених коштів.  

4.Коефіцієнт лояльності. Доцільно при укладенні угод про 
співпрацю віддавати перевагу покупцям, зорієнтованим на 
довгострокове партнерство [3, с. 128-129].  

Особливість вітчизняного ринку аграрної продукції полягає 
у тому, що четвертий елемент маркетингового комплексу – 
просування – є самосформованим. У сільськогосподарських 
підприємств через природну стабільність попиту на 
продовольство, відсутність внутрішнього насичення ринку та 
значний експортний потенціал, немає необхідності організовувати 
стимулювання збуту, рекламу, суспільні відносини, пропаганду 
купівлі і застосування тощо, хоча працювати є над чим. 

За нашими переконаннями, успішність просування 
продукції (яка лежить в основі вигідності функціонування 
підприємства) у значній мірі залежить від позиціювання продукції 
на ринку, а також підприємства.  

Відсутність конкуренції в сільському господарстві не означає 
відсутності проблем зі збутом продукції, основою чого є 
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споживчий попит. За ствердженням маркетологів, управління 
попитом передбачає управління покупцями. Попит на продукцію 
підприємства надходить від двох груп покупців: нових і постійних. 
Теорія та практика традиційного маркетингу тривалий час були 
зосереджені на залученні нових покупців. Сьогодні акценти 
зміщуються. Крім залучення нових покупців та укладення з ними 
угод, доцільним є збереження існуючих і підтримання з ними 
постійних стосунків. Досвід світових компаній показує, що 
залучення нового покупця коштує у п’ять раз дорожче, ніж 
утримання задоволеного покупця. Виробники повинні розуміти, 
що втрата покупця означає дещо більше, ніж втрата однієї угоди, – 
це означає втрату цілої серії покупок, які цей покупець міг би 
зробити за рахунок своєї лояльності до даного продавця [5, с. 43]. 
Вище ми наголошували на непостійних партнерських стосунках 
сільськогосподарських виробників з покупцями їх продукції. 
Специфіка аграрного ринку полягає у стабільному попиті на 
сільськогосподарську продукцію. Господарникам немає особливої 
потреби шукати собі покупців. Вони самі приїжджають і 
пропонують співпрацю. Проте непостійність партнерських 
стосунків призводить до різних організаційних та фінансових 
втрат аграріїв. Переконати їх у цьому важко через необліковість 
цих втрат традиційними системами бухгалтерського обліку.  

Фінансові втрати нераціонально побудованого збуту 
зумовлені не тільки організаційними, а й психологічними 
факторами. Практика доводить, що поряд з пропозицією якісної 
продукції, важливо гарантувати покупцям відчуття повного 
задоволення від придбання, а не просто полегшення від 
завершення процесу здійснення покупки. На жаль, більшість 
підприємств не оцінює, на скільки придбання покупцем продукції, 
поряд з практичним аспектом, має емоційний окрас. Продавці, які 
у своїй поведінці суворо притримуються умов контракту, впевнені, 
що цього достатньо для створення прийнятних робочих стосунків 
між постачальником і покупцем [6, с. 100]. А вітчизняні 
сільськогосподарські підприємства відрізняються ще й звичкою 
недотримуватись умов укладеної угоди, що помилково вважається 
ними нормою поведінки. Це виступає однією з причин того, що 
переробні підприємства нерідко віддають перевагу співпраці з 
зарубіжними постачальниками, які звикли дотримуватись взятих 
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зобов’язань, й додатково у співпраці приділяють увагу 
формуванню позитивного емоційного враження від співпраці.  

Глобалізаційні процеси в економіці формують таке ринкове 
середовище, що навіть підприємствам, зорієнтованим лише на 
внутрішній ринок, не слід ігнорувати міжнародний ринок і 
конкуренцію. Для досягнення успіху не можна залишатись 
зосередженими лише на собі, ігноруючи потреби споживачів і 
проблеми оточуючого середовища [5, с. 56], а також не 
враховуючи міжнародний досвід та досягнення.   

У господарську діяльність сільськогосподарських 
підприємств поряд з інтенсивними технологіями виробництва 
продукції входять інтенсивні інноваційні технології її збуту. Метод 
прямого продажу, що був прийнятним раніше лише для окремих 
видів промислової продукції, нині з успіхом застосовують і 
сільгоспвиробники за допомогою мережі Інтернет. Прямий 
маркетинг є однією з перспективних бізнес-моделей продажу 
сільськогосподарської продукції за кордоном і багатообіцяючий 
для України. Інтернет може забезпечити ринок збуту для 
продукції, яка не має достатнього попиту на ринку на сьогодні, а 
також може допомогти виробнику складати виробничу програму 
відповідно до обсягів замовлень, які надійшли, і займатись 
продажем напряму споживачам. В Канаді власниками 
плодоовочевого магазину було реалізовано проект прямого 
продажу овочів. Замовлення надходять електронною поштою, а 
потім свіжа продукція надсилається споживачеві додому у вказаних 
обсягах та упаковці. Даний проект приніс велику фінансову вигоду 
його засновникам і зручність споживачам [7, с. 19].  

В аграрній сфері прямі продажі з використанням Інтернет –
технологій у ближній час поширюватимуться повільно, проте за 
ними велике майбутнє. А поки що селяни використовують 
традиційні методи пошуку партнерів, хоча і тут є можливість 
застосування нових маркетингових підходів.  

Висновки. Відправною точкою організації виробничої 
діяльності сільськогосподарського підприємства має бути 
маркетинг, дослідження кон’юнктури ринку. Хоча, як вказують 
експерти, можливості підприємств, зорієнтованих більше на 
виробництво, ніж на маркетинг, можуть співпадати з реальними 
запитами більшості покупців [8, с. 23]. Саме така ситуація й 
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спостерігається нині на ринку сільськогосподарської продукції. 
Проте дане явище є тимчасовим. Рівновага буде порушена зміною 
пріоритетів та потреб кінцевих споживачів та насиченням 
українського ринку імпортною продукцією. 
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ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
КОПІШИНСЬКА О.П., К.Ф.-М.Н., ДОЦЕНТ 
КАЛІНІЧЕНКО А.В., Д.С.-Г.Н., ПРОФЕСОР, 

МАЛИНСЬКА Л.В., СТ. ВИКЛАДАЧ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ  

 
В статті розглянуто загальні аспекти організації та функціонування  

таких форм електронної комерції, як торгівельні Інтернет-майданчики, розкрито 
джерела їх прибутковості, проаналізовано фактори, що сповільнюють їх створення, 
та показано перспективні напрямки і переваги використання в усіх галузях економіки 
України, осбливо в аграрному секторі. 

This article contains the analysis of types, organization models and revenues of such 
forms of e-commerce as trade malls. Importance of the implementation of the modern Internet 
business technologies in national economic and agrarian sphere of Ukraine was shown. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. На фоні 
кризових явищ, в яких продовжують перебувати вітчизняна 
економіка та фінанси, ринок інформаційних компютерних 
технологій (ІКТ), особливо Інтернет, за оцінками багатьох 
експертів, меншою мірою підвладний спаду та може стати певним 
локомотивом нового циклу екномічного росту [1]. Стрімкий 
розвиток і глибоке проникнення Інтернет-технологій у всі форми 
господарської та суспільної діяльності довели, що інформаційний 
сектор економіки є найбільш динамічним і прибутковим і здатний 
впливати на розвиток всіх ринкових сегментів, стаючи 
беззаперечним чинником результативності більшості бізнес-
процесів, зокрема і в аграрному секторі економіки України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Форми, засоби 
і методи ведення бізнесу в глобальних мережах за три останніх 
десятиліття сформували вагому частину економіки – цифрову, яку 
частіше називають електронною комерцією (ЕК), і яка включає всі 
фінансові та торгові транзакції, що проводяться за допомогою 
комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням 
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цих транзакцій. [2]. До електронної комерції зазвичай відносять 
електронний обмін інформацією (Electronics Data Interchange, 
EDI), електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS), 
електронну торгівлю (E-Trade), електронні гроші (E-Cash), 
електронний маркетинг (E-Marketing), електронний банкінг (E-
Banking), електронні страхові послуги (E-Insurance) тощо. 
Основними перевагами використання саме такого виду комерції 
для різних учасників ринку є наступні: оперативність отримання 
інформації; зниження невиробничих витрат (торгівельних, на 
рекламу тощо); скорочення циклу виробництва і продажу за 
відсутності потреб у повторному підтвердженні інформації та 
зменшенні помилок при введенні даних; зниження затрат на обмін 
інформацією за рахунок здешевлення засобів телекомунікації; 
відкритість компаній до споживачів [3]. 

Звичайно класифікацію систем електронної комерції 
здійснюють за об’єктами і суб’єктами, за місцем системи 
електронної комерції на підприємстві, за ступенем новизни 
діяльності або за послугами, що надаються системою. Виділяють 4 
основні групи суб’єктів електронної комерції: споживачі (С-
consumer), або фізичні особи; бізнесові організації (В-business); 
державні органи (G-government, інколи A-administration); 
фінансові установи, що забезпечують розрахунки між іншими 
суб’єктами електронної комерції. За відносинами, що складаються 
між суб’єктами, виділяють такі основні моделі ЕК [2]: B2B (бізнес – 
бізнесу), B2G (бізнес – державі), G2B (держава – бізнесу); B2C 
(бізнес – клієнту), C2C (клієнт – клієнту).  

Електронний бізнес типу В2С є надзвичайно поширений, 
оскільки проведенню прямих торгівельних і фінансових 
транзакцій напрямý між постачальниками та кінцевими 
споживачами, тобто між бізнесом та споживачами, сприяє велика 
чисельність користувачів Інтернет. Методи організації, ведення, 
переваги і ризики цієї бізнес моделі широко представлені в 
чисельних публікаціях [2,3,4,5] та є реалізованими і відомими. В 
той же час, великий інтерес з боку галузевих бізнес-структур, 
держави, розробників ІКТ викликають форми впровадження 
моделі В2В (business-to-business), які здатні суттєво впливати на 
економічні процеси в державі. 

Термін Бізнес для бізнесу означає що-небудь, зв'язане або 
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призначене для ділових відносин між корпоративними 
партнерами. B2B системами називається апаратно-програмні 
комплекси, що дозволяють підтримувати бізнес-відносини між 
підприємствами, перш за все, в області збуту і матеріально-
технічного обслуговування. Основна задача систем В2В – 
підвищення ефективності взаємодії компаній на ринку. Серед 
таких систем виділяють наступні типи. 

1) Корпоративний сайт компанії: призначений для спілкування 
з партнерами і контрагентами, містить інформацію про компанію, 
персонал, керівництво, продукцію, опис послуг. 

2) Оn-line магазин: призначений для збуту продукції, може бути 
вбудований в корпоративний сайт. 

3) Служба закупівель і постачання: шукає постачальників, 
одержує комерційні пропозиції, здійснює електронні платежі. 

4) Інформаційний сайт: містить інформацію про галузь, 
компанії, що входять до неї, стан ринку, галузеві стандарти. 

5) Брокерські сайти: посередники між покупцями і продавцями. 
6) Електронні торгові майданчики (ЕТМ): призначені для 

організації on-line діяльності фахівців, служби збуту і постачання. 
Виконуються у вигляді окремого сайту, де створюються робочі 
місця для надання користувачу послуг. 

Цілі статті. Метою даної роботи було дослідити та 
проаналізувати більш детально можливості, переваги та 
перспективи розвитку в Україні однієї з названих форм 
представлення електронної комерції B2B – торгівельних 
майданчиків, використання яких останнім часом викликає 
зацікавленість серед виробників вітчизняної промислової та 
сільськогосподарської продукції, сфери послуг завдяки певним 
особливостям організації їх роботи та прибутковості.  

Виклад основного матеріалу. Віртуальний торгівельний 
майданчик – це місце, де відбуваються операції між продавцем і 
покупцем та здійснюється проведення фінансово-торгівельних 
транзакцій в режимі реального часу. Розвиток Інтернет –
 майданчиків повинен забезпечити більш ефективний і вільний 
потік інформації, товарів, платежів та інших послуг типу В2В.  

Електронні торгівельні майданчики можна розділити на дві 
великі групи – вертикальні і горизонтальні. Перші функціонують в 
певних галузях – сільському господарстві, електроенергетиці, 
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нафтохімії. Другі спеціалізуються на окремих функціях або 
потребах бізнесу різних галузей.  

За ознакою створення і приналежності торговельні 
майданчики можна розділити на три наступних категорії: 

1) Майданчики, що створюються покупцями, коли одна або 
декілька крупних компаній створюють свої ЕТМ для залучення 
безлічі компаній-постачальників. Ця концепція виникла у зв'язку з 
потребами крупних компаній в оптимізації процесу закупівель, 
розширенні торгівельних контактів і мережі постачань. Як приклад 
можна узяти автомобільну промисловість, де GM, Ford і Daimler 
Chrysler об'єдналися для створення глобального віртуального 
торгівельного майданчика.  

2) Майданчики, що створюються продавцями, коли поряд з 
великими покупцями крупні продавці також грають активну роль у 
формуванні торгівельних майданчиків.  

3) Майданчики, що створюються третьою стороною. Цей тип 
торгівельних майданчиків покликаний звести покупців і продавців 
один з одним. Зазвичай вони створюються тими, хто добре 
орієнтується в даному секторі бізнесу і процесах, що відбуваються 
в ньому. Починаючи з нейтрального посередництва, багато 
подібних Інтернет - майданчиків все більш зближуються з 
провідними компаніями на ринку, в деяких випадках отримуючи 
інвестиції в акціонерний капітал.  

Звичайне виникнення тих або інших видів торгівельних 
майданчиків залежить від ступеня впливу покупців і продавців на 
дану область. Якщо це ринок покупця, то шляхом інтеграції 
власних систем постачання з системами групи постачальників він 
може створити торгівельний майданчик для забезпечення своїх 
потреб. Якщо це ринок продавця, то за рахунок прямого 
спілкування з великою кількістю покупців на організованому ним 
електронному майданчику він уникає посередників і, тим самим, 
може отримати частину їх прибутку. «Незалежні майданчики» 
ефективні на сильно фрагментованих ринках, де немає ні 
домінуючого покупця, ні продавця. Саме про них, як Інтернет -
 посередників, піде мова далі, оскільки ті, що представляють 
інтереси одного або декількох продавців, є лише засобом 
електронної дистрибуції, а інтереси покупців для них  – тільки  
інструмент для здійснення електронних покупок.  
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Комісії за трансакції є первинною статтею доходу для 
багатьох компаній, особливо для вертикальних операторів. Моделі 
отримання доходів від трансакцій можуть бути організовані 
самими різними способами, наприклад, стягування певного 
відсотка або фіксованої суми з трансакції, зазвичай на основі 
замовлення на покупку або рахунка-фактури. Комісію з трансакції 
може платити або продавець, або покупець. Використання 
рекламної моделі ґрунтується на традиційній моделі оплати за 
кількість показів банерів або на спонсорстві. Для деяких 
торгівельних майданчиків реклама складає значну частину річного 
обороту.  

Основні організаційні моделі торгівельних майданчиків 
можна розділити на три групи сайтів: каталоги, аукціони і біржі. 

1) Сайти-каталоги об'єднують окремі каталоги безлічі 
постачальників і пропонують їх для ознайомлення цільовим 
групам покупців. Покупці, використовуючи пошукові можливості 
Інтернету, можуть порівнювати товари одразу по декільком 
параметрам: ціна, дати постачання, гарантії, інформація по 
обслуговуванню тощо. Таким чином, розширюючи торговий 
простір продавцям і підвищуючи ефективність доступу до них 
покупців, віртуальні каталоги стають важливою складовою їх 
бізнес процесів. Прикладом може бути один з не багатьох 
торгівельних майданчиків у сфері аграрного бізнесу – 
Інформаційно-маркетинговий центр «Машини та обладнання для 
АПК України» [6].  Тут зібрана інформація про с.-г. техніку як 
 вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Сайт  являє собою 
інформаційну систему, за допомогою якої користувачі можуть 
здійснювати пошук машин та обладнання, розміщувати 
оголошення та додавати нові пропозиції до торгівельного 
майданчика. Варто згадати і один з перших інформаційно-
комерційних сайтів «АПК-Информ: овощи & фрукты» – 
програмний продукт від компанії «АПК-Информ» [7], що 
забезпечує комплексний підхід до інформаційного обслуговування 
всіх підприємств плодоовочевого бізнесу: від виробників овочів, 
фруктів, ягід до переробників, оптовиків, постачальників 
обладнання і плодоовочевих відділів мереж супермаркетів. 

2) Сайти-аукціони пропонують продавцям місце, де можна 
розпродавати товарні запаси. Привабливість аукціонів полягає в 
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тому, що покупці можуть придбати товари за нижчими цінами, а 
продавці дістають доступ до нових ринків збуту. Ціна не 
фіксована, а встановлюється під час торгів. Джерела доходу ті ж, 
що і для каталогів. В Україні аукціони з продажу 
сільськогосподарської продукції проводяться здебільшого на 
сайтах великих товарних бірж.  

3) Сайти-біржі – це анонімні торгівельні майданчики, що 
дозволяють виробникам здійснювати купівлю-продаж товарів на 
ринку негайного постачання і платежу. Ціна на біржі регулюється 
попитом і пропозицією, внаслідок чого схильна до сильних змін. 
Джерелами доходу для бірж головним чином служать комісії за 
трансакції і членські внески учасників. Серед не багатьох справжніх 
товарних електронних бірж можна назвати біржу 
Катеринославську, що працює в центральному регіоні України і 
має всі необхідні для обслуговування торгів і аукціонів технічні та 
комунікаційні засоби: локальну мережу ПЕОМ; міські телефонні 
канали зв'язку - 16 каналів; електронно-модемний та факсимільний 
зв'язок - 6 ліній, Інтернет, власний веб-сайт (www.tbe.com.ua); 
електрону пошту; електронне табло LG; власне офіційне 
друковане видання: "Катеринославський біржовий вісник" 
(свідоцтво по реєстрацію: серія ДП № 1271-06р від 31.03.2006 р.). 
Встановлено домовленість з Московською фондовою біржею про 
проведення електронних біржових торгів між Україною та Росією.  
В режимі Інтернет - трейдинга в Україні на даний момент створено 
і успішно працюють, насамперед, фондові біржі ПФТС та 
«Українська біржа» [8]. Завдяки доступу до «навчальних торгів» та 
доволі низькій стартовій ставці, учасники можуть підготуватися до 
роботи на ринку заявок, не ризикуючи реальними грошима.  

В цілому ж більшість професійних чи офіційних сайтів, 
пов’язаних із аграрним сектором економіки в Україні, носить суто 
інформативний характер (наприклад,  портал "Аграрний сектор 
України» http://agroua.net) або ж містить досить обмежені умови  
для проведення комерційних угод. Наприклад, на сайті 
www.ZernoUa.info є вбудований торгівельний майданчик, але по 
формі він більше нагадує електронну дошку оголошень дрібних 
постачальників. В цілому ж наявність інформативних сайтів по 
окремим галузям з виробництва продукції сільського господарства 
або харчової промисловості, наприклад "Цукор України" - 
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спеціалізоване Інтернет - видання про ринок цукру 
http://www.ukrsugar.kiev.ua, "Укркондитер" - спеціалізоване 
Інтернет - видання про кондитерську промисловість України 
http://www.ukrkonditer.kiev.ua та інших є значним кроком до 
інформатизації економіки.  

Поява нових майданчиків сприяє розвитку ринку і 
добросовісній конкуренції, підвищує адекватність ринкової 
політики та видається надзвичайно корисним і перспективним в 
сфері агробізнесу. Зокрема, перебої з постачанням певних видів 
продукції сільського господарства в різних регіонах країни свідчать 
про недостатню поінформованість учасників ринку як про попит, 
так і про можливості задоволення потреб споживачів за рахунок 
більш збалансованих закупівель регіональними компаніями. 
Розгляд пропозицій на віртуальних майданчиках зробив би 
можливим оптимізувати транспортні затрати, а відтак не удаватись 
до цінового тиску на кінцевого споживача та просто штучних 
спекуляцій на продовольчому ринку.  

Основою функціонування ЕТМ на заході є альянси, 
прозорість, налагоджений бізнес і технологічна готовність 
учасників. В протилежність їм більшість українських майданчиків 
не відповідають цим властивостям повною мірою. Є різні 
об’єктивні та суб’єктивні причини, що стримують створення таких 
майданчиків для українського великого та середнього бізнесу. 

В ідеалі будь-який майданчик повинен бути нейтральним по 
відношенню до всіх гравців, щоб ті були впевнені, що працюють 
тільки на свій інтерес. З іншого боку, необхідно, щоб через нього 
проходили великі об'єми торгівлі, і досягти цього без участі 
найбільших гравців галузі неможливо. Відсутність сумісних 
стратегічних дій конкурентів є однією з перешкод для появи 
електронних торгівельних майданчиків в Україні. З цієї ж причини 
на сьогоднішній день в нашій країні відсутня ефективна система 
біржової торгівлі в цілому. Наступним бар’єром є «непрозорість» 
існуючого ринку та часткова «тонізація» економіки. Всі великі 
структури самодостатні і вихід назовні, їм в більшості випадків не 
цікавий. Свою негативну роль також грають законодавчі 
проблеми, які не дозволяють безпечно вести бізнес в Мережі.  

Висновки. Підсумовуючи наведені вище приклади і 
аргументи щодо вигод організації торгівельних майданчиків різних 
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видів в українському електронному комерційному середовищі, 
аналізуючи численні переваги кожного з них перед стандартними 
методами ведення бізнесу та критично сприймаючи недоліки і 
ризики, можна говорити про значні перспективи розвитку всіх 
ланок електронного бізнесу і необхідність його впровадження і 
підтримки в українському інформаційному просторі. 

Оптимізація і автоматизація внутрішніх процесів українських 
компаній ще далеко не завершена. Та все ж майбутнє багатьох 
ринків, у тому числі і місцевих, неминуче пов'язано з 
електронними формами торгівлі. Вітчизняна економіка бере курс 
на прозорість, і компанії, що дивляться в майбутнє, так або інакше 
почнуть користуватися торгівлею через Інтернет.  Приклади 
успішної реалізації таких проектів в Україні вже є. 
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНУ 

 
АННЄНКО Л.О., АСПІРАНТ, 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Стаття присвячена розробці й обґрунтуванню науково-методологічних основ 

формування і розвитку системи агромаркетингу, концептуальних положень 
ринкових стратегій аграрних підприємств, механізмів їх практичного 
функціонування.  

The article is devoted to the development and substantiation of scientific and 
methodological principles of the formation and development of the system of agromarketing, 
conceptual points of market strategies of agricultural enterprises, and mechanisms of their 
functioning. 
 

Постановка проблеми. Для активізація розвитку аграрного 
сектора необхідно, насамперед, підвищити якість системи 
управління галуззю. При цьому основну увагу слід зосередити а 
менш витратних заходах, що мають ємкий потенціал. Одним з них 
є вдосконалення маркетингової діяльності, що включає 
комплексне вивчення ринку, розробку рекомендацій щодо 
уточнення асортименту і обсягів виробництва продукції, рекламну 
та іншу діяльність з метою просування товару на ринок, 
збереження або зміцнення позицій на ньому. Проте даний резерв в 
аграрному секторі країни використовується недостатньо. Багато в 
чому це пов'язано з тим, що в аграрно-економічній науці науково-
методична база маркетингу розроблена недостатньо ґрунтовно. 
Особливо це стосується питань формування системи управління 
агромаркетингом. В результаті, виробники і переробники у сфері 
АПК мають суттєві труднощі при збуті виробленої продукції, що 
перешкоджає зростанню стійкості і конкурентоспроможності 
галузі.  

Найбільш актуальна проблема розвитку маркетингу в 
депресивних регіонах, одним з яких є Житомирська область. Не 
зважаючи на те, що економіка регіону переважно базується на 
виробництві і переробці сільськогосподарської продукції, на його 
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аграрному і продовольчому ринку місцеві виробники в істотній 
мірі витіснені постачальниками з інших регіонів та з-за кордону. 
Це перешкоджає розвитку економіки галузі, зниженню безробіття, 
вирішенню інших соціально-економічних проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
маркетингового забезпечення функціонування аграрних 
підприємств досліджені в працях ряду вчених, насамперед 
Соловйова І.О. [8], Рудницької О.В. [7]; Бочко О.Ю. [1], 
Лисогора В.М., Мороз О.М., Пітик О.В. [4], Гречаник Н.Ю. [2], 
Рабаданова А.Р. [6], Красноруцького О.О., Данько Ю.І. [3], 
Нагорнова С.С. [5] та ін. Проте існуючі дослідження проблеми 
агромаркетингу переважно стосуються методів вивчення ринку і 
інших процедур, направлених на зміцнення позицій вітчизняних 
виробників на ринку сільгосппродукції і продовольства. В той же 
час, недостатньо вирішеними залишаються питання формування 
єдиної регіональної системи управління маркетингом в АПК, що 
охоплює всі рівні (регіон, район, виробництво продукції) і 
створюючі сприятливі умови для розвитку маркетингових 
комунікацій. 

Мета дослідження полягає в розробці науково-методичних 
положень і практичних рекомендацій щодо формування і 
функціонування комплексної регіональної системи управління 
агромаркетингом.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливу роль 
в зміцненні економіки підприємств аграрного сектору відіграє 
правильний вибір стратегії їх розвитку. Дослідження проблеми 
розвитку маркетингової стратегії для підприємств аграрного 
сектору привело до висновку про те, що процес вибору найбільш 
прийнятного її варіанту повинен включати такі етапи як з'ясування 
поточної стратегії, проведення аналізу портфеля бізнесів 
(продукції), вибір і оцінка прийнятної для підприємства стратегії.  

Вирішальну роль при виборі стратегії часто відіграють 
позиції підприємства на ринку. Досвід показує, що підприємства, 
що мають на ринку провідне положення, повинні прагнути до 
використання можливостей, що породжуються їх лідируючою 
роллю, і до її подальшого зміцнення. Лідируючі підприємства, 
залежно від стану галузі, повинні вибирати різні стратегії 
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зростання. Наприклад, у разі наявності тенденції до її занепаду слід 
робити ставку на стратегії диверсифікації. При бурхливому 
розвитку галузі доцільно вибирати стратегію концентрованого або 
інтегрованого зростання. Підприємства із слабкою економікою 
мають обирати ті стратегії, які дадуть можливість збільшити їх 
потенціал.  

В цілому, за наслідками проведених досліджень, для 
підприємств аграрного сектора регіону рекомендується 
використовувати 3 основних підходи до розробки стратегії: 
мінімізація витрат виробництва; спеціалізація у виробництві 
продукції; фіксація певного сегменту ринку і концентрація 
основних зусиль на ньому.  

Практика свідчить, що наявність власної маркетингової 
служби ще не гарантує можливості зайняти міцні позиції на ринку 
сільгосппродукції і продовольства. Існує необхідність об'єднання 
зусиль підприємств в сфері агромаркетингу на районному рівні. 
Збір і обробка оперативної інформації щодо попиту, пропозиції і 
цін на місцевих, регіональних, міжрегіональних і світовому ринках 
спільними зусиллями аграрних підприємств району доцільна як з 
фінансової, так і з організаційної точки зору. 

Розглянувши і оцінивши можливі варіанти на основі 
SWOT - аналізу і експертної оцінки, ми прийшли до висновку, що 
найбільш прийнятним є створення районних консультаційно-
маркетингових центрів на асоціативній або кооперативній основі. 
Організація і діяльність такого центру (асоціації, кооперативу) має 
будуватися на принципах добровільності входження підприємств-
учасників, делегування повноважень, свободи вибору 
організаційної форми центру, договірних відносин учасників між 
собою і центром. 

Основними напрямами діяльності районного 
маркетингового є дослідження ринків, розробка рекомендацій 
щодо планування виробництва, сприяння в реалізації продукції і 
координація взаємодії учасників ринку. Маркетинговому центру 
доцільно доручити виконання таких завдань як забезпечення 
учасників (ними можуть бути не тільки підприємства, але й 
індивідуальні підприємці, зокрема фермерські та особисті 
господарства населення) інформацією про кон'юнктуру ринків; 
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концентрація дрібних партій продукції для її реалізація за цінами 
крупних партій; виявлення доцільних способів руху товару і 
організації збуту продукції; організація участі засновників в 
спеціалізованих ярмарках, виставках і аукціонах; надання правової 
допомоги засновникам; прискорення руху товару і 
взаєморозрахунків; допомога в здійсненні торгівельно-
закупівельної діяльності, в створенні мережі магазинів і торгових 
баз; сприяння в оптимізації взаємин між підприємствами і 
організаціями аграрного сектору району та інші. 

На певному етапі розвитку співпраці в сфері маркетингу 
стане можливим здійснення підприємствами-учасниками 
взаємовигідних сумісних інвестиційних, торгових і виробничих 
проектів. Структура районного консультаційно-маркетингового 
центру може змінюватися залежно від різних чинників: ступеня 
конкуренції, кількості і ємкості ринків, попиту і структури 
споживання, об'ємів і асортименту продукції, кваліфікації 
співробітників, фінансового стану учасників, каналів збуту і т.д. 
Зокрема, центр може взяти на себе постачальницькі і інші функції, 
передача яких на рівень району вигідна для підприємств і інших 
формувань галузі.  

На нинішньому етапі розвитку ринкових відносин 
ефективна маркетингова діяльність в аграрному секторі регіону 
можлива лише за умови, якщо вона координуватиметься органами 
державного управління галуззю. Викликано це багатьма 
причинами: ці органи мають значний кадровий потенціал і 
користуються певною довірою підприємств галузі; у них добре 
налагоджена система інформаційного забезпечення; у міру 
розвитку ринкових відносин регулююча роль держави зростає; 
спеціалізовані комерційні і інші районні маркетингові структури 
поки не отримали розвиток в галузі; розрізнені маркетингові 
служби підприємств галузі не дають бажаного результату.  

В цілому дослідження показують, що для обслуговування 
виробників сільгосппродукції і продовольства необхідна 
регіональна система аграрного маркетингу. Вона має повинна 
охоплювати товаровиробників, районний і регіональний рівень 
державного  управління аграрним сектором. Лише при такому 
підході можливе ефективне формування маркетингових 
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інформаційних потоків, вирішення інших актуальних проблем, 
направлених на впорядкування діяльності маркетингових служб 
підприємств, зростання ефективності аграрного сектору регіону. 

У регіонах перед виробниками сільгосппродукції і 
продовольства, а також спеціалізованими формуваннями з 
агромаркетингу серед першочергових постає проблема чіткої 
ідентифікації своєї продукції з метою її виділення з безлічі 
завезених товарів за допомогою професійної організованої 
рекламної діяльності. Для вирішення даної проблеми слід 
враховувати сучасні світові тенденції в цій сфері, що свідчать про 
необхідність переходу від традиційної «концепції маркетингу» до 
концепції «інтегрованих маркетингових комунікацій». Остання 
спрямована на те, щоб підприємці мали можливість краще знати і 
враховувати комунікаційні процеси і отримувати в результаті ефект 
«синергії» від комунікативної дії методів просування товарів на 
ринок. 

Для забезпечення своєї конкурентоспроможності кожне 
підприємство з виробництва і переробки сільськогосподарської 
продукції має розробляти власну маркетингову стратегію і 
маркетингові плани. Підприємствам, що претендують на істотний 
підприємницький успіх в довгостроковій перспективі, слід 
розробляти декілька груп взаємозв'язаних планів маркетингу, 
основним з яких є план по стратегії розвитку підприємства.  

Висновки. Таким чином, створення на підприємствах 
аграрного сектору маркетингових служб, що діють розрізнено, не 
забезпечує в належній мірі вирішення проблеми зміцнення 
позицій вітчизняних виробників на ринку сільгосппродукції і 
продовольства. Щоб ефективно вирішити цю проблему, в 
кожному регіоні необхідно створити систему управління 
агромаркетингом, яка б обслуговувала всіх виробників, включаючи 
фермерські господарства і особисті господарства населення. Така 
система повинна охоплювати всі рівні: низовий, район і регіон. У 
зв'язку з тим, що з посиленням ринкової конкуренції регулююча 
роль держави зростає, основа цієї системи повинна бути частиною 
державного управління аграрним сектором регіону.  

Для виробників сільгосппродукції і продовольства 
актуальною є також проблема чіткої ідентифікації своєї продукції з 
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метою її виділення з безлічі марок завезених товарів за допомогою 
професійної організованої рекламної діяльності. Для вирішення 
даної проблеми необхідний перехід від традиційної «концепції 
маркетингу» до концепції «інтегрованих маркетингових 
комунікацій». 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК 

 
БАБЕНКО В.О., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 
Виконано аналіз інноваційних технологій і управління бізнес-процесами на 

агропромислових підприємствах, досліджено теоретико-методологічні аспекти 
проектування систем інформаційного забезпечення управління інноваційними 
технологіями на підприємствах АПК. 

The analysis of innovation technologies and control of business-processes in agro 
industrial enterprises is executed, are investigated theoretical-methodological the aspects of the 
design of the systems of the information input of control with innovation technologies in agro 
industrial enterprises. 
 

Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах 
господарювання все більше значення мають інформаційно-
комунікаційні технології, які впливають на всі сфери суспільної 
діяльності. Відповідно до завдань Програми економічних реформ 
Президента України стратегічний курс на побудову інноваційної 
економіки й інформаційного суспільства в Україні вимагає 
інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 
які безпосередньо пов'язані з інноваційною діяльністю.  

У Законі про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні визначено правові, економічні й організаційні основи 
формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності [1], що дає можливість для подальшого розвитку та 
впровадження інноваційних технологій в усі галузі народного 
господарства, у т.ч. і агропромисловий комплекс України. 
Відповідно до цього Закону, визначено пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності як інноваційного відновлення 
промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери 
послуг щодо освоєння випуску нових наукомістких товарів і послуг 
з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. По стратегічних пріоритетних напрямах 
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інноваційної діяльності в Україні на 2003 - 2013 роки Верховна 
Рада України задекларував високотехнологічний розвиток 
сільського господарства й переробної промисловості як 
пріоритетного напряму інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня [1].  

Як показали дослідження, багато підприємств АПК, які 
повинні стати повноправними учасниками інноваційного процесу, 
виявилися не готові впроваджувати інноваційний підхід у 
діяльність своєї організації. Головною причиною такої ситуації є 
відсутність відповідного інформаційного забезпечення для 
управління інноваційними технологіями на підприємствах АПК, 
реалізованого у вигляді інформаційної системи.  

Актуальність теми дослідження визначається тим, що в 
умовах зростаючої конкуренції, що обумовлює ріст об'ємів та 
ускладнення процесів виробництва, аналізу, планування, 
управління, внутрішніх і зовнішніх зв'язків з постачальниками, 
посередниками й т. ін. на підприємствах АПК, потрібні нові 
цілісні концепції, теоретико-методологічні підходи проектування 
систем інформаційного забезпечення управління інноваційними 
технологіями на підприємствах АПК. Тому аналіз інноваційних 
технологій і управління бізнес-процесами на підприємствах АПК 
України є актуальною задачею. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
теоретичних і методологічних аспектів розвитку інноваційних 
технологій, формуванню економічних, інформаційно-аналітичних 
систем і баз даних у бізнес-плануванні присвячено роботи 
багатьох учених як українських, так і країн зарубіжжя: А. Амоша, 
Ф. Басс, Л. Водачек, О. Водачкова, Н. Мончев, І. Перлаки, 
В. Покропивний, Й. Шумпетер, Є. Роджерс, Б. Санто, Б. Твісс, 
В. Хартман та ін. У працях цих учених розроблено 
фундаментальні теоретичні положення, представлено розгорнутий 
аналіз і прогноз розвитку процесу втілення у виробництво 
досягнень науково-технічного прогресу, запропоновано методики 
визначення ефективності їхнього використання. Разом із цим 
дослідженню найбільш актуальних проблем розвитку сільського 
господарства й управління підприємствами АПК у сучасних 
економічних умовах присвятили свої роботи: В.Я. Амбросов, 
О.Ю. Амосов, Л.М. Анічин, Л.А. Антоненко, М.О. Бесєдін, 
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П.І. Гайдуцький, М.Я. Дем`яненко, М.Ф. Кропивко, Г.П. Лайко, 
М.Г. Лобас, І.І. Лукінов, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, 
О.В. Олійник, О.М. Онищенко, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук, 
М.А. Садиков, О.В. Ульянченко, В.Й. Шиян, О.М. Шпичак та ін. 

Однак багато прикладних питань, пов'язаних з 
інформаційним забезпеченням, зі специфікою впровадження 
інноваційних процесів на підприємствах АПК, усе ще вимагають 
конструктивного рішення. Особливо гостро вони виявляються в 
умовах збільшуваного впливу досягнень НТП та інноваційних 
рішень на конкурентоспроможність підприємств АПК і на роль 
інформаційного забезпечення в управлінні інноваційними 
технологіями агропромислових підприємств. При цьому рішення 
завдань проектування систем інформаційного забезпечення 
управління інноваційними технологіями на підприємствах АПК, 
інформаційно-аналітичних систем бізнес-планування й 
економічних інструментів їхньої реалізації не знайшли 
необхідного та достатнього відображення в дослідженнях учених, 
що й визначило актуальність теми досліджень. 

Формулювання цілей статті: аналіз інноваційних 
технологій і управління бізнес-процесами на агропромислових 
підприємствах, дослідження теоретико-методологічних аспектів 
проектування систем інформаційного забезпечення управління 
інноваційними технологіями на підприємствах АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою 
досягнення підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва, забезпечення конкурентоспроможності 
сільгосппродукції у функціонуванні агропромислових підприємств 
все більше значення має інноваційна діяльність. В умовах ринкової 
економіки чимало підприємств пропонують нові ідеї, виступаючи 
одночасно рушійною силою НТП і суб'єктом доведення цих ідей 
до стадії практичного впровадження, завдяки чому досягають 
стабільного положення на ринку.  

З поняттям «інноваційна діяльність» безпосередньо 
пов'язано поняття «інновація». В економічній літературі термін 
"інновація" інтерпретується як перетворення потенційного 
науково-технічного прогресу в реальний, котрий втілюється в 
нових продуктах і технологіях [2]. Інноваційний продукт 
характеризується вищим технологічним рівнем, новими 
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споживчими якостями товару або послуги порівняно з попереднім 
продуктом.  

Зауважимо, що в економічній літературі відсутні єдині 
підходи до трактування поняття «інноваційна діяльність»; 
виділяють таке поняття, як «інноваційний процес», робляться 
спроби обґрунтування його відмінності від науково-технічного 
прогресу. Розглянемо деякі із цих понять. 

Згідно Закону «Про інвестиційну діяльність» інноваційна 
діяльність являє собою одну з форм інвестиційної діяльності, що 
здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу у виробництво та соціальну сферу [2]. 

З урахуванням ДСТУ ГОСТ 31279-2004 інновація є кінцевим 
результатом діяльності по реалізації нового або вдосконалення 
реалізованого на ринку продукту, технологічного процесу й 
організаційно-технічних заходів, використовуваних у практичній 
діяльності. Інноваційна діяльність (англ. innovation - 
нововведення) - діяльність, спрямована на використання та 
комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, 
випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і 
послуг [3]. 

Для ефективного функціонування економіки необхідно, 
щоб інновації впроваджувалися на макрорівні шляхом 
прогресивних міжгалузевих структурних зрушень та якісних змін у 
стані продуктивних сил. На мікрорівні завдяки інноваціям 
підприємства істотно збільшують виробництво продукції, 
поліпшують її якість, досягають необхідної стабільності в 
результаті зменшення впливу несприятливих природних умов, 
підвищують продуктивність праці, забезпечують економію 
ресурсів і, насамперед, енергоносіїв, а також охороняють 
навколишнє середовище, успішно вирішують соціальні питання, 
пов'язані з корінною зміною умов роботи, життя та побуту людей. 
Тому в цей час для ефективного функціонування в умовах ринку 
все більше з'являється потреба в управлінні на підприємствах АПК  
їхньою інноваційною діяльністю. 

Під управлінням підприємством розуміється організація 
діяльності підприємства з урахуванням змін у навколишній 
економічній середі. Завдання управління полягає у відстеженні 
внутрішніх і зовнішніх процесів і адекватному реагуванні на них, у 
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результаті чого зміни економічних умов можуть сприяти розвитку 
підприємства, а не наносити йому збиток [4]. Причому будь-якому 
підприємству необхідна функція управління як динамічного 
процесу, що дозволяє передбачати й ураховувати зміни зовнішньої 
середи й, пристосовуючись, адаптувати внутрішні фактори 
виробництва для свого розвитку та подальшого росту. 

Необхідно відзначити, що ефективна реалізація процесів 
управління на підприємстві ґрунтується на використанні 
інноваційних технологій, що відповідають сучасному стану 
науково-технічних засобів. 

Технологія - сукупність методів та інструментів для 
досягнення бажаного результату; спосіб перетворення ресурсів у 
необхідний продукт. Метою технології є виробництво продукту, 
наприклад, матеріальна технологія створює матеріальний продукт. 
Технологією прийнято називати опис виробничих процесів, 
інструкції з їхнього виконання, технологічні правила, вимоги, 
карти, графіки й ін. [5].  

Технологію звичайно розглядають у зв'язку з конкретною 
галуззю виробництва (технологія сільського господарства, 
технологія машинобудування, технологія будівництва) або в 
залежності от способів одержання або обробки певних матеріалів 
(технологія металів, технологія волокнистих речовин та ін.).  

Основним завданням будь-якої технології як предметної 
діяльності є виявлення фізичних, хімічних, механічних та ін. 
закономірностей з метою визначення та використання на практиці 
найбільш ефективних і економічних виробничих процесів, що 
вимагають найменших витрат часу та матеріальних ресурсів.  

Так, предметом дослідження та розробки в технології 
сільськогосподарського виробництва є основи проектування 
технологічних процесів (види обробки, вибір сировини, якість 
переробки), способи механічної обробки сировини, методи 
виготовлення різних видів продукції, процеси зберігання 
продукції, впровадження «замкнутої» (безвідхідної) технології для 
найбільш повного використання сировини, матеріалів, енергії, 
палива, що дає можливість звести до мінімуму або повністю 
ліквідувати відходи виробництва та здійснити заходи щодо 
підвищення екологічної чистоти продукції й оздоровленню 
навколишнього середовища. 
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Технологічний процес - результат інтелектуальної 
діяльності, що містить систематизовані знання, використовувані 
для випуску відповідної продукції, застосування відповідного 
процесу або надання відповідних послуг, сукупність науково-
технічних знань, технічних рішень, процесів, матеріалів і 
обладнання, які можуть бути використані при розробці, 
виробництві або експлуатації продукції [6].  

Найважливіші показники, що характеризують техніко-
економічну ефективність технологічного процесу: питома витрата 
сировини, напівфабрикатів і енергії на одиницю продукції; вихід 
(кількість) і якість готової продукції; рівень продуктивності праці; 
інтенсивність процесу; витрати на виробництво; собівартість 
продукції. 

Тоді можна сказати, що технологічний процес є конкретний 
спосіб ефективної реалізації відповідної технології в готову 
продукцію шляхом перетворення ресурсів з використанням 
матеріальних (технічних, телекомунікаційних і ін.) і 
нематеріальних (інтелектуальної власності, методів стимулювання 
праці й ін.) засобів.  

Крім усього, необхідно відзначити, що ефективність 
виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження витрат 
забезпечуються, насамперед, своєчасним прийняттям 
управлінських рішень, заснованих на необхідній і достовірній 
інформації. Для виконання цих завдань необхідно забезпечити 
якісну реалізацію системи інформаційного забезпечення на 
підприємстві за допомогою розробки й впровадження 
інформаційних систем керування інноваційними технологіями [7].  

Основне завдання при проектуванні інформаційних 
технологічних систем - забезпечення обліку й управління 
виробничо-господарськими процесами підприємства на основі 
методів обробки й аналізу інформації про фактичний стан його 
виробничої й фінансової діяльності. При цьому головною метою 
інформатизації є підвищення ефективності основних виробничо-
господарських процесів.  

У даній роботі пропонуються наступні вимоги до системи 
інформаційного забезпечення, що проектується: 

1. Високий ступінь адаптивності - система повинна гнучко 
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реагувати на будь-яку зміну або модернізацію бізнес-логіки 
підприємства. Така само навченість системи припускає наявність у 
її складі: бази даних, бази знань і правил логічного висновку, а 
також механізму їхнього своєчасного відновлення та коректування. 

2. Дружній  користувальницький інтерфейс. 
3. Надійний захист на рівні кінцевого користувача. 
4. Можливість публікації й надання доступу до внутрішніх звітів 

і документів через загальний корпоративний портал.  
5. Вбудовані кошти багатомірного аналізу даних. 
6. Власний інструмент моделювання й управління бізнес-

логікою підприємства, сумісний зі сторонніми типовими 
інструментами й методологіями. 

7. Модульне оновлення. У цей час у більшості програмних 
комплексів не передбачена можливість внутрішнього оновлення й 
у підсумку виходить, що розрахунок на існуючі потужності 
обчислювальних систем при розв'язанні подібних завдань 
приводить до старіння рішення разом з технічним забезпеченням. 

8. Доступ до даних для вирішення поточних динамічних 
завдань планування й управління.  

Відзначимо, що до динамічних завдань управління 
агропромисловим підприємством можна віднести наступні групи 
завдань: 

— оперативний контроль параметрів технологічних процесів; 
— передача технологічних даних у виробничо-диспетчерську 

службу підприємства; 
— якісний збір, аналіз і обробка технологічних даних у 

централізованому сховищі; 
— визначення поточних витрат і формування цінової політики; 
— прогнозування динаміки системи з метою вироблення 

управлінських впливів, що запобігають переходу системи в 
критичний стан. 

Висновки. В статті виконано аналіз інноваційних 
технологій і управління бізнес-процесами на підприємствах АПК, 
досліджено теоретико-методологічні аспекти проектування 
інформаційних систем управління інноваційними технологіями на 
агропромислових підприємствах. Пропоновані в даній роботі 
підходи можуть бути використані при проектуванні системи 
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інформаційного забезпечення управління інноваційними 
технологіями на підприємствах АПК, що може лягти в основу 
головних модулів програмного комплексу, що реалізує динамічні 
функції контролю, планування та прогнозування економічних 
показників діяльності підприємства АПК, що в остаточному 
підсумку повинно привести до підвищення вірогідності і якості 
інформації, зниженню часу на її обробку й формування 
аналітичних звітів, і, відповідно, до збільшення прибутку 
підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ В ДОСЛІДЖЕННЯХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

БАЛДІНСЬКА Н.О., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті проаналізовані деякі аспекти використання виробничих функцій 

для опису та моделювання взаємозв‘язків між економічними показниками. 
In article some aspects of use of production functions for the description and modeling 

of interrelations between economic indicators were analyzed. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Серед 
актуальних проблем сучасної економіки однією з найбільш 
важливих є проблема удосконалення управління на всіх рівнях 
господарювання.  Ефективно керувати економічними процесами в 
ринкових умовах означає насамперед прогнозувати їх розвиток із 
визначеним рівнем надійності на певний період. 

Одним із шляхів розв'язання задач економічного 
прогнозування є використання кількісних методів аналізу та 
моделювання взаємозв‘язків між економічними показниками, серед 
яких вирізняється регресійний аналіз на основі виробничих 
функцій. Використання виробничих функцій дозволяє вирішувати 
цілий ряд дослідницьких задач, серед яких визначення зміни 
залежного показника від зміни одного або декількох факторів, а 
також визначення тісноти зв‘язку як між факторними ознаками, так 
і між ними та залежним від них показником. 

Досвід практичного використання виробничих функцій 
свідчить про те, що удосконалення на їх основі аналізу, 
прогнозування, планування та управління виробництвом 
забезпечує підвищення його економічної ефективності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний вклад 
у розвиток досліджень виробничих функцій внесли В. М. Обухов, 
Б. С. Ястремський, В. С. Немчинов. Можна також відмітити пізніші 
роботи Г.Б.Клейнера, О. П. Крастиня, Л. Л. Терехова, 
М. О. Браславця, К. Г. Трегубова, І. П. Товму, О. Ф. Гришина та 
інших авторів, які працювали над проблемами використання 
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виробничих функцій  для планової та для пострадянської 
перехідної економіки.  З розвитком ринкової економіки в Україні 
все більш актуальним стає удосконалення апарату виробничих 
функцій для дослідження та прогнозування економічних 
тенденцій.   

 Метою статті є аналіз особливостей використання 
виробничих функцій для опису та моделювання взаємозв‘язків між 
економічними показниками.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб 
правильно охарактеризувати явище або процес, необхідно 
дослідити його у взаємозв’язку з іншими явищами та процесами. 
Загальна особливість різноманітних  взаємозв’язків полягає в тому, 
що всі вони носять характер причинності, залежності або 
взаємодії. Необхідність пізнання цих  зв’язків потребує 
дослідження як впливу окремо взятого явища на інше, так і 
загального взаємовпливу множини явищ. Вивчення взаємозв’язків 
економічних показників – це основна задача економічних 
досліджень.  

В наш час в науці та практиці використовується велика 
кількість економічних показників. В залежності від мети 
дослідження їх можна розділити на планові та аналітичні. 
Показники можна класифікувати за змістом (якісні та кількісні) та 
за формою (абсолютні, відносні та середні). За кількістю об‘єктів 
їх розділяють на загальні, групові та індивідуальні, а за повнотою 
сукупності на генеральні та вибіркові.  За такою характеристикою, 
як сталість, розрізняють статичні та динамічні показники, а за 
складністю їх розділяють на прості та складні. [1] 

З розвитком економічної науки кількість економічних 
показників постійно збільшується, тому наведену їх класифікацію 
можна вважати умовною. Кожний клас показників при 
необхідності може бути в свою чергу розділений на підкласи, 
групи та окремі види.  

В конкретному зв’язку одні показники виступають в ролі 
факторних, а інші – в ролі результатів їх дії. Виробнича функція 
являє собою математичну модель досліджуваного явища або 
процесу, яка має форму рівняння або системи рівнянь та описує 
залежність результативного показника від одного або ряду 
виробничих факторів. [1] 
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У загальному вигляді виробнича функція має такий вигляд: 
 ni21 x,...,x,...,x,xfy  , (1) 

де ix  – виробничі фактори. 
Серед напрямків практичного використання виробничих 

функцій можна відмітити наступні: 
— визначення впливу окремих виробничих факторів на 

результативний залежний показник; 
— розрахунок оптимального поєднання виробничих факторів 

з метою досягнення екстремального результату (максимуму або 
мінімуму); 

— виконання поглибленого економічного аналізу; 
— прогнозування та планування основних економічних 

показників; 
— підготовка інформації для оптимізаційних аналітично-

планових задач; 
— оцінка результатів господарської діяльності підприємства, 

його підрозділів; 
— вдосконалення матеріального стимулювання трудової 

діяльності. 
Існує велика множина виробничих функцій, до якої 

постійно додаються нові функції. Отримати певне уявлення про 
цю множину можна за допомогою певної класифікації функцій за 
змістом.   

Так, за такою класифікаційною ознакою, як тіснота зв‘язку, 
виробничі функції розділяють на функціональні та кореляційні. За 
напрямом дії функції поділяють на прямі, обернені та комбіновані, 
а за видом рівняння – на лінійні та криволінійні. За числом 
факторів виробничі функції поділяють на однофакторні та 
множинні (багатофакторні), а за кількістю рівнянь – на 
одномодельні та системні. За способом відбору одиниць 
спостереження виробничі функції класифікують як генеральні та 
вибіркові, а за часом – як  одноперіодні та багатоперіодні. 

За такою класифікаційною ознакою як рівні управління 
функції поділяють на міжгалузеві, галузеві, регіональні, 
міжгосподарські та господарські. В свою чергу за призначенням 
виробничі функції класифікують як аналітичні, планові та 
дослідницькі. [2] 
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За видом математичного рівняння, що використовується в 
якості математичної моделі, множину виробничих функцій можна 
умовно розділити на певні групи. Розглянемо дев‘ять таких груп 
виробничих функцій, що,  на наш погляд, є основними. 

До першої групи можна віднести лінійні функції, що 
моделюють лінійні зв’язки: 

xay 1  (2) 
xaay 10  , (3) 

де а1 – параметр регресії (нахил), що характеризує ту частину 
впливу фактора х, яка викликає рівномірну зміну результативного 
показника і а0 – параметр регресії (перетин), який характеризує в 
основному усереднений вплив тих неврахованих факторів, які 
знаходяться в кореляційних зв‘язках з фактором х. [1] 

За допомогою цієї функції можна математично описати, 
наприклад, залежність оплати праці (y) від виробітку (x).  

До другої групи функцій належать параболи. Так парабола 
другого порядку (квадратична) має такий вигляд: 

2
210 xaxaay  , (4) 

де  а0, а1 та а2 – параметри регресії, причому а2 характеризує ту 
частину впливу фактора х, яка викликає прискорену або 
уповільнену зміну результативного показника. [1] 

Квадратичну модель використовують у випадках, коли 
рівномірне збільшення  фактора призводить до рівномірно 
прискореної (уповільненої) зміни результативного показника. 

При необхідності більш точного опису таких залежностей 
використовують параболу n-го порядку: 

n
n xaxaxaay  ...2

210  (5) 
Така функція може моделювати досить складні економіко-

статистичні зв‘язки, однією з її переваг є те, що вона містить 
декілька екстремумів.[3] 

Третю групу складають зворотні функції (гіперболи), які 
також можуть набувати різних форм: 

x
aay 1

0  , 2
21

0 x
a

x
aay   (6) 
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n
n

x
a

x
a

x
aay  ...2

21
0 . (7) 

Прикладом зворотного зв‘язку між фактором і показником 
можуть виступати такі взаємозалежності, як трудоємність продукції 
від числа працюючих при фіксованому об‘ємі виробництва 
продукції або залежність собівартості одиниці продукції від обсягів 
виробництва. 

Яскравим прикладом використання зворотних моделей є 
відома крива Філіпса, яку він побудував базуючись на даних норми 
процента зміни заробітної плати  і процента безробіття.[3] Крива 
Філіпса дає змогу розрахувати мінімальну заробітну плату, 
компенсацію за безробіття тощо. Інший, не менш відомий 
випадок використання зворотної кривої – це крива витрат Енгеля, 
яка пов‘язує споживчі витрати на товари із загальними витратами 
або доходом.[3] 

До четвертої групи виробничих функцій можна віднести 
експоненційні функції, які можуть набирати різних чисельних 
еквівалентних форм: 

xaay 10     01 a , (8) 
де а0 – параметр, що дорівнює вихідному або базовому рівню 
результативного показника, а1 – параметр регресії, який 
характеризує середній темп росту показника.[3] 

xaeay 1
0  , xaaey 10  , xaay 1010   (9) 

 xray  10 . (10) 
Усі ці форми використовуються на практиці для опису 

різних економічних процесів. Так, форма (10) вважається 
основною формою експоненційної функції, яка застосовується, 
наприклад, для опису зростання виробничих фондів господарства, 
джерелом збільшення яких є прибуток від функціонування фондів 
в попередньому році. В свою чергу форма (12) найчастіше 
використовується у фінансах, і в цьому разі змінна r 
інтерпретується як норма річного відсотка. [3] 

Для більш повного опису явищ використовуються 
логарифмічні параболи вищого порядку. Логарифмічні  параболи 
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2-го порядку та n-го порядку відповідно мають такий вигляд: 
2

210
xx aaay  ,      

nx
n

xx aaaay  ...
2

210  (11) 
До цієї групи можна також віднести експоненційну 

модифіковану криву, яка використовується для опису економічних 
процесів, що обмежені знизу:  

 xaay 10 , (12) 
де   – нижнє обмеження функції. Цю функцію широко 
використовують для дослідження ринку.[3] 

П’яту групу складають степеневі (мультиплікативні) функції, 
які є одними з найпоширеніших у практиці виробничих функцій. 
Основна форма має такий вигляд:  

 1
0

axay   (13) 
Степеневими функціями можна описувати  дуже широкий 

спектр економічних процесів. 
Множинні степеневі та показові функції широко 

використовують  при вирішенні різних питань аналітично-
планової роботи. Наприклад, при аналізі рівня виробництва 
валової продукції (y) залежно від забезпеченості земельними (х1), 
трудовими (х2) та іншими ресурсами. 

До шостої групи віднесемо так звану Криву Гомперця, яка 
використовується, в основному, для опису процесів з насиченням і 
дуже поширена в демографії, маркетингу, досліджені ринку збуту 
продукції: 


x
10aaey ,       1a0 1   (14) 

До сьомої групи віднесемо логістичну функцію та її 
модифікації. Вона використовується для опису залежності зміни 
показників, приріст яких можна вважати пропорційним як до 
досягнутого рівня, так і до різниці між ним та деякою верхньою 
межею:  

xa
0

1ea1
Py 

 ,  (15) 

де P – значення верхньої межі рівня досліджуваного показника (y), е  
-  константа - основа натурального логарифму, х  - фактор, яки 
зазвичай  являє собою порядковий номер місяця або року,  а0, а1 - 
параметри функції.[1] 
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Восьму групу складають напівлогарифмічні функції, які 
використовують у випадках, коли із збільшенням значення 
виробничого фактора його вплив на результативний показник 
зменшується:  

 xlnaay 10   (16) 
Наприклад, наведену функцію можна використовувати при 

дослідженні залежності ефективності праці від розмірів 
виробництва. З розширенням виробництва зростає і ефективність 
праці, темпи росту якої, як правило, при подальшому збільшенні 
виробництва уповільнюються. [3] 

До дев‘ятої групи можна віднести множину 
тригонометричних функцій. Ці функції використовують для 
характеристики явищ та процесів, що описуються показниками,  
варіювання рівня яких характеризується різко вираженими 
періодичними коливаннями. Серед них, наприклад, такі:  

xsiny  ;  xsinay 1  ;   xsinaay 10   (17) 







 


 10 a

T
x360sinday ,  (18) 

де d – амплітуда (розмах) коливань досліджуваного показника; T – 
період часу, за який вивчається зміна показника;  а1 – параметр, 
який враховує відхилення хвилеподібних змін показника у 
порівнянні з коливаннями синусоїди, що проходить через нульову 
точку.[1] 

Так, наприклад, до показників, які мають явні сезонні 
коливання, відносяться помісячна кількість працівників 
сільськогосподарського підприємства, помісячне виробництво 
продукції і т.п. 

Щоб одержати виробничу функцію, треба виконати 
значний об‘єм роботи.  

На останок можна навести декілька спеціальних виробничих 
функцій. Знаходять використання удосконаленні  модифікації 
функції Кобба-Дугласа. Наприклад, кінематична виробнича 
функція, в якій знято умову про те, що 121  aa , і уведено 
фактор часу: 

taaa
0

321 eKLay  , (19) 
де y – індекс промислового виробництва; L, K – відповідно індекси 
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робочої сили та основного капіталу; а0, а1, а2 – параметри 
виробничої функції.[1] 

Цікавими при дослідженнях ринків товарів можуть бути 
функції Торнквіста:  

xa
xay

1

0


 ,    

 
xa
axay

2

10




,   
 

xa
axxay

2

10




  (20) 

Так перша з цих функцій моделює вплив доходу на рівень 
споживання продуктів харчування. Залежність забезпеченості 
предметами відносної необхідності (одяг, меблі і т. д.) від суми 
доходу та предметами розкоші від того ж показника доцільно 
моделювати за допомогою другої та третьої функцій відповідно.[1] 

Множина виробничих функцій на практиці є набагато 
більшою, ніж розглянута в даній роботі, де наведені основні 
найбільш поширені виробничі функції. При виборі виробничої 
функції необхідно обов‘язково враховувати як зміст, складність та 
динаміку в часі й просторі досліджуваного показника, так і зв‘язки 
та залежності його від інших процесів. 

Висновки. Широкий спектр видів виробничих функцій і 
можливостей опису ними різноманітних та різнохарактерних 
взаємозв‘язків економічних показників дає змогу широкого їх 
використання в планово-аналітичних дослідженнях в економіці. 
Побудова економічних моделей з використанням виробничих 
функцій дозволяє ефективно прогнозувати, на основі прогнозів 
приймати управлінські рішення щодо планування та контролю 
економічних процесів. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В АПК УКРАЇНИ 

 
БЕЗКРОВНИЙ А.В., АСПІРАНТ*, 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Виявлено сучасні недоліки кредитування підприємств агропромислового 
комплексу і аграріїв України. Встановлено обсяг впливу зміни рівня ставки 
кредитного проценту і величини компенсації державою кредитів на об’єми 
кредитування в АПК. Визначено вплив державних гарантій на обсяги кредитів для 
аграрних підприємств України. 

The modern lacks of crediting of enterprises of agro industrial complex and agrarians 
of Ukraine are found out. The volume of influence of change of level of credit rate to the 
percent and sizes of indemnification of credits the state on the volumes of crediting in AIC is 
set. The influence of state guarantees on the volumes of credits for the agrarian enterprises of 
Ukraine is set. 
 

Постанова проблеми. Серед механізмів, які впливають на  
виробництво у системі АПК, важливе місце належить кредитному, 
що пояснюється специфікою сільськогосподарського 
виробництва, його високою кредитоємністю. Кредитне 
забезпечення стало однією з найбільш гострих проблем 
функціонування та розвитку АПК в Україні. Висока вартість 
приватних кредитних ресурсів, макроекономічна нестабільність, 
недостатність пропозиції кредитних ресурсів банківською 
системою, високий ризик кредитування аграріїв, низька 
прибутковість, високий рівень заборгованості підприємств АПК та 
відсутність правового забезпечення ліквідних кредитних 
трансакцій на сучасному етапі унеможливлюють кредитування не 
тільки розширеного, а й простого відтворення в АПК [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для подолання 
кризи кредитування АПК  М. В. Зубець, В. А. Вергунов, В. І. 
Власов, М. В. Гладій, М.  Дем’яненко пропонували різні заходи, у 
тому числі: субсидування ставки відсотка; створення 
спеціалізованого фонду кредитної підтримки АПК; створення 

                                                
* Науковий керівник –Губенко В.І., д.е.н., професор 
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спеціалізованого аграрного банка або перепрофілювання в 
спеціалізований аграрний банк діючого на той час агропромбанку 
«Україна»; стимулювання розвитку сільської кредитної кооперації 
[3, 4, 5, 6]. Деякі з цих пропозицій набули подальшого розвитку. 

Формування цілей статті. Виходячи із сучасних тенденцій, 
необхідно з’ясувати доцільність регулювання з боку держави рівня 
ставки кредитного процента в економіці, спрямовання 
держбюджетних коштів на здешевлення кредитів та надання 
гарантій по кредитним зобов’язанням для покрашення 
ефективності кредитування виробництва в АПК України.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Законом 
України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» розмір кредитної субсидії було визначено на рівні, що не 
перевищує 50% від розміру процента, нарахованого на основну 
суму кредиту, але не вище 50% від середньозваженого процента за 
кредитами банків у національній валюті [1]. Відповідно до 
законодавчих рішень держави, щодо сприяння кредитуванню 
АПК, обсяги кредитів для підприємств даної сфери 
господарювання значно зросли, про що свідчать дані табл.1. 
 

Таблиця 1  
Стан кредитування підприємств АПК 

 

Показники 2004р 2005р 2006р 2007р 2008р 2009р 2010р 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Видано кредитів 
підприємствам АПК, млн. грн. 2090 5866 6200 8200 8993 10400 12701 

Видано пільгових кредитів, 
млн. грн. 818 2803 2155 3189 3644 7647 7800 

Кількість пільгових 
кредитів, шт., 4187 12178 8243 14433 7817 10870 12858 

Обсяг часткової компенсації 
кредитних ставок, млн. грн. 50 135 120 326,5 144,3 415,1 334,1 

Індекс зростання 
споживчих цін, % 25,8 6,1 -0,6 8,2 12,3 10,3 11,6 

Облікова ставка НБУ, % 30,6 19,7 9,5 7,0 7,5 9,2 9,0 
Середня номінальна кредитна 
ставка в економіці, %  37,3 29,6 19,6 17,7 17,5 16,4 15,1 

Середня номінальна ставка по 
кредитам сільському 
господарству, % 

54,0 33,0 25,8 20,8 18,0 17,1 17,1 

Джерело: складено автором на основі [2,7] 
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В цілому в Україні за 2004–2010 рр. обсяги кредитування 
підприємств АПК зросло у 6 раз, а у 2010 р. обсяги наданих 
кредитів щодо рівня 2009 р. збільшились у 1,2 рази.  

На основі даних щодо кредитування підприємств АПК за 
2003–2010 рр. можемо визначити кількісний вплив змін у рівні 
ставки кредитного процента в економіці та обсягів коштів, 
спрямованих державою на здешевлення кредитів, на обсяги 
кредитів, отриманих сільськогосподарськими підприємствами 
АПК. Рівняння регресії є таким:  
 

K = 12076,44  275,419i + 8.017b (1) 
 

де К – обсяги кредитів, отриманих підприємствами АПК, 
млн. грн., і – ставка процента за кредитами в економіці, %, b – 
обсяг коштів, спрямованих державою на компенсацію ставки 
процента, млн. грн. (R2=0,896).  

Враховуючи вище зазначені дані коефіцієнт залежності 
обсягів кредитів від обсягів виділених державою коштів на 
часткову компенсацію їх вартості становитиме 
 

К = 3422,6+20,187b (2) 
 

Зростання обсягів кредитування мало пряму кореляцію із 
фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств 
(коефіцієнт кореляції динамічних змін цих показників для періоду 
2003–2010 рр. становив 0,816), збільшенням інвестицій в основний 
капітал у сільському господарстві (коефіцієнт кореляції дорівнює 
0,794), зростанням обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,858). Таким чином, 
бюджетна підтримка кредитування мала позитивний 
мультиплікативний ефект, тобто сприяла не лише зростанню 
обсягів кредитування АПК, але й збільшенню обсягів 
виробництва, прибутків, інвестицій. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Зниження ставки процента за кредитами призводило до 
збільшення обсягів кредитів, залучених у сільське господарство, на 
275,4 млн. грн.; збільшення ж коштів, що виділялися державою на 
часткову компенсацію ставки процента, на 100 млн. грн., 
призводило до безпосереднього збільшення обсягів кредитування 
на 800 млн. грн. Але оскільки така компенсація одночасно сприяла 
і зниженню кредитного відсотка, то ефект був більшим, ніж 
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відповідно коефіцієнту у рівнянні складної регресії. З урахуванням 
значення коефіцієнту. який відображає залежність обсягів кредитів 
від обсягів виділених державою коштів на часткову компенсацію їх 
вартості (формула 2), ефект збільшення обсягів кредитів при 
збільшенні компенсації на 100 млн. грн., можемо оцінити у межах 
800–2000 млн. грн. Якщо виходити з того, що щорічна потреба 
сільського господарства у фінансових ресурсах становить 23–25 
млрд. грн., у т.ч. для оновлення основних засобів – 15 млрд. грн. та 
фінансування поточної діяльності – 8–10 млрд. грн., то обсягів 
наданих кредитів ще недостатній для забезпечення потреб галузі.  

Визначення залежності між рівнем ставок за кредитами та 
обсягами кредитів дає можливість встановити очікуваний ефект від 
запровадження державних гарантій. Враховуючи, що зниження 
рівня кредитного ризику дає можливість отримати кредити за 
нижчою ставкою на 3–4 відсоткових пункти, а зниження ставки 
процента на один відсотковий пункт призводить до збільшення 
обсягів кредитування в середньому на 275,4 млн. грн. (відповідно 
до формули 1), забезпечення гарантій за кредитами дозволить 
збільшити їх обсяги на 830–1100 млн. грн. 

Подальші дослідження напрямів збільшення обсягів 
кредитування АПК потрібно спрямувати на аналіз перспективи 
створення  Фонду кредитних гарантій, який забезпечив би 
гарантування повернення кредитів і зменшив рівень кредитних 
ризиків для кредитних установ. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ 

 
БЕЗРУЧКО Я.А., АСПІРАНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

У статті розглянуто та проаналізовано процес впровадження товарної 
політики як однієї із складових комплексу маркетингу. Розроблено рекомендації з 
приводу впровадження ефективної товарної політики у торговій мережі. 

In the article the process of introduction of commodity policy is considered and 
analyzed as one of constituents of marketing complex. Recommendations are developed 
concerning introduction of effective commodity policy in a point-of-sale network. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Роздрібна 
реалізація товарів і послуг відбувається в мережі 
найрізноманітніших за видом, типом, форматом, організаційно-
правовою формою роздрібних торговців. Справді, в 
організаційному плані будь-який суб'єкт роздрібної торгівлі з 
числа продавців за своїм змістом є роздрібним торговцем. 
Незважаючи на певні відмінності між окремими класами і групами 
роздрібних торговців, за територіальною ознакою вони 
об'єднуються в локальну, регіональну, національну роздрібну 
торговельну мережу. На даному етапі розвитку роздрібної торгівлі 
України спостерігається динамічне зростання частки торгових 
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мереж у її структурі. Це посилює конкурентну боротьбу як між 
торговими мережами в цілому, так і між торговими мережами та 
іншими форматами торгівлі. Успішна діяльність роздрібної 
збутової структури, в першу чергу, залежить від досвіду роботи 
торгової мережі, дослідження та аналізу специфіки ринку, 
побудови ефективної політики комунікацій та чіткого 
дотримування торгових технологій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової 
літератури показав, що дослідженням управління маркетинговою 
політикою торгових мереж займались зарубіжні вчені та науковці: 
Д.В. Сидоров [1], А.А. Єсютін, Є.В. Карпова [2], Л.А.  Хасіс [3], 
С.Пашутін [4] та ін. Цю проблематику досліджували вітчизняні 
науковці: О.Марченко [5], О.Кавун [6], Т.Пікуш [7; 8] тощо. Проте 
питання впровадження ефективної маркетингової системи у 
торгових мережах, які діють на території України, потребують 
подальшого дослідження. 

Цілі статті. Метою статті є розробка науково-методичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності управління 
товарною політикою у торговій мережі. Основними завданнями 
статті виступають дослідження сучасного процесу управління 
товарною політикою торгових мереж та аналіз найбільш 
ефективних маркетингових заходів. 

Виклад основного матеріалу. Для проведення аналізу 
маркетингової політики торгових мереж України необхідно 
визначити основні складові комплексу маркетингу на сучасному 
торговому підприємстві. Загальна система управління маркетингом 
у торговій мережі включає декілька основних блоків. 

1) Управління товарною політикою - система заходів за 
контролем якості продукції, підтримки конкурентоспроможності та 
управління життєвим циклом товару. 

2) Управління асортиментною політикою, яка включає 
впровадження інновацій, розробку власних торгових марок (Private 
Label), управління ринковою атрибутикою та надання сервісу 
споживачам. 

3) Управління політикою розподілу товару, що складається із 
вивчення та управління каналів товароруху, впровадження системи 
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логістики у торговій мережі. 
4) Управління маркетинговими комунікаціями - це система 

управління рекламною діяльністю, формування іміджу компанії та 
зв'язків із громадськістю. 

Визначимо особливості товарної політики у вітчизняних та 
іноземних продовольчих торгових мережах на прикладі торгових 
мереж "Сільпо", "Фуршет", "АТБ-маркет", "Велика Кишеня" та 
"МЕТРО", які є лідерами за обсягами товарообороту в Україні. Для 
розв'язання завдань товарної політики на різних господарських 
рівнях потрібен стратегічних підхід, тобто тривалий розрахований 
з оглядом на перспективу, курс. Головними тут є два критерії: 

1) залучення і збереження тих споживачів у вибраних ринкових 
сегментах, котрі забезпечують стабільний фінансовий стан 
підприємства в поточний момент і в перспективі; 

2) оцінка можливих варіантів збільшення обсягів загального 
прибутку. 

На сьогодні в Україні не представлено чіткої ринкової 
сегментації між оптовими та роздрібними торговими мережами, як 
це відбувається на ринках розвинених країн. Це характеризується 
тим, що вітчизняна торгівля знаходиться у стані становлення та 
формування. 

Формат «кеш енд керрі» дослівно перекладається як «плати 
та забирай», тобто покупці приїжджають на власному транспорті 
та самостійно вивозять товар. При виході на новий ринок 
"МЕТРО" проводить активну рекламну діяльність, яка інформує 
про відкриття нових магазинів та запрошує відвідати торговий 
центр. Але не акцентує увагу на тому, що доступ мають лише 
юридичні особи, які отримали клієнтські картки.  

Одним із перспективних напрямів підвищення 
конкурентоспроможності торгової мережі є розробка власних 
торгових марок (Private Label). 

Згідно дослідженням агентства AC Nielsen, яке було 
проведено у 36 країнах, власні торгові марки займають в 
загальному обсязі товарообігу торгових мереж 15% [9]. На 
противагу стагнації росту продажів брендових товарів, продажі 
власних марок стабільно зростають. Наприклад, в Англії обсяги 
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продажів власних торгових марок досягають 40% від загального 
товарообороту [9]. 

Основними перевагами власних  торгових марок є: 
1. Унікальність продукції, оскільки придбати її можливо лише у 

певній торговій мережі. 
2. Підвищення вартості самої торгової мережі за рахунок 

додаткових брендів. 
3. Відносно низька собівартість продукції власних торгових 

марок у порівнянні із продукцією відомих торгових брендів. 
4. Здатність швидко реагувати на зміну попиту за рахунок того, 

що торгові марки виробляються саме торговими мережами, які 
ближчі до споживачів, ніж виробники продукції. 

З торгових мереж, які діють на Україні та мають відомі, 
розрекламовані власні торгові марки, - це мережі "Rainford", 
"МЕТРО", «FOZZY group» («Сільпо», «Фора», «FOZZY»), «Велика 
Кишеня», «Billa», «Фуршет». До власних торгових марок компанії 
"Rainford" відносяться: «Карат» (алкогольні напої), «Millennium» 
(шоколад та морозиво), «Щодня» (молочні вироби); «Bon Boisson» 
(безалкогольні напої), «Rainford» (відеотехніка та побутова техніка) 
та інші. 

Німецька компанія "МЕТРО" також реалізує стратегію 
розповсюдження власного бренду та політику використання однієї 
торгової марки. Єдина торгова марка застосовується до ряду 
товарів: під нею продаються багато товарів із різних груп, 
відмінною рисою яких є однакова упаковка та інші фактори. 
Найбільш відомими брендами "МЕТРО" в Україні є торгові марки 
"ARO" та "METRO Quality". Корпорація «FOZZY» розробила 
власну торгову марку «Премія», яка розповсюджується у торгових 
мережах "Сільпо", "FOZZY", "Фора". Під цим брендом 
випускаються продовольчі товари (горошок, кукурудза, маслини, 
соки, пельмені, вареники, морозиво, червона ікра та інші). «Велика 
Кишеня» почала випускати власну торгову марку «Хіт продукт». 
Асортимент налічує 60 видів товарів (олія, крупи, борошно, цукор, 
мінеральна вода, сухарики, одноразовий посуд, консерви тощо). 
До 2009 р. планується випускати понад 100 найменувань товарів. 
Компанія «Billa» має власну торгову марку «Clever», під якою 
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випускається різноманітна бакалійна продукція та товари побутової 
хімії. 

Торгові мережі «Амстор», «АТБ-маркет» мають продукцію 
власного виробництва, яка не відповідає характеристикам торгової 
марки. Продукція не має чітко сформованого бренду, в більшості 
випадків - це кулінарія, оброблені м'ясні та рибні вироби тощо. Це 
приклад товарної політики нестратегічного підходу до 
впровадження маркетингового заходу. 

При аналізі управління товарною та асортиментною 
політикою у торгових мережах використовуються наступні 
критерії: 

— широта та глибина асортименту; 
— відповідність якості та ціни товару; 
— оновленість асортименту; 
— проведення цінових акцій, розпродажу; 
— швидке здійснення оплати, наявність скануючих касових 

апаратів, що дозволяє оплатити товар легше і швидше; 
— доступність і чистота, приємний інтер'єр магазину, достатня 

кількість візків, тощо. 
— наявність достатньої кількості паркувальних місць та криті 

місця для паркування; 
— сервіс і клієнтські послуги. 

Основними рекомендаціями для торгових мереж, стратегії 
яких спрямовані на забезпечення стійкого розвитку, є 
впровадження інформаційних систем в управління асортиментною 
та товарною політикою. Дані системи допомагають відображати 
взаємодію потоку товарів, внутрішній інформаційний потік 
компанії та контролювати просування певного товару. Це дозволяє 
ефективно прогнозувати замовлення, контролювати надходження 
товару та процедур оплати. 

Висновки. Важливо зіставляти внутрішні можливості 
торгової мережі, її ресурси із можливостями ринку. До 
ефективного управління товарною політикою входить політика 
розповсюдження власних торгових марок: конкурентна стратегія 
розповсюдження товарів власного бренду є вирішальним 
фактором при формуванні асортименту продукції, значення цього 
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фактора дедалі більш посилюються. 
Для підтримки відповідного рівня конкурентоспроможності 

українські торгові мережі повинні впроваджувати світові стандарти 
торгівлі, до яких належать: широкий асортимент та гарантована 
якість товарів та послуг, постійне оновлення асортименту, сучасні 
методи продажу, високий рівень сервісу тощо. У багатьох торгових 
мережах не надаються такі послуги, як безкоштовна доставка 
товарів, наявність достатньої кількості місць для паркування. 
Більшість вітчизняних мереж впроваджують накопичувальні 
дисконтні картки, але жодна не розробляє спеціальних програм, 
які підіймають рівень лояльності споживачів. Для подальшого 
розвитку та збереження ринкових позицій торговельним мережам 
потрібно розширювати спектр послуг та впроваджувати ефективні 
програми лояльності для клієнтів. 
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

БУКОВИНИ 
 

БЕЛЕЙ С.І., К. Е. Н., ДОЦЕНТ, ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Досліджено взаємозв’язок між платоспроможністю населення та 

ефективністю діяльності аграрних підприємств. Проведено оцінку 
платоспроможності населення та її взаємозв’язку з ефективністю діяльності 
аграрних підприємств Буковини. 

The interrelation between the purchasing public and the efficiency of agricultural 
enterprises. The estimation of per capita purchasing power and its relationship to the efficiency 
of agricultural enterprises Bukovina. 
 

Постановка проблеми. Проблема підвищення 
ефективності аграрних підприємств на сьогоднішній день суттєво 
загострилася в зв’язку з глобалізацією світової економіки, 
інтеграцією Україні до Світової організації торгівлі. Аграрне 
підприємство слід розглядати не лише як виробничий елемент 
галузі, а й як багатофункціональну систему відносин і зв'язків, що 
забезпечують його життєдіяльність та проявляються в 
економічному, фінансово-матеріальному стані виробничих 
структур, суспільства й держави. Між споживанням і виробництвом 
продовольчих товарів усі часи існували певні пропорції. Тому 
необхідно вивчити ступінь взаємозалежності між величиною 
грошових доходів населення та розвитком продовольчої сфери.  

Аналіз досліджень та публікацій. Широке коло питань, 
пов'язаних з концептуальними принципами і розробкою підходів 
до оцінювання ефективності аграрних підприємств, відображено в 
публікаціях В. Андрійчука; І. Ансоффа, А. Гальчинського, 
В. Геєця, І. Лукінова, І. Лотоцького, О. Олійника, О. Онищенка, 
Б. Пасхавера, В. Пономаренко, В. Прядка П. Саблука, В. Ситника, 
та ін. Завдяки їх зусиллям створено фундаментальний науковий 
базис розв'язання актуальних проблем формування і розвитку 
суб'єктів господарювання. 

Проблеми становлення організаційно-правових структур 
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ринкового типу розглядалися в наукових працях В. Амбросова, 
С. Дем'яненка, В. Дієсперова, В. Зіновчука, П. Канінського, 
М. Маліка, В. Месель-Веселяка, Є. Ходаківського та ін. На 
основних засадах інноваційно-технологічного забезпечення 
економічного розвитку зосередили увагу В. Бойко, М. Коденська, 
О. Крисальний, Г. Підлісецький, Л. Федулова та ін. Вагомий 
внесок у формуванні наукових основ державного регулювання 
розвитку аграрної сфери економіки належить М. Дем'яненку, 
М. Калінчику, С. Кваші, О. Могильному, В. Юрчишину та ін. 

Проте багато методологічних питань, пов'язаних з 
розвитком новітніх економічних процесів, залишилися поза 
увагою дослідників, зокрема неповністю досліджено взаємозв’язок 
між платоспроможністю населення та ефективністю аграрних 
підприємств. Необхідність даного дослідження викликана 
недостатнім станом розробленості проблеми взаємозв'язку між 
платоспроможністю населення та ефективністю функціонування 
сільського господарства і АПК.  

Метою статті є дослідження взаємозв’язку між 
платоспроможністю населення та ефективністю аграрних 
підприємств 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
"Платоспроможність населення" як термін економічної науки не 
набув поширення. Лише окремі вчені використовують його для 
характеристики рівня купівельної спроможності. Значно частіше в 
економічних дослідженнях використовуються такі споріднені 
терміни, як платоспроможний попит, купівельна спроможність, 
попит, грошові та сукупні доходи і витрати, фінансовий потенціал 
населення. Для характеристики домашніх господарств оцінка 
їхньої платоспроможності практично не застосовується. Разом з 
тим, доход суспільства (валовий внутрішній продукт як сума 
доходів економічних агентів) представляє собою вартість і 
вимірювану нею частину продукту, виробленого за певний період. 
Доход якої-небудь частини суспільства, зокрема домашніх 
господарств, - це питома вага і відповідна їй вартість виробленого 
продукту, яка присвоюється даною частиною суспільства. 
Оскільки основна маса споживчих благ набирає товарної форми, 
їхньому руху за стадіями відтворювального циклу відповідають 
процеси формування і руху товарів. Тому погодимося з думкою А. 
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Сурінова про те, що при дослідженні доходів є сенс розрізняти такі 
стадії відтворювального процесу, як утворення, первинний 
розподіл, перерозподіл, формування кінцевих (наявних) доходів, їх 
використання для фінансування кінцевого споживання і 
заощадження. Ці стадії можуть досліджуватися на рівні 
домогосподарства як первинного споживчого і майнового 
елемента суспільства. Тоді обсяги і структура доходів на кожній 
стадії будуть характеризувати різні сторони економічної поведінки 
домогосподарства [1]. 

Аналіз платоспроможності населення дозволяє вивчати деякі 
аспекти функціонування домогосподарств, які випадають з 
контексту дослідження при оцінці їх доходів, споживання, а також 
попиту на продовольчі та непродовольчі товари і послуги. 
Зокрема, грошові доходи на мікрорівні (тобто на рівні конкретного 
домогосподарства) не можуть бути беззастережно порівняні з 
рівнем споживання. Це пов'язане з тим, що споживання 
домогосподарства залежить не тільки від поступлень доходів у 
грошовій і натуральній формах, але й від результатів праці 
всередині домогосподарства за рахунок використання власного 
особистого господарства і майна, а також праці домогосподарки, 
тобто економії засобів на купівлю товарів і послуг. У науковій 
економічній літературі, присвяченій зокрема маркетинговим 
проблемам, часто наводиться схема формування і задоволення 
попиту. Вона має такий вигляд [2]: бажання-потреба-гроші-попит-
ціни-пропозиція-покупка-задоволення. Цей процес починається 
від виникнення бажання і закінчується релаксацією (почуттям 
задоволення), і кожен з етапів повинен бути предметом 
статистичного і маркетингового дослідження. На нашу думку, у 
цьому ланцюгу необхідне виділення ще однієї ланки - 
платоспроможності як здатності що-небудь придбати, що 
дозволить поглибити аналіз. Лише на основі своєї 
платоспроможності, яка проявляється не лише в наявності 
грошових ресурсів, але і в готовності їх витрачати для придбання 
товарів і послуг, домогосподарства можуть формувати на них 
попит. Тому представлена нами схема набере такого вигляду: 
бажання-потреба-гроші-платоспроможність-попит-ціни-
пропозиція-покупка-задоволення. 

Платоспроможність населення формується під дією багатьох 
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макроекономічних та мікроекономічних чинників. 
Макроекономічні чинники формують загальний рівень 
платоспроможності населення, мікроекономічні - 
платоспроможність конкретних домогосподарств та її 
диференціацію. Нерідко важливу роль у формуванні рівня 
платоспроможності домогосподарств відіграють випадкові 
чинники, зокрема непередбачені доходи.  Взаємодія між секторами 
домашніх господарств і підприємств здійснюється через механізми 
ринкової економіки. Домашні господарства постачають іншим 
секторам економіки економічні ресурси — працю, капітал, землю, 
за що отримують ресурси для свого функціонування - заробітну 
плату, прибутки, дивіденди, ренту тощо. У процесі міжсекторної 
взаємодії в економіці формується попит на продукцію аграрних 
підприємств, які в результаті цього в кінцевому рахунку отримують 
грошові доходи від реалізації своєї продукції. Функціонування 
аграрної економіки відбувається як кругообіг доходів між сектором 
домашніх господарств і сектором підприємств, зокрема 
підприємств агропромислового комплексу, які виробляють 
агропродовольчі товари для задоволення потреб населення у 
продуктах харчування. Активним учасником такої взаємодії є 
держава, яка збирає податки та інші види обов'язкових платежів з 
основних економічних агентів. Одночасно вона реалізує 
різноманітні заходи з підтримки як соціально незахищених верств 
сільського населення, так і підтримки окремих видів виробництв. 

Слід відмітити, що Чернівецька область є самою 
малочисельною областю, на її долю приходить лише 1,8 % 
домогосподарств України. У міських поселеннях проживають 44 % 
домогосподарств, з них у великих містах (з чисельністю населення 
100 тис. чоловік і більше) – 31 % , у малих 13%. Більше половини 
(56 %)домогосподарств області проживають у сільській місцевості. 
Номінальні доходи населення Буковини в 2009 р. склали 12222 
млн. грн. і зросли в порівнянні з 2008 р. на 0,1% (у 2008 р. - на 
33,1%). У середньому по Україні номінальні доходи населення 
збільшились на 6,2% (у 2008 р. - на 35,7%). По цьому показнику 
наша область серед регіонів України займала 27 місце (у 2008 р. - 
20 місце). Загальні доходи і витрати населення Чернівецької 
області подано в табл. 1.  
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Таблиця 1 
Доходи і виграти населення Чернівецької області, млн. грн. 

 

Роки 

Показники 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 
до 
2008, 
% 

Доходи 2109 2401 3198 4145 5776 7010 9178 12214 12222 100,1 
Заробітна плата 741 858 1071 1314 1805 2303 3066 3936 4101 104.2 
Прибуток та 
змішаний доход 

585 626 674 824 1129 1400 1945 2657 2667 100,4 

Доходи від власності 
(одержані) 

31 42 42 61 84 104 161 254 347 136,6 

Соціальні допомоги 
та інші одержані 
поточні трансферти 

752 875 1411 1946 2758 3203 4006 5367 5107 95,2 

Витрати та 
заощадження 

2109 2401 3198 4145 5776 7010 9178 12214 12222 100,1 

Придбання товарів  
та послуг 2330 2550 

 
3004 

 
3584 

 
4897 

 
5957 

 
7751 

 
10460 

 
10557 

 
100,9 

Доходи від власності 
(сплачені) 

1 2 11 28 54 127 249 415 487 117,3 

Поточні податки на 
доходи, майно та ін.. 
сплачені поточні 
трансферти 

101 126 173 189 236 312 465 995 880 88,4 

Нагромадження 
нефінансових активів 

166 127 54 161 185 299 449 1333 436 32,7 

Приріст фінансових 
активів 

-489 -404 -44 183 404 315 264 -989 -138 х 

Наявний доход 1596 1861 2513 3294 4620 5514 7006 8856 9291 104,9 
Реальний наявний 
доход, відсотків до 
попереднього року 

….. 116,5 109,3 123,1 124,8 108,7 114,1 102,3 93,2 х 

Джерело: складено автором на основі даних Головного управління 
статистики у Чернівецькій області [3-6]. 
 

Наявний доход, який може бути використаний населенням на 
придбання товарів та послуг, склав 9291 млн. грн. і зріс у 
порівнянні з 2008 р. на 4,9% (у 2008 р. - на 26,4%), по Україні - 
відповідно на 6% та на 34,7%. Реальний наявний доход, 
визначений за виключенням впливу цін, зменшився порівняно з 
2008 р. на 6,8% (у 2008 році зріс на 2,3%). Середній показник 
реального наявного доходу населення в цілому по Україні 
зменшився на 8,5% (у 2008 р. зріс на 7,6%). Буковина за цим 
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показником серед регіонів України займала - 4 місце (у 2008 р. -27 
місце). Про зниження доходів населення свідчать реальні зміни 
середньомісячних наявних доходів населення (відсотків до 
попереднього року) (рис. 1). 
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Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу, %  
Рис. 1. Реальні зміни середньомісячних наявних 

доходів населення (відсотків до попереднього року) 
Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління 

статистики у Чернівецькій області [3-6]. 
 

Впродовж останніх років у розподілі домогосподарств 
області за середньодушовими сукупними доходами відбувалися 
значні структурні зрушення. Зростала питома вага 
домогосподарств з більш низькими доходами, а з вищими, 
навпаки, знижується. У 2008 р., за даними головного управління 
статистики у Чернівецькій області, сукупні доходи нижчі від 
прожиткового мінімуму мали 60,7 % домогосподарств, у тому числі 
в сільській місцевості - 65,9 %, в міських поселеннях - 57,6 %. Всі ці 
домогосподарства можна віднести до категорії бідних, а бідні 
домогосподарства мають низький рівень платоспроможності. 
Однак поширення бідності в суспільстві, очевидно, більше, 
оскільки офіційно встановлений рівень прожиткового мінімуму не 
відповідає реальній соціально-економічній ситуації і залишається 
заниженим. 

Грошові доходи населення на придбання продовольчих 
товарів у кінцевому рахунку трансформуються у доходи 
сільськогосподарських підприємств. У двадцятці найбільш 
розвинутих країн світу населення витрачає на придбання 
продовольчих товарів 10-15 відсотків загального обсягу грошових 
витрат. На доходи аграрних підприємств припадає приблизно 



 103 

третина виділеної споживачами продовольства суми. Ці кошти 
разом з різноманітними дотаціями та пільговими виплатами є 
основою процесу відтворення сільськогосподарського 
виробництва у цих країнах. Вітчизняна статистика дозволяє 
провести аналогічні розрахунки, хоча вони матимуть наближений 
характер. У 2009 р. на придбання продуктів харчування населення 
нашої країни витратило 84,1 % загального обсягу грошових 
витрат. Відповідно до даних статистики домогосподарств, у тому ж 
році середньостатистичне домогосподарство витрачало на 
придбання продовольчих товарів 923,11 грн. у місяць, або ж 
11077,32  грн. за рік. Якщо врахувати, що загальна кількість 
домогосподарств становила 305,9 тис., то їхні грошові витрати на 
продовольство становили 33,9 млрд. грн. Оскільки сальдо 
експорту-імпорту продовольства у нашій країні майже рівне нулю, 
то можна припустити, що всі придбані продовольчі товари - 
вітчизняного виробництва. Якби всю сільськогосподарську 
продукцію виробляли лише сільськогосподарські підприємства, то 
їх грошова виручка від її реалізації становила б приблизно 27 
млрд. грн. і її можна було б фінансувати на самовідтворення цих 
господарств. Фактично у 2009 р. сільськогосподарські 
підприємства виручили від реалізації продукції сільського 
господарства 2,7 млрд. грн., тобто значно менше від того обсягу 
грошових коштів, який вони потенційно могли залучити до 
відтворення свого виробництва. Решта цих коштів - були отримані 
торговельними та переробними підприємствами, а також 
ринковими посередниками.  

Висновки. У процесі дослідження встановлено, 
взаємозв'язки між платоспроможністю населення та ефективністю 
сільськогосподарського виробництва проявляють у найтіснішій 
мірі. Вони проявляються при прогнозуванні соціально-
економічних процесів у країні в цілому чи окремих її регіонах. 
Урядові заходи прямого чи непрямого регулювання паралельних 
процесів підвищення рівня платоспроможності населення та 
ефективності сільськогосподарського виробництва повинні 
спрямовуватися на одночасне їх вирішення. Ефективна 
трансформація грошових доходів населення в підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва досягається 
при умові безперешкодного руху продовольчих товарів від 
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виробників до споживачів і відповідного зворотного руху 
грошових коштів. Якщо на цьому шляху утворюються 
різноманітні перешкоди економічного, політичного соціального, 
адміністративного характеру, то цей рух грошових коштів і товарів 
відбуватиметься неритмічно, з великими втратами для і для 
споживачів продовольчих товарів, і для їх споживачів, і для 
ринкових посередників. Вигоди отримають лише окремі учасники 
ринкового процесу.  

Ефективне функціонування системи "споживач - виробник 
продовольчих товарів", на нашу думку, вимагає реалізації таких 
заходів: вдосконалення митної політики; організації ефективних 
маркетингових служб в агропромисловому комплексі; розвитку 
роздрібної та оптової торгівлі, особливо в сільській місцевості; 
вдосконалення податкового законодавства; усунення 
адміністративного втручання в функціонування 
агропродовольчого ринку; рішучої боротьби з тіньовими схемами 
ведення бізнесу на агропродовольчому ринку; розвитку 
міжгалузевих зв'язків, кооперації та інтеграції в АПК; покращення 
функціонування банківської сфери; формування системи 
консультаційних послуг агентам агропродовольчого ринку. 
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МАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

БІЛОУСЬКО Т.Ю., К.Е.Н., ЄМЕЦЬ Ю.Г., АСПІРАНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

В статті визначається значення  маркетингу в формуванні 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, обґрунтовано необхідність 
розробки маркетингових стратегій на сільськогосподарських підприємствах. 

The paper determined the value of marketing in shaping the competitiveness of 
agricultural products, the necessity of developing marketing strategies on farms. 
 

Постановка проблеми. Забезпечення продовольчої 
безпеки України можливо лише завдяки  наявності 
конкурентоспроможних сільськогосподарських підприємств та  
виробництва  в них конкурентоспроможної продукції. 
Конкурентоспроможність продукції – поняття багатоаспектне: це 
відповідність продукції і умовам ринку, і конкретним потребам 
споживача. В умовах насиченості ринку та конкуренції споживачі 
здійснюють свій вибір на користь більш якісної з їх  точки зору 
продукції. Тому конкурентоспроможність підприємства і висока 
потрібність його продукції серед споживачів будуть залежати від 
відповідності якості продукції існуючим і невиявленим запитам 
споживачів. Виходячи з цього, значення маркетингу в сучасних 
умовах господарювання сільськогосподарських підприємств  
піднято на якісно новий рівень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання 
формування та підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції на основі маркетингу 
досліджували такі вчені як М.Й Малік., Л.А.Євчук, 
М.П. Канінський, А.Трубилин,  Ю.Осипов, Ю.І.Данько та інші.  

Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження 
є визначення впливу маркетингу на формування 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та 
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рекомендації щодо  обґрунтування маркетингових стратегій в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність продукції  це порівняльна 
характеристика, яка визначає відмінність продукції від аналогів 
конкурента і містить комплексне оцінювання сукупності її 
властивостей щодо виявлених вимог ринку чи якостей іншого 
товару. Ії також трактують як здатність задовольняти потреби 
споживачів, а також забезпечувати її виробнику ефективний збут 
[1]. Між категоріями конкурентоспроможності продукції, 
підприємства і виробництва в АПК існують взаємозв’язок і 
взаємозалежність. Основою цього зв’язку є 
конкурентоспроможність продукції. У загальному вигляді вона 
прямо пропорційна якості й обернено пропорційна ціні та 
залежить від кон’юнктури ринку [2]. 

 В умовах виникнення і дії конкуренції в агропромисловому 
виробництві важливого значення набуває досягнення балансу між 
постачальниками (виробниками) та споживачами 
сільськогосподарської продукції.  Останнім часом в Україні в 
результаті тривалої економічної кризи, що призвела до зменшення 
обсягів виробництва всіх видів сільськогосподарської продукції і 
стрімкого зростання цін на неї , значно скоротилося споживання 
населенням м’ясних і молочних продуктів, овочів, цукру, олії та 
інших продуктів. У зв’язку з цим цінова конкуренція впливає на 
споживчий попит навіть при  певному погіршенні якості 
продукції.  

Як відомо, однією з основних функцій менеджменту є 
управління маркетингом, спрямоване на досягнення бажаного 
обсягу продажу продукції на ринку та вплив на рівень, час і 
характер  попиту, втілення в життя заходів, розрахованих на 
встановлення, зміцнення і підтримання вигідних обмінів з 
покупцями з метою одержання максимального прибутку, 
зростання обсягів збуту продукції, збільшення сегменту ринку, 
підвищення конкурентоспроможності продукції.  

Сільськогосподарська продукція, в силу своєї специфіки, має 
своєрідні фактори формування конкурентоспроможності. Так, 
рівень конкурентоспроможності  сільськогосподарської продукції 
залежить від факторів зовнішнього формування, якісних і 
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економічних показників. До факторів зовнішнього формування 
відносять тенденції розвитку економіки і ринку , науково - 
технічний прогрес, зміни кон’юнктури ринку. Важливим є також й 
імідж підприємства та авторитет країни - виробника. В другій групі 
факторів – показники якості продукції, здатність продукції до 
зберігання, гарантії її безпеки. До третьої групи факторів впливу на 
конкурентоспроможність продукції відносять економічні 
показники, що формують її собівартість і ціну [3]. 

В роботах інших дослідників ми зустрічаємо наступні 
висновки: для об’єктивної оцінки ситуації виробник повинен 
використовувати ті ж самі критерії конкурентоспроможності 
товару, що й споживач [4]; конкурентоспроможності притаманні 
динамічний характер – її розглядають лише по відношенню до 
конкретного часу, з урахуванням змін ринкової кон’юнктури у часі; 
конкурентоспроможність залежить від стадії життєвого циклу, на 
якій знаходиться продукція, що розглядається [5]. Не менш важливе 
значення у забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції та підприємства має створення ефективної системи 
управління та дієвого механізму реалізації маркетингової діяльності в 
господарстві. Інертність у виробничій та збутовій діяльності, 
відсутність інноваційних стратегій та маркетингових концепцій, 
неефективні методи управління та непрофесіоналізм в галузі 
менеджменту є тими факторами, що стримують розвиток 
сільгосппідприємств та сприяють втраті та/або недоотримання 
ними конкурентних переваг [6]. 

 Маркетингова діяльність в підприємствах вимагає 
дослідження конкурентних переваг, прогнозування обсягу продажу 
аграрної продукції в різних регіонах , аналізу кон’юнктури ринку. 
Ці дані можна отримати завдяки маркетинговим дослідженням , які 
включають в себе збір, аналіз, узагальнення даних, прогнозування 
та визначення маркетингової стратегії з урахуванням конкретних 
ринкових умов. Для успішного здійснення цього потрібна 
вичерпна, достовірна та своєчасна інформація. Тому важливість  і 
актуальність створення маркетингових служб (відділів) в 
господарствах є об’єктивною необхідністю.  При цьому потрібно 
відмітити, що аграрний маркетинг формується на об’єктивних 
особливостях сільськогосподарського виробництва, обумовлених 
комплексом природнокліматичних, соціально-економічних, 
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політико-правових чинників. 
Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, 

за місце на ринку) поміж підприємствами-виробниками та 
торговими організаціями змушує шукати їх нові засоби впливу на 
рішення покупців. Одним з таких шляхів є створення товарів 
покращеного рівня якості. Передовий закордонний досвід 
свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою 
конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості реалізації 
продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і 
умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і 
на підприємство і навіть країну. Протягом багатьох десятків років у 
нашій країні, в умовах високої монополізації виробників та 
торгових представників, регулятором виробництва продукції був 
не реальний попит, а - виробництво й адміністративно-командний 
механізм розподілу, що регулювали споживання, формували 
потреби і випуск показників. У цих умовах проблема 
конкурентоспроможності підприємства і продукції у виробників 
практично не виникала, а якщо і виникала, то розглядалася лише у 
відношенні тієї продукції, що підлягала реалізації на зовнішньому 
рику. З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій 
країні, природно, різко загострилася, і її вирішення потребувало 
від усіх суб’єктів ринку активного пошуку шляхів і методів 
підвищення конкурентоспроможності вироблених і споживаних 
товарів. У зв’язку з цим у сучасній економіці головним напрямком 
фінансово-економічної і виробничо-збутової стратегії кожного 
торгового підприємства стає підвищення конкурентоспроможності 
для закріплення його позицій на ринку з метою одержання 
максимального прибутку. 

У сучасних умовах світової глобалізації особливої 
актуальності набуває проблема підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. З 
набуттям України членства в СОТ Україна фактично отримала 
вихід на міжнародні ринки, але, разом з цим, все найбільшої 
актуальності набуває питання конкурентоспроможності 
вітчизняної агропромислової продукції на міжнародних ринках. 

Важливою функцією менеджменту , як ми зазначали, є 
організація системи маркетингу. Гостра необхідність використання 
в управлінні підприємством нового і незвичного для нас 
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інструменту - маркетингу - одна з істотних рис формування 
ринкових відносин на рівні первинної ланки економіки. 
Забезпечення сталих позицій підприємства в умовах ринку 
передбачає, по-перше, вишукування нових ринкових 
можливостей, тобто виготовлення нових видів продукції та послуг, 
завоювання нових ринків, що досягається за допомогою 
маркетингу; по друге, ефективне функціонування підприємства, 
що зв’язано з особливим типом ринкового управління 
менеджментом. Таким чином, менеджмент і маркетинг тісно 
зв’язані між собою і тільки в тісній взаємодії можуть забезпечити 
конкурентоспроможність підприємства  та продукції в умовах 
ринкової економіки [7]. 

Разом з тим необхідно зазначити, що всі дослідження та 
розробки зарубіжних вчених направлені на застосування у 
найрозвинутіших національних економіках та недостатньо 
орієнтовані на країни, що знаходяться на початковому етапі 
розвитку ринкової економіки. Недостатньо дослідженим 
залишається ряд проблем, що пов’язані з розробкою 
маркетингової стратегії, спрямованої на зміцнення конкурентних 
позицій сільськогосподарських підприємств. Так, недостатньо 
уваги приділено розробці науково-практичних рекомендацій щодо 
розробки інтегрованої стратегії маркетингу. Удосконалення 
потребує й методика розрахунку конкурентної позиції 
підприємства, що враховує специфічні фактори, притаманні 
діяльності підприємств галузі АПК. Результатом недосконалої 
маркетингової діяльності є рефлективний розвиток виробництва, 
який призводить до поглиблення нестабільного економічного 
становища у галузі сільського господарства. 

Висновки. В умовах ринку кожне підприємство самостійно 
вирішує всі питання своєї комерційної діяльності. В даному 
випадку прорахунки неприпустимі. Отже, підприємства мають 
орієнтується на глибоке вивчення ринку, чітке визначення кола 
споживачів, задоволення потреб яких є найефективнішим 
способом забезпечення конкурентоспроможності продукції та 
підприємства. Усе це - свідчення того, що й на підприємствах 
нашої країни впровадження маркетингової стратегії має дуже 
велике значення. А в умовах ринкової конкуренції без такої 
стратегії не зможе обходитися жодне підприємство. 
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Серед шляхів удосконалення організації та підвищення 
ефективності застосування маркетингової стратегії на підприємстві 
можна виділити наступні: забезпечення організаційної єдності 
підрозділів підприємств шляхом їхньої активної комунікації і 
чіткого розподілу зобов’язань, підвищення оперативності аналізу 
необхідних даних за рахунок використання в повному обсязі 
новітніх інформаційних технологій. Таким чином,  можна 
стверджувати, що успішна діяльність підприємств та підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 
безпосередньо залежить від належного застосування 
маркетингових засад. 
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СПОЖИВЧІ УПОДОБАННЯ НА РИНКУ КОВБАСНИХ 
ВИРОБІВ МІСТА ХЕРСОНА ЯК ОРІЄНТИР 

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ 
 

БОЛІЛА С.Ю., СЕРГЄЄВА Ю.А., К. С.-Г.Н., 
БИКОВА В.Г., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ФЕДОРОВА Т.В., АСПІРАНТ, 
ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

Споживчі уподобання на ринку ковбасних виробів міста Херсона як орієнтир 
для прийняття маркетингових рішень. На основі проведених досліджень споживчих 
уподобань покупців м. Херсона визначений профіль цільового покупця та 
обґрунтовані маркетингові заходи  для товаровиробника ковбасних виробів.  

 Consumer tastes at the market of sausage products of city of Kherson as a reference-
point for the acceptance of marketing decisions. On the basis of the conducted researches of 
consumer tastes of customers of Kherson a certain profile of having a special purpose customer 
and reasonable marketing measures  are for the commodity producer of sausage products.  
 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки 
особливо важливим є випуск і забезпечення населення 
конкурентоспроможною харчовою продукцією. М'ясні товари 
займають вагому частку у структурі роздрібного товарообігу серед 
інших товарних груп. Сьогодні на українському ринку фігурує 
понад 20 тисяч найменувань м'ясних та ковбасних виробів. 
Ковбасні вироби і копченості мають велике значення у харчуванні 
населення, а їх виробництво є найбільш поширеним методом 
переробки м'яса та інших продуктів забою тварин у м'ясній 
промисловості.   В той же час, в умовах загострення конкуренції в 
контексті глобалізаційних процесів, що відбуваються в економіці, 
для будь якого товаровиробника, в тому  числі і в галузі 
виробництва м’ясопереробної продукції,  дуже важливим є 
зміцнення власних конкурентних позицій. Цього можна досягти 
лише шляхом ретельного вивчення  смаків та уподобань покупця, 
що дозволить виробнику наблизитись до створення «ідеальної» в 
очах споживача товарної пропозиції  та прийняти необхідні 
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маркетингові рішення, які  за рахунок більш лояльного ставлення 
клієнтів до товару збільшать  міру присутності виробника на 
ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними 
статистики, найбільшими обсягами серед готової  до вживання 
м’ясної продукції в Україні виробляються ковбаси. Ковбасні 
вироби - це продукти з м'ясного фаршу із сіллю і спеціями, в 
оболонці або без неї, піддані термічному обробленню або 
ферментації, та готові  до споживання. Вони характеризуються 
високою харчовою цінністю завдяки вдалому поєднанню 
високоякісної сировини, відповідній її обробці, наявності 
широкого вибору продукції, яка задовольняє потреби 
різноманітних споживачів [1]. За останній рік  виробництво даних 
виробів зросло на 9% у зв’язку із збільшенням попиту на даний 
товар у країні. Загалом ринок ковбасних виробів представлений 
здебільшого вітчизняними виробниками. Проте за останні роки, 
загалом по Україні, імпорт ковбасних виробів збільшився 
приблизно на  70%. Головними  постачальниками ковбас  стали 
Білорусія, Естонія, Іспанія, Франція, Угорщина, Польща.  Таким 
чином вітчизняні виробники зіштовхуються з серйозними 
загрозами зі сторони зарубіжних  товаровиробників. Це ставить 
питання про збільшення уваги до маркетингових  аспектів 
діяльності  вітчизняних товаровиробників.    Проблемам  
маркетингового забезпечення конкурентоспроможності 
присвячені численні праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених 
[ 2, 3, 4]. І в той же  час, деякі  аспекти, що стосуються практичних 
моментів досягнення конкурентних переваг підприємств 
м’ясопереробної галузі через  вивчення споживчих мотивацій та 
уподобань й  реалізації маркетингових   механізмів їх задоволення 
на регіональних ринках  залишаються нерозкритими.  

Формулювання цілей статті.  Враховуючи актуальність   
інформаційної складової в процесі прийняття маркетингових 
рішень товаровиробника,  за мету  дослідження  було поставлено 
вивчити профіль цільового споживача й визначити напрямки 
підвищення конкурентоспроможності для виробників ковбасних 
виробів на ринку м. Херсона.  Були поставлені наступні  завдання: 
визначити споживчі переваги покупців в залежності від віку, 
доходів і соціального положення; розробити практичні 
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рекомендації для виробників та торговельних організацій 
ковбасних виробів. Об’єктом дослідження виступив ринок 
ковбасних виробів, тобто сфера реалізації ковбасних виробів, 
пов’язаних між собою визначеними ознаками виробничого та 
споживчого характеру. Предметом дослідження є особливості 
споживання, мотивації покупців, фактори споживчих переваг, 
виявлення конкурентних переваг. В процесі дослідження    були 
використані методи: системного аналізу, статистико-економічний, 
опитування експертів та споживачів, власні спостереження.  

Виклад основного матеріалу.  З метою вивчення   
уподобань  та попиту  на  ковбасні вироби нами було проведено 
дослідження у різних районах міста Херсона протягом грудня 
2010 року. У ході дослідження був використаний кількісний метод 
(опитування споживачів). Була сформована умовно-випадкова 
безповторна вибірка. Розмір вибіркової сукупності склав 100 
респондентів різного віку та соціального статусу при похибці 10%, 
інструментом дослідження виступила структурована закрита анкета. 
Опитування проводились безпосередньо в місцях продажу товарів: 
на стихійних ринках, у великих супермаркетах і магазинах. Загалом 
серед опитуваних переважають споживачі віком від 40 до 60 років 
(36%), найменшу частку складають респонденти віком більше 60 
років (16%). Середній дохід усіх опитуваних складає 1500-2500 грн. 

За результатами дослідження, на запитання: «Чим є для 
споживача продукти харчування?»,  48% респондентів відповіли, 
що вони є для них засобом угамування почуття голоду, для 32% 
покупців – це засіб збереження життя. Якщо ж розглядати відповіді 
споживачів у розрізі вікової структури, то так само  для більшості 
респондентів продукти харчування – це засіб угамування голоду та 
засіб збереження життя.  В той же час, у віці з 40 до 60 років 
з’являється також відповідь, що продукти харчування це несуттєвий 
елемент життя. 

Серед продуктів харчування, за результатами дослідження,  
переважає м’ясна продукція (33,14 % раціону), друге місце посідає 
продукція рослинного походження (24,42%), на третьому – рибна   
(22,02%), а на четвертому – молочна продукція (20,42%).  Взагалі, 
всі ці продукти харчування в певній мірі є присутніми в раціоні 
населення. Частка їх споживання відрізняється на 5 – 10 %, що є 
невеликим розривом. 
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В наш час асортимент м'ясної продукції вражає своїм 
розмаїттям. Продукція основних її виробників розподіляється за 
певними групами, кожна з яких в свою чергу орієнтована на 
певний сегмент споживачів. Тут відіграє роль і величина доходів, і 
вік, і звичайно ж різні смакові вподобання покупців. В основному, 
м'ясна продукція поділяється на свіжу та перероблену, яка в свою 
чергу також має багато різновидів. Дані опитування свідчать про 
те, що перероблена м'ясна продукція є домінуючою, їй віддають 
перевагу 65 % респондентів, в той час як свіжій – лише 35 %. 
Невелику частину свіжої продукції в розподілі вживання можна 
пояснити дуже вагомим фактором, а саме – ціною. Оскільки 
технологія приготування переробленої продукції дозволяє 
використовувати різні домішки та суміші, в тому числі і 
рослинного походження, це суттєво знижує ціну на даний вид 
товару, в той час, коли свіже м'ясо є набагато дорожчим, а 
відповідно й недоступнішим для чималої верстви населення. 

Серед розмаїття  видів споживаної ковбаси ми виділили 
основні: варені, копчені, сирокопчені ковбаси, кров'янка, сосиски, 
сардельки та шинка. Найбільшим попитом у споживачів м. 
Херсона серед запропонованих ковбасних виробів користується  
копчена ковбаса, шинка та сирокопчена ковбаса, останнє місце 
займає ліверна та кров’яна ковбаси. Аналіз цього питання у 
залежності від доходу показав, що у родинах з більш високим 
рівнем доходу найбільшим попитом користується сирокопчена та 
копчена ковбаса, а у родинах з низьким рівнем доходу пріоритетом 
користуються варена ковбаса та сосиски. 

 Загалом якість ковбасних виробів оцінюється споживачами, 
як добра (44%). Споживачі,  які відносяться до вікової категорії 
більше 60, вважають, що якість ковбасних виробів задовільна, це 
говорить про те, що виробникам потрібно покращувати та 
підвищувати якість вироблюваної продукції (рис.1). Така оцінка 
напевно пов’язана з тим, що люди цієї вікової категорії споживали 
ковбасні вироби в часи СРСР, де їхня якість була набагато вищою, 
ніж зараз завдяки натуральним інгредієнтам. Лише споживачі віком 
від 18-25 років оцінюють продукцію на відмінно або дуже добре. 
Інші категорії оцінюють якість як добру, а також дуже добру. 
Однак дані показники якості повинні бути набагато вищі, тому 
виробнику потрібно покращувати якість своєї продукції. 
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Рис. 1. Оцінка  споживачами якості придбаної продукції 
 

В середньому споживачі витрачають на придбання 
ковбасних виробів приблизно 130-180 грн. у місяць. Частота 
придбання даної продукції в середньому це один - два рази на 
тиждень по 300-500 гр. Деякі споживачі дозволяють собі 
придбання ковбасних виробів в залежності від наявності коштів у 
бюджеті сім’ї, тобто тільки тоді коли вони дозволяють це зробити. 

Одним із питань, що нас цікавило, були чинники, які 
зумовлюють вибір місця покупки споживачами продуктів 
харчування. Як показали результати опитування,  одним із самих 
дієвих чинників впливу на вибір місця придбання продукції 
харчування є відомість торгової точки – для 57 % респондентів, 
реклама – для 25 % , порада знайомих  - для 12 %,  виставки-
ярмарки – для 6 %.  При цьому слід зважати також на те, що 
виставки – ярмарки є непостійним явищем, тому і відвідують їх не 
дуже велика кількість людей. Серед опитаних   більшість (27 % ) 
купують продукцію переважно в продуктових магазинах, 23 % - в 
супермаркетах, 16 % - на ринку. Найменша ж кількість споживачів 
(6%) при покупці м'ясної продукції харчування обирають ларьок 
чи кіоск. Розглядаючи залежність місця купівлі від віку можна 
зробити наступні висновки: у віці від 18 до 25 в основному купівлю 
здійснюють у великих супермаркетах та спеціалізованих магазинах 
– 12% від усієї сукупності опитаних. Наступна вікова категорія (25-
40 років)  в основному робить купівлю ковбасних виробів у 
мінімаркетах та на ринку – по 16% та так само як і попередні. У віці 
від 40 до 60 років, купівлю здійснюють в спеціалізованих 
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магазинах та на ринку 24% від усієї кількості опитаних.   
При опитуванні споживачів виявилося, що 84% 

респондентів при купівлі ковбасних виробів звертають увагу на 
виробника, 12% респондентів не придають цьому великого 
значення, а 4% опитаних взагалі не звертають уваги на виробника 
при придбанні ковбасних виробів. Аналіз даних опитування 
споживачів, які звертають увагу на виробника, показав, що 
найбільшим попитом користується  торгова марка «Мясной двор» 
та «Юбілейний» (32%). Найменшим попитом  користується такий 
виробник, як «Тягінські ковбаси» та «Тарасові ковбаси».  Такий 
виробник ковбасних виробів як «Самобранка» взагалі не був 
обраним жодним респондентом. У розрізі вікових категорій 
виявилося, що торгову марку «Тягінські ковбаси» купують 
споживачі похилого віку, у виробника «Тарасові ковбаси», ще 
з’являються також споживачі, які належать до вікової категорії 40-
60 років. Найбільш популярною серед усіх категорій споживачів є  
торгова марка «Мясной двор». Високим попитом також 
користуються виробники «Юбилейний» та «Скворцово». Серед 
молоді самою популярною маркою є «Юбилейний». Таких 
виробників як «Марка Малицкого» та «Золотой теленок» в 
основному купують споживачі середньої вікової категорії (рис.2). 
 

 
 

Рис. 2. Залежність вибору виробника 
від вікової категорії споживача 
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Висновки. Процес дослідження показав, що пріоритетними 
критеріями при виборі ковбасних виробів є якість, ціна, виробник 
та асортимент. Звідси можна зробити висновок, що для 
підвищення попиту потрібно знижувати ціну, з одночасним 
збереженням та підвищенням якості, звернути увагу на 
вдосконалення процесу виробництва з використанням новітніх 
технологій та рецептур приготування ковбасних виробів. Також 
необхідно розширювати асортимент продукції, який пропонується 
споживачеві, щоб максимально задовольнити його потреби. 
Виробнику потрібно підтримувати свій імідж та місце серед 
конкурентів. Пріоритетними каналами збуту для виробника мають 
бути спеціалізовані магазини та великі супермаркети, тому  
маркетинговому відділу потрібно звернути особливу увагу на 
побудову й оптимізацію політики збуту, необхідно розширювати, 
а при необхідності навіть змінювати канали розподілу.   
Виробникам слід активізувати комунікаційну політику, відповідно 
до посередника   слід  застосувати комбіновану стратегію впливу, 
що передбачає  надання права ексклюзивного збуту на території 
Херсонської області, гуртові знижки, надання рекламних матеріалів 
і зразків товарів, рекламу товарної марки на місці продажу; слід 
відпрацювати систему заходів щодо підвищення ефективності 
просування продукції та мерчандайзингу.  

На перспективу і надалі необхідно проводити моніторинг 
мотивацій та уподобань споживачів ковбасної продукції,  для того, 
щоб  оперативно реагувати на зміни, які відбуваються на ринку та 
застосовувати необхідний маркетинговий інструментарій для 
збільшення міри присутності виробника та зміцнення його 
конкурентного статусу. 
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УДК 658.26 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 

БОНДАР К.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті розглянута сутність сталого розвитку, визначені основні проблеми 

його енергетичного забезпечення. Визначені напрямки розвитку енергетичного 
потенціалу України. 

In the article the essence of sustainable development is examined, the basic problems 
of its energy guarantee are determined. They are indicated of a trend in development of the 
energy potential of the Ukraine. 
 

Постановка проблеми. В останні роки в зв'язку з 
погіршенням економічної ситуації і  загостренням конкурентної 
боротьби як перед підприємствами України і Росії, так і державами 
в цілому виникає складна проблема забезпечення сталого 
розвитку.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній 
літературі можна зустріти понад 60 дефініцій «сталого розвитку» і 
його синонімів – «збалансованого розвиток», стійкого розвитку і 
стійкого збалансованого розвитку. 

Вперше ідеї сталого розвитку згадувалися ще в роботах 
Мальтуса (1798 р.) і Мілля (1848 р.).  

Початком сучасного застосування категорії «сталий 
розвиток» стала доповідь Г. Х.Брутланда «Наше загальне 
майбутнє» і його переклад на російську, і на українську мову. 
Основна ідея доповіді визначалася словосполученням «sustainable 
development», російською мовою – «воспроизводящее развитие», 
чи інший варіант – « устойчивое развитие». 

Трактування «сталого розвитку» були дані Комісією ООН по 
розвитку й охороні навколишнього середовища, це “соціально-
економічна й екологічна еволюція суспільства, що, забезпечуючи 
потреби нинішнього покоління, разом з тим не позбавляє 
майбутні покоління можливості задовольняти власні життєво 
необхідні потреби” 
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Ми вважаємо, що «сталий розвиток» - це «процес 
збалансованого розвитку економіки країни, регіону або 
підприємства при якому дотримуються основні екологічні критерії 
відтворення навколишнього середовища і враховуються інтереси 
як сучасного, так і  наступних поколінь». 

Теоретичні і практичні аспекти сталого розвитку були 
відображені в роботах російських і українських учених - 
Е.А. Бельтюкова, В.Ф. Бесєдина, В.Н.Гончарова, А.П. Гречаної, 
М.П. Денисенко,  М.И.Малика, А.С. Музиченко, Э.Н. Рахліна, 
В.Г.Ткаченко, Л.И. Федулова, Е.В. Хлобистова, А.В.Чуписа, 
О.В. Шубравськой та інших. 

Основний матеріал дослідження. Однієї з важливих 
складових сталого розвитку будь-якої сучасної держави або регіону 
є достатнє забезпечення енергоносіями.  За прогнозами, нафті на 
планеті вистачить не більше як на 25-50 років. Запаси нафти і газу 
на планеті розподілені не рівномірно (табл.1). Росія по запасах 
цього енергоресурсу займає 8 місце -4,5% , Україна тільки 52 місце 
-0,03%. Близько 100 держав зовсім не мають запасів нафти. 
 

Таблиця 1 
Обсяги розвіданих запасів нафти на планеті 

(оцінка 2008 р.) 
 

Місце Країна Нафта - розвідані запаси 
(барелей) 

 Всі країни разом 1,331,000,000,000 
1 Саудівська Аравія 264,300,000,000 
2 Канада 178,800,000,000 
3 Іран 138,400,000,000 
4 Ірак 115,000,000,000 
5 Кувейт 101,500,000,000 

6 Об’єднані  Арабські 
Емірати (ОАЕ) 97,800,000,000 

7 Венесуела 79,140,000,000 
8 Росія 60,000,000,000 
   

52 Україна 395,000,000 
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По природному газу ситуація менш гостра – його запасів 
повинно вистачити на 60-70 років. У Росії запаси нафти складають 
близько 48 трлн. куб. м.(27,9 % світових запасів), а в Україні 1,1 
трлн. куб. м. (0,64% світових запасів). Проте, з огляду на труднощі 
з транспортуванням газу, у країнах, що мають великі запаси газу, 
його вистачить на більший період: країнам Близького Сходу — 
230 років, країнам Європи - 20 років, країнам Північної Америки 
— 10 років.  

Стабільне функціонування ринків вуглеводнів, забезпечення 
ними безперебійного постачання споживачам - це питання 
національної безпеки, як для розвинутих держав, так і країн, що 
розвиваються. Загострення боротьби з тероризмом у ведучому 
нафтовому регіоні - Близькій Схід,  Перська затока, збройні 
конфлікти та антиурядові революції в Африці, а також 
нестабільність  політичних режимів у Саудівській Аравії, Нігерії, 
Анголі, Венесуелі визначають економічну ситуацію на світових 
ринках нафти і природного газу. 

Висновки та пропозиції. Вивчивши досвід найбільше 
технологічно розвинутих країн і роботи сучасних вчених можна 
узагальнено виділити наступні напрямки удосконалювання 
енергетичних ресурсів в Україні. 

1. Використання сучасних технологій у всіх сферах економіки 
країни з метою більш економічного використання традиційних 
енергоносіїв (природний газ, нафта).  

2. Пошук і використання відновлюваних джерел енергії, серед 
яких важливими є виробництво енергоносіїв біологічного чи 
походження біопалива: биодизель, биоэтанол, биогаз. Україна має 
великий потенціал для виробництва сировини для таких 
енергоносіїв і його переробки. На жаль, велика частина сировини 
для біопалива вивозиться, а не переробляється, тому в Україні 
тільки близько 0,5% усього ринку палива зайнято біопаливом, у 
той час як у країнах Європи цей показник складає 7-10%.  

3. З метою подолання відставання у використанні 
альтернативних джерел енергії в перспективі доцільно: розробити 
і прийняти відповідні законодавчі акти; на державному рівні 
сприяти залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій у новий 
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сегмент національної економіки; підготувати і прийняти 
нормативно-технічну документацію, сертифікацію і 
стандартизацію біосировини і біопалива; сприяти виходу 
біопалива на внутрішній і зовнішній ринки; законодавчо 
оформити створення інтегрованих агропромислових об'єднань, у 
яких виробники біосировини і її переробними на взаємовигідних 
умовах будуть робити і реалізовувати біопаливо. 

4. Актуальність зберігає використання таких альтернативних 
джерел енергії як  енергія сонця, вітру, геотермальної, припливів і 
відливів, води, водню й інших. 

5. Для України великий інтерес представляють розробки, 
зв'язані з використанням метану з вугільних родовищ і шахт. 
Сучасні технології, що на практиці вже почали застосовуватися в 
найбільш розвитих країнах світу дозволяють робити видобуток 
такими способами: до початку виїмки вугілля з родовища; 
паралельно з його видобутком; на закритих шахтах, де видобуток 
вугілля вже не здійснюється.   

6. Усі зазначені напрямки розвитку використання традиційних і 
альтернативних джерел енергії повинні бути підкріплені змінами в 
законодавстві і в державній економічній політиці. Насамперед, 
мова йде про пільги і преференції (оподатковування, амортизація, 
кредитування, держзамовлення  та ін.) для підприємств що 
створюють нові технології, устаткування, паливо, а також для 
підприємств що їх використовують. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
БОНДАРЄВА Ю.Г., АСПІРАНТ, 

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

У статті обґрунтовано необхідність оцінки маркетингової діяльності 
сільськогосподарських підприємств, визначення їх ефективності за допомогою 
використання  методики  SWOT – аналізу. 

Evaluation necessity of agrarian enterprises marketing activity, definition of  their 
efficiency applying SWOT- analysis methods are grounded in this article. 
 

Постановка проблеми. Успішне функціонування 
сільськогосподарських підприємств в ринковому середовищі 
передбачає високу ефективність їх діяльності та можливість 
пристосовуватись до зовнішніх умов, які змінюються. Для успіху 
на ринку підприємству необхідні стратегічне бачення, яке 
відтворює сутність бізнесу і спрямовує зусилля всіх його 
підрозділів на досягнення більш високих показників, ніж у 
суперників, та орієнтація підприємства, яка передбачає 
пріоритетність споживача, чіткий процес формулювання і вибору 
оптимальної стратегії.  

Тому, вирішальною є  проблема оцінки маркетингової 
діяльності підприємств, визначення її ефективності за допомогою 
використання методики  SWOT – аналізу, який є основою при 
формуванні маркетингової стратегії розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
дослідження  стратегії розвитку сільськогосподарських 
підприємств викладено  у наукових працях багатьох учених: 
П.Т. Саблука, Л.Ю.Мельника, В.Г. Ткаченко, В.М. Гончарова, 
П.М. Макаренка та інших. У публікаціях відомих вчених - 
економістів України  визначається, що стратегія є системним 
прогнозом розвитку аграрної сфери. Маркетингова стратегія 
визначає перспективи та напрями розвитку сільського 
господарства  на основі зміцнення  ресурсної та матеріально – 
технічної бази, що призводить до якісних змін, нововведень і 
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використання потенційних можливостей сільськогосподарського 
підприємства  з метою адекватного реагування на зміни ринкової 
ситуації в країні.   

Формулювання мети статті – полягає у визначенні 
основних орієнтирів при формуванні маркетингової  стратегії 
розвитку аграрних підприємств, на основі проведення SWOT – 
аналізу. 

Основний матеріал дослідження. На думку багатьох 
учених, аграрне підприємство слід розглядати як відкриту систему, 
яка пов’язана з зовнішнім середовищем певним комплексом 
взаємовідносин. Аграрне підприємство, як відкрита система має 
ряд особливостей: по-перше, воно може існувати лише за умов 
активної взаємодії з навколишнім середовищем; по-друге, 
сільськогосподарське підприємство слід розглядати як штучну 
систему, створену людиною заради її власних інтересів, передусім -  
спільної праці. 

Тому кожне самостійне аграрне підприємство вирішує і 
формулює наступні задачі: дослідження ринку, вивчення потреб 
споживачів, визначення обсягів виробництва та реалізації аграрної 
продукції, налагодження ефективних зв’язків з партнерами, 
інвестування та управління фінансами з метою отримання високих 
економічних результатів. 

Для вибору обґрунтованої маркетингової стратегії необхідно 
використовувати сукупність наукових підходів: системного, 
ситуаційного та інтеграційного. Саме на сукупності наукових 
підходів ґрунтується SWOT-аналіз, який є початковим етапом та 
основою формування маркетингової стратегії [1]. 

Завдання SWOT-аналізу – надати керівникові необхідну 
інформацію для обґрунтованого вибору маркетингової стратегії з 
урахуванням подальших змін у зовнішньому та внутрішньому 
середовищах функціонування сільськогосподарських підприємств. 
Формування портфелю  маркетингових стратегій аграрних 
підприємств слід здійснювати в наступній послідовності: 

— дослідження макросередовища, розробка його портфелю та 
виявлення небезпек та можливостей; 

— дослідження мікросередовища, розробка його портфелю та 
виявлення небезпек та можливостей, сильних та слабких сторін; 

— розробка зведеного профілю маркетингового середовища 
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матриці SWOT –аналізу; розробка профілю та позиціонування 
елементів SWOT –аналізу та формування портфеля маркетингових 
стратегій [1]. 

У аграрній сфері кожному підприємству необхідна власна 
маркетингова стратегія, яка б дозволила йому, з одного боку 
нейтралізувати  загрози та слабкі сторони, а з іншої - реалізувати 
всі свої можливості та переваги. 

Сільське господарство України в цілому володіє певними 
конкурентними превагами, які, в першу чергу, обумовлені станом 
земельних угідь. Незважаючи на те, що ми в останні десятиліття не 
по-господарськи ставилися до землі, слабо використовували 
органічні добрива та інші засоби інтенсифікації сільського 
господарства, все-таки зберегли земельні угіддя України на 
належному рівні. Ці землі придатні для виробництва екологічно 
чистої продукції, попит на яку в світі починає поступово зростати.  

Можливість виробництва екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції в інших країнах істотно 
обмежено. Дана обставина робить сільське господарство галуззю, 
здатною виробляти  конкурентоспроможну продукцію. 

Незважаючи на складні зовнішні умови функціонування, у 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств в теперішній час  
є велика кількість не використаних внутрішніх резервів 
підвищення їх ефективності та конкурентноздатності. Цей 
висновок підтверджується результатами дослідження за даними  
сільськогосподарських підприємств Сватівського району 
Луганської області : ПП" Лан", ПАФ"Кармазинівська",ППА" 
Хортиця", ППА" Мілуватська", СФГ" Прогрес -10", ПАФ" 
Мрія",СФГ "Урожайне", СФГ" Каштан. Досліджувані підприємства 
мають практично однакові розміри, їх можна віднести до типових 
сільськогосподарських  підприємств Луганської області. Всі 
досліджуванні підприємства займаються виробництвом 
рослинницької та тваринницької продукції. 

Результати таблиці 1 свідчать, що найбільш рентабельними 
підприємствами Сватівського району є CФГ "Прогрес 10" (59,5%), 
СФГ" Урожайне’’ (42,6%),  збитковими є підприємства ВАТ 
"Нижньодуванське"(-33,3%),ППА ім. Шевченка (-20,8). Різниця в 
показниках фінансово –господарської діяльності зумовлена, в 
першу чергу, внутрішніми факторами. 
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Таблиця 1 
Результати фінансово-господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств 
Сватівського району за 2009 рік 

 

Найменування 
господарства 

Виручка, 
тис. грн. 

Собівар-
тість, 

тис. грн. 
Прибуток 

Рівень 
рентабель-
ності, % 

ППА "Лан" 5754 4893 540 11,0 
ПАФ"Кармазинік 474 428 46 10,7 
ППА"Хортиця" 4922 3855 215 5,6 
ППА"Мілуватська 9626 8017 592 7,4 
СФГ "Прогрес 10" 15903 10413 6200 59,5 
ПАФ "Мрія" 1866 1414 447 31,6 
СФГ "Урожайне" 3284 2296 979 42,6 
СФГ "Каштан" 10301 7964 2106 26,4 
Всього 52130 39010 11125 28,52 

 

Щоб з'ясувати спосіб впливу сільськогосподарських 
підприємств Сватівського району  на зовнішнє середовище, за 
допомогою анкетування спеціалістів і керівників підрозділів 
досліджуваних господарств проведемо аналіз сильних та слабких 
сторін, а також зовнішніх можливостей і загроз для  аграрних 
підприємств (табл. 2-3). 
 

Таблиця 2 
Перелік сильних та слабких сторін аграрних підприємств 

 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1 2 
1. Маркетинг 

1.Наявність власних каналів збуту 
аграрної продукції. 
2.Наявність кваліфікованих спеціалістів 
з новими поглядами на сучасні умови 
ринку. У галузі маркетингу. 
3.Вигідне поєднання якісно – цінових 
характеристик  сільськогосподарської 
продукції. 
4. Ефективна реклама. 

1. Недостатнє фінансове забезпечення  
маркетингових заходів.  
2.Відсутність заходів спрямованих на 
вивчення потреб ринку. 
3. Відсутність чітко визначених 
обов’язків працівників відділу 
маркетингу. Відсутність відділу 
маркетингу на аграрному 
підприємстві. 
4.Слабкий рівень організації 
маркетингової діяльності. 
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Продовження таблиці 2 
1 2 

2.Виробництво 
1.Можливості збільшення виробництва 
аграрної продукції. 
2.Наявність власних розробок продукції, 
новаторство. 
3.Належний стан  матеріально – 
технічної бази 

1.Велика енерго – та 
матеріаломісткість виробництва. 
2.Швидке старіння обладнання. 
3. Нестача обігових коштів. 
4. Відсутність чітких цілей та 
стратегій розвитку. 

3.Технології 
1.Розповсюдження достатньо простих  
технологій сільськогосподарського 
виробництва, пристосованих до 
матеріально – технічних та фінансових 
можливостей підприємства. 
2.Значні резерви підвищення обсягів та 
ефективності сільськогосподарського 
виробництва за рахунок  

1.Значна технологічна відсталість 
аграрних підприємств. 
2.Застосування у виробництві 
застарілих технологій. 
3.Низький рівень якості продукції.  

 

Таблиця 3 
Перелік зовнішніх можливостей та загроз для підприємств 

аграрного сектору 
 

Можливості Загрози 
1.Економічні 

1.Вітчизняні сільськогосподарські 
товаровиробники мають можливість 
зайняти певну нішу на світовому 
продовольчому ринку, а саме: нішу 
виробництва екологічно чистої 
аграрної продукції. 
2.Наявність в умовах кризи значних 
резервів підвищення внутрішнього  
попиту 

1.Низький рівень конкурентноздатності 
вітчизняного аграрного сектору в цілому 
на світовому продовольчому ринку. 
2.Слабкий розвиток ринкової 
інфраструктури внутрішніх 
продовольчих ринків. 
3.Відсутність системи ефективного 
контролю за використанням бюджетних 
коштів.  

2.Політичні 
1.Політична підтримка аграрних 
підприємств. 
2. Розробка правової бази для 
аграрного сектору. 

1.Низький рівень правової захищеності 
аграрних підприємств порівняно із 
зарубіжними країнами. 
2.Недосконала податкова система. 

3.Соціальні 
1.Потреба населення в продуктах 
харчування, тим самим забезпечується 
постійний попит на 
сільськогосподарську  

1.Професійна, культурна та духовна 
деградація сільського населення. 
2.Низький рівень соціальних умов життя 
в сільської місцевості. 

4.Природні 
Сприятливі природні умови Нестабільність погодних умов  

 



 127 

Висновки. Таким чином, для аграрних підприємств  мають 
найбільш важливе значення і тому заслуговують на особливу увагу 
наступні з факторів середовища: вітчизняні сільськогосподарські 
товаровиробники мають можливість зайняти певну нішу на 
світовому продовольчому ринку, а саме: нішу виробництва 
екологічно чистої аграрної продукції; наявність в умовах кризи 
значних резервів підвищення внутрішнього  попиту; економічну 
державну підтримку сільського господарства України в рамках 
реалізації комплексу державних цільових  програм на різних 
рівнях.   

Проведений  SWOT – аналіз дає нам змогу визначити, що в 
аграрних підприємств переважають слабкі сторони, проте є 
сприятливі ринкові можливості. 

Тобто, аграрні підприємства повинні прагнути посилити 
конкурентні позиції серед тих факторів, де це можливо, з 
одночасною ліквідацією слабких ланок.  

Доцільно концентрувати увагу на зниженні рівня витрат і 
підвищенні конкурентоспроможності продукції за рахунок 
підвищення рівня мотивації праці серед працівників вітчизняних 
аграрних підприємств. 
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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ 

— ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЛОЯЛЬНОСТІ 
 
БОРТНИК Т.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ЛЕМЕНТОВСЬКА В.А., К.Е.Н., 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 
В статті розглянуто чинники мотиваційного впливу на трудову активність 

персоналу підприємств, сформовано пріоритети мотиваційного механізму найманих 
працівників-власників, запропоновано мотиваційний механізм забезпечення 
лояльності персоналу підприємств. 

In the article the factors of motivational influence are considered on labors activity of 
personnel of enterprises, priorities of motivational mechanism of the hired workers-proprietors 
are formed, the motivational mechanism of providing of loyalty of personnel of enterprises is 
offered. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Радикальні 
зміни в господарському механізмі, формування соціально 
орієнтованого ринкового господарства вимагає поліпшення якості 
державного управління та кадрового менеджменту. Персонал 
підприємства є об’єктом дослідження різних наук, виходячи з його 
ролі у досягненні цілей бізнесу. Одним з основних елементів 
підвищення результативності використання кадрів є управління 
якістю праці її мотивацією на основі розширення спектру  
використання інструментів маркетингу, формування ефективної 
системи маркетингу персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
проблем управління персоналом, формування мотиваційного 
механізму активізації трудової діяльності присвятити свої праці 
Балабанова Л.В., Грішнова В.О.,    Дієсперов В.С., 
Виноградський М.Д., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Проте 
теоретичного обґрунтування і подальших маркетингових 
досліджень потребує питання формування системи управління 
персоналом на основі маркетингової концепції. 

Метою статті є розробка підходів, шляхів вдосконалення 
управління персоналом, мотивацією праці, забезпечення його 
лояльності на основі дослідження і використання інструментів 
маркетингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг 
персоналу в широкому сенсі розглядається як філософія і стратегія 
управління персоналом. При цьому персонал розглядається як 
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зовнішні і внутрішні клієнти фірми. В більш вузькому сенсі, 
маркетинг персоналу може бути представлений, як функція 
керівництва персоналом [1].  

Тлумачний електронний словник розглядає маркетинг 
персоналу, як складову маркетингу, яка вивчає ринок праці, 
потреби підприємства в персоналі, позиціювання  компанії як 
роботодавця  [2]. 

Маркетинг персоналу віддзеркалює намагання працівника 
забезпечити належний рівень своєї  працездатності та 
конкурентоспроможності з метою отримання більшої винагороди, 
можливості кар’єрного росту, а підприємство забезпечує свої 
потреби в висококваліфікованих і лояльних працівниках. 
Консенсус інтересів підприємства і працівників забезпечує 
можливість досягнення поставлених перед ними цілями. 

Практика маркетингу персоналу доводить перспективність 
швидкого зростання показників конкурентоспроможності 
підприємства за рахунок активізації кадрової стратегії, формування 
ефективної системи маркетингу персоналу. 

Досягти кардинальних позитивних змін в формуванні 
системи маркетингу персоналу слід  шляхом здійснення якісно-
структурних змін в мотиваційному механізмі. 

Результативність трудової діяльності працівників, якість 
праці залежить в значній мірі від того, наскільки вектор 
мотиваційної спрямованості його праці буде співпадати з 
поставленими перед ним виробничими завданнями. Зміни в 
мотивації праці повинні бути адаптовані до умов виробництва, 
ринкового середовища, ринку праці, пріоритетів маркетингової 
стратегії. 

На мотиваційний механізм впливає безліч чинників, які 
розмежовуються за рівнем управління економікою (рис. 1). 

На мегарівні на формування мотиваційного механізму 
впливають: попит та пропозиція; рівень оплати праці; вимоги до 
кваліфікації  праці; ситуаційний аналіз трудової міграції. 
Порівняння розмірів матеріального стимулювання та рівня життя 
працівників вітчизняних підприємств і закордонних формує 
депресивні настрої, спонукає працівників мігрувати за кордон в 
пошуках більших заробітків. Так, за межами України працює 
понад 5 млн. громадян [3], в той час коли кількість трудових 
мігрантів в Україні складає до 1 млн. осіб [4], що свідчить про 
значну втрату активної частини трудового потенціалу. На  
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макрорівні значними чинниками є фінансово-економічний стан 
економічної ситуації, аналіз ринку праці, державне регулювання 
оплати праці тощо. 

Розрахунки зарубіжних вчених та експерти Євросоюзу 
показують, що мінімальна заробітна плата має становити 2-2,5 
прожиткових мінімумів і при цьому в більшості, країн складає 35-
40% середньої [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Чинники мотиваційного впливу 
на трудову діяльність персоналу на різних рівнях управління 

 

На регіональному рівні в першу чергу слід звернути увагу на  
рівень оплати в галузі, фінансово-економічний стан підприємств, 
матеріально-технічну базу, впровадження інновацій. 

На рівні підприємства мотиваційний  механізм  
підприємства зорієнтований на результативність роботи 
працівників та підприємства, ефективність управління, особливості 

 
Чинники 

мотиваційного 
впливу на кадровий 

потенціал 

Мегарівень 
1. Попит і пропозиція на працівників 
2. Рівень оплати і рівень життя 
3. Вимоги кваліфікації до праці 
4. Ситуаційний аналіз трудової міграції 

Мікрорівень 
1.Результативність роботи працівників 
2. Ефективність маркетингу  
3. Особистісні характеристики працівника 
4. Особливості трудових взаємовідносин в 
різних формах власності і господарювання 

Мезорівень  
1. Рівень оплати праці в порівнянні з іншими 
галузями 
2. Фінансово-економічний стан підприємств 
регіону  
3. Матеріально-технічна база і впровадження 
інноваційних технологій 
4. Особливості регіону 
5.Вплив людського фактору 

Макрорівень 
1. Попит і пропозиція на працівників 
2. Стан економіки держави 
3. Нормативно-правова забезпеченість і держане 
регулювання – оплати праці працівників 
4. Державна політика зайнятості  
5. Тіньова економіка 



 131 

трудових взаємовідносин, відношення до власності, лояльності 
працівників. Мотиваційний механізм передбачає використання 
економічних адміністративних, організаційно-виробничих, 
морально-психологічних та соціальних методів, які 
використовуються в різних комбінаціях і диференційовані за 
пріоритетами використання для найманого працівника і власника 
підприємства (рис. 2.) 

Пріоритети формування мотивів 

- охорона праці; 
- покращення умов праці. 

Найманого працівника 

- подяки, грамоти; 
- оцінка результатів;  
-  нагороди, збори; 
- формування 
корпоративної культури. 

- графіки роботи; 
- режим праці. 

- нагороди, цінні 
подарунки; 
-  пільги в харчуванні; 
- комунальні платежі, 
оплати житла, транспорту; 
- оплата навчання; 
-  пільги за житло. 

-  заробітна плата;  
-  премії; 
-  участь в прибутку; 
- виплати орендної плати. 

- формування статусу; 
-  участь в прийнятті 
рішень в державному 
управлінні; 

-  медичне обслуговування; 
- соціальні пільги. 

- визнання, слава, повага; 
- свобода незалежності в 
прийнятті рішень; 
- формування позитивного 
іміджу аграрного 
підприємства; 
- участь в державному 
управлінні. 

- дотримання екологічної 
безпеки; 
- дотримання вимог 
охорони праці; 
- свобода, незалежність в 
діяльності; 
- зростання змістовності 
праці. 

- творчі відпустки; 
- відрядження. 

- дотації і компенсації 
держави; 
- участь в програмах 
малих грантів; 
- підвищення кваліфікації. 

- розширення 
виробництва; 
- збільшення прибутку. 

Власника 

Соціальні 

Морально-
психологічні 

Організаційно-
виробничі 

Адміністративні 

Економічні непрямі 

Економічні прямі 

- просування по службі; 
- участь в прийнятті 
рішень; 
-  медичне обслуговування; 
-  соціальні пільги. 

 
Рис. 2. Пріоритети формування мотиваційного механізму 

найманих працівників-власників 
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Соціально-економічний розвиток сільських територій 
повністю залежить від результативності роботи 
сільськогосподарських підприємств. Зниження рівня виробництва 
веде, розвал  і припинення діяльності підприємств призводить до 
збільшення рівня безробіття. Завдання маркетингу персоналу є 
формування такого мотиваційного механізму, який би спонукав 
працівників до високопродуктивної праці і забезпечив умови для 
підвищення конкурентоспроможності виробництва, формування 
рівнопартнерських в порівнянні з іншими галузями умов праці 
аграрних працівників. На трудову  активність   персоналу 
впливають внутрішні та зовнішні чинники (рис. 3). 

 Чинники впливу на рівень 
активності працівників 

Зовнішні Внутрішні 

Соціально - економічний стан 

Попит та пропозиція  

Діюча система оцінки праці 

Демографічна ситуація 

Рівень і умови стимулювання праці 

Соціальні гарантії 

Морально-психологічний клімат 

Сімейний стан, родинне 
оточення 

Вік 

Рівень освіти 

Досвід роботи, трудовий 
стаж 

Професійна та 
корпоративна культура 

Ціннісні орієнтири, особисті 
потреби 

Рівень життя в державі, регіоні 
 

Політична стабільність країни 

 
Рис. 3. Чинники мотиваційного впливу 

на трудову активність працівників 
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Зовнішні чинники діляться на ті, що визначаються 
кадровою політикою підприємства і включають: організацію 
морального та матеріального стимулювання, заходи кадрової 
політики, оцінки праці, морально психологічний клімат, умови 
праці і ті, що не залежать від підприємства, а саме: рівень життя 
населення, фінансово-економічний стан регіону, ситуація на ринку 
праці, діючі соціальні гарантії.  

Внутрішні чинники, формують базис мотивації персоналу і 
доцільно поділити на чотири групи: природні здібності, 
особистісно-якісні характеристики, професійні характеристики, 
особисті мотиваційні пріоритети  (рис. 4). 

Внутрішні чинники, формують базис мотивації персоналу і 
доцільно поділити на чотири групи: природні здібності, 
особистісно-якісні характеристики, професійні характеристики, 
особисті мотиваційні пріоритети. 

Власник орієнтується на отримання максимального прибутку 
шляхом збільшення обсягів виробництва та збуту продукції за 
вищими цінами, отримання економії матеріальних витрат і виплат 
невисокої заробітної плати. Найманий працівник за належних 
умов праці очікує отримати високу заробітну плату. При наймі 
працівників на роботу, укладанні трудового договору відбувається 
узгодженні інтересів власника з інтересами працівників. Консенсус 
інтересів між власником та найманим працівником залежить від 
фінансового стану підприємства, прийнятих умов стимулювання 
праці, попиту та пропозиції на робочу силу (рис. 4). 

Пріоритетними завданнями маркетингу персоналу є 
забезпечення підприємства висококваліфікованими кадрами, 
активізація трудової їх діяльності та формування лояльності 
персоналу. Основою формування лояльності є відповідність  
вимог до умов праці, робочої ситуації, потреб працівників 
системою мотивації праці персоналу, морально-психологічним 
кліматом, можливостями кадрового росту. В цьому ракурсі 
лояльності слід трактувати, як задоволеність працівника умовами 
праці, розмірами і формами стимулювання  праці, можливостями 
розвитку, кар’єрного росту, самореалізації, перспективами (або 
іміджем ) підприємства, колективом. 
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Потреба 
власника 

Інтерес власника - 
прибуток 

Фінансовий стан 
підприємства 

Попит і пропозиція 
на ринку праці 

Інтерес працівника 
– трудовий дохід 

Потреба  
працівника 

Стимули 

Лояльність 
персоналу 

Мотиви 

Узгодження інтересів 

Задоволення потреб Незадоволення потреб 

1. Підвищення 
продуктивності праці 
2. Позитивне ставлення до 
фірми 
3. Формування 
корпоративного духу 
4. Позитивний імідж 
підприємства 
5. Престижність роботи 
6. Підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємства 

1. Зниження 
продуктивності праці 
2. Байдужість до 
підприємства 
3. Формування негативного 
іміджу фірми 
4. Не престижність 
професії  
5. Звільнення 
6. Зниження  
конкурентоспроможності 
підприємства 

 
Рис. 4. Мотиваційний механізм забезпечення лояльності 

персоналу підприємств 
 

Таким чином, в умовах формування  нових механізмів 
господарювання орієнтованих на ринкову економіку, перед 
підприємствами встає потреба працювати по новому, рахуватись з 
законами та вимогами ринку, оволодівати маркетинговим  типом 
мисленням та поведінки, адаптувати виробничу діяльність до 
мінливих умов зовнішнього середовища. Зростає вагомість вкладу 
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кожного працівника в результативність роботи підприємства, тому 
однією з головних завдань для підприємства є формування нових 
підходів до мотивації активної трудової діяльності персоналу  через 
весь спектр відносин власності на основі використання 
інструментів маркетингу. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ІНСТРУМЕНТІВ БРЕНДУ 

НА М'ЯСОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

БРОНСЬКА О.Ю., АСПІРАНТ, 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті виділено основні принципи для здійснення змін на рівні 

позиціонування бренду; обґрунтовано необхідність зосередження позиціонування бренду 
м'ясо-ковбасної продукції саме на забезпеченні основних вимог споживачів; наведена 
характеристика змін в комунікаційній політиці в сучасних умовах; рекомендовано 
проведення оцінки ефективності інноваційних програм просування по запропонованій 
методиці. 

In the article basic principles are selected for realization of changes at the level of 
positioning of brand; the necessity of concentration of positioning of brand of meat- sausage 
products is grounded exactly on providing of the basic requirements of users; description of 
changes is resulted in an of communication policy in modern terms; the lead through of 
estimation of efficiency of the innovative programs of advancement is recommended on the 
offered method. 
 

Постановка проблеми. Серед проблем у галузі маркетингу 
виділяють недостатній фокус на ринок і клієнтів, відсутність 
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цілісного розуміння своїх споживачів, слабкий моніторинг і аналіз 
конкурентів, слабкий менеджмент відносин з різними 
стейкхолдерами, неадекватні маркетингові плани і проблеми 
планування, слабкість брендової політики і т.д. В той же час, 
потреба в якісному маркетингу все наростає. За десятиліття 
маркетинг пережив якісні внутрішні зміни, доповнені новими 
технологічними можливостями. Бренд признається як найбільш 
цінний актив підприємств і маркетинг доклав немало зусиль, щоб 
вивести брендову політику, засоби і інструменти на відповідний 
рівень. Проте не звертаючи увагу на деякі успіхи в маркетинговій 
політиці, не дивлячись на весь прогрес і розвиток, маркетинг не 
забезпечує очікувань від бізнесу і своєї місії [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Провідними вченими при 
розгляді теоретико-методологічних питань у галузі брендингу і 
маркетингу є Ф.Котлер, Д.Огивлі, Т.Пітерс, Дж.Трут, Г.Л.Багієва, 
Ю.А.Бичун, В.Н.Домніна, Н.К.Моїсєєва, внесок у вивчення 
проблем оцінки бренду внесли також Дж.Балмер, М.Ньюман, 
О.Л.Чернозуб, А.В.Шаромов, М.І.Яндієв, Н.Какабадзе. 

Формулювання мети. Метою дослідження виступає 
виділення інструментів бренду та проведення їх оцінки задля 
внесення в них змін з подальшою трансформацією маркетингової 
політики. 

Основний матеріал. Інструментом бренду, який підлягає 
трансформації, нами було виділене позиціонування бренду 
підприємства.  

Основні принципи для здійснення змін на рівні 
позиціонування бренду: 

— відповідність потребам, запитам і бажанням споживачів; 
— відмітні особливості рекламної компанії; 
— основний акцент на відповідальність перед споживачем; 
— послідовне застосування інструментів маркетингових 

комунікацій; 
— застосування тверджень, що не вимагають доказів; 
— використання енергійних девізів. 

Позиціонування бренду м'ясо-ковбасної продукції повинно 
бути зосереджено на забезпеченні основних вимог споживачів: 
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1. Безпека – відповідність.  
2. Натуральність – обумовлена використанням натуральної 

м'ясної сировини. 
3. Вища якість – забезпечується якісною сировиною, 

прогресивними технологіями, сучасним устаткуванням і постійним 
моніторингом. 

4. Смак і зовнішній вигляд – характеризується смаковою 
незамінністю і привабливістю для апетитного сприйняття. 

5. Щоденне вживання.  
У зв'язку з тим, що результатом успішного позиціонування 

бренду є формування відчуттів, емоцій і вражень у споживача, то 
методику оцінки позиціонування бренду доцільно будувати 
виходячи з орієнтації на споживчі асоціації. 

У сучасних умовах одна з проблем м'ясопереробних 
підприємств полягає в трансформації традиційної системи 
просування в адаптовану в умовах інформатизованої і захопленого 
інтернетом споживчого середовища. Тому важливим питанням 
даного напряму виступає підбір комунікаційних інструментів для 
м'ясопереробних підприємств, включаючи їх своєчасну 
комплексну оцінку. Ступінь використання доцільних для даної 
галузі видів комунікацій свідчить про рівень інформованості 
споживачів, що в свою чергу при правильному підході до вибору 
комплексу просування і позитивному враженні споживача дасть 
можливість підприємству збільшити ступінь довіри і рівень 
лояльності споживчого сегменту. 

На рівні комунікаційної політики пропонується розробка 
індивідуальної комунікаційної програми для м'ясопереробних 
підприємств і формування механізму підбору елементів системи 
маркетингових комунікацій для успішного просування як 
інноваційної продукції, так і традиційної  з метою реалізації змін 
на рівні бренду. 

Характеристика змін в комунікаційній політиці в сучасних 
умовах об'єднує виділення показників змін, способів і методів 
пристосування до змін, що відбито у табл.1 
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Таблиця 1 
Напрямки змін в комунікаційній політиці 

м'ясопереробних підприємств 
 

№ 
п/п Показники змін Спосіб пристосу-

вання до змін 
Методи пристосу-

вання до змін 
1. Зміна вимог 

споживачів до 
інформації про 
м'ясопродукти 

Зміна змісту 
звернення до 
споживача 

Маркетинговий 
аналіз м'ясо - 
ковбасного ринку, 
дослідження, прогноз 

2. 
Зміна шляхів контакту 
виробника із 
споживачем 

Зміна набору 
засобів просування 
продукції 

Перегляд каналів 
розповсюдження 
інформації по просу-
ванню продукції 

3. 

Зростання 
конкурентної 
активності у галузі 
комунікаційної 
політики 

Використання 
передових ідей та 
активізація 
комунікаційної 
активності 

Конкурентний аналіз, 
SWOT-аналіз 

4. 

Зміни внутрішніх 
(організаційних, 
економічних) 
можливостей 
підприємства 

Використання 
внутрішнього 
потенціалу в 
рішенні комуніка-
ційних питань  

Перегляд бюджету на 
здійснення 
комунікаційної 
політики 

5. 

Поява нових цільових 
груп споживачів 
(продукція для 
дитячого харчування, 
для груп споживачів з 
високим рівнем 
доходу) 

Охват нових 
аудиторій 

Створення 
комунікаційної 
програми для 
просування м'ясної 
продукції  

6. 
Зміна цілей і стратегій 
маркетингової 
політики 

Зміна системи 
маркетингових 
комунікацій, 
адаптація до цілей 

Стратегічне 
планування 

7. 

Зміна ефективності 
функціонування 
системи 
маркетингових 
комунікацій 

Перегляд існуючих 
інструментів 
просування 

Аналіз 
комунікаційної 
політики, оцінка 
ефективності 
системи 
маркетингових 
комунікацій 
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У зв'язку з вищевикладеним, м'ясопереробним 
підприємствам рекомендується проведення оцінки ефективності 
інноваційних програм просування по наступній методиці: 

1) вибір комунікаційних інструментів просування ковбасних 
виробів; 

2) визначення вагомості кожного комунікаційного інструменту; 
3) виявлення ступеня ефективності кожного окремого 

інструменту комунікацій; 
4) виявлення комплексного показника оцінки ефективності 

застосування комунікаційних інструментів. 
Головним критерієм трансформації існуючої системи 

комунікацій є необхідність їх безперервного використання. У 
табл.2 виділені інструменти комунікаційної політики, що повинні 
використовуватися для просування ковбасних виробів. 

Тому оцінка ефективності інноваційних програм просування 
повинна розраховуватися по наступній формулі: 
 

Кеф ком =а* Рoff-line + а*Рon-line + а*Спр + а*ТМ + а*ПР +а*Ппр, 
 

де Рoff-line – пряма реклама (радіо, телебачення, преса); 
Рon-line –  інтерактивна реклама (інтернет); 
Спр – стимулювання продажів (премії, цінові знижки, купони, 

конкурси); 
ТМ – торгова марка; 
ПР – паблік рилейшнз, зв'язки з громадськістю; 
Ппр – персональний продаж (презентації, виставки - продаж); 
а – коефіцієнт вагомості. 

 

Таблиця 2 
Показники комунікаційних інструментів 

просування ковбасних виробів 
 

№ 
п/п Показники  Вага 

1. Засоби  off-line 0,28 
2. Засоби  on-line 0,14 
3. Стимулювання продажу 0,1 
4. Торгова марка 0,24 
5.  Зв'язки з громадськістю 0,19 
6. Персональний продаж 0,05 
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Використання комунікаційних інструментів просування з 
посиленим акцентом на застосуванні інтерактивної реклами, 
свідчить про силу використання бренду підприємства не тільки 
серед конкурентів, але і в тимчасовому просторі обліку 
інформаційних можливостей і усвідомлення своїх перспектив.  

Висновки. Криза, поглиблення старих проблем замість їх 
остаточного лікування, загальні зміни в середовищі, як і нові 
погляди в бізнесі - все це спонукає говорити не про чергові 
еволюційні й поступові зміни, а про трансформацію 
маркетингової політики. Відповідно в центр уваги стають питання 
якісних глибоких змін, які з практичної точки зору дійсно можуть 
змінити сучасний стан маркетингу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
БРУХ О.О., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Збут сільськогосподарської продукції є невід’ємною складовою агро 
продовольчого маркетингу. В статті розглянуто основні теоретичні положення щодо 
проблем збуту та реалізації сільськогосподарської продукції на агро продовольчому 
ринку. 

Sales of agricultural products is an integral part of agricultural and food marketing. 
The article examines the main theoretical positions on issues of agricultural marketing and 
agro-food products on the market. 
 

Постановка проблеми. Інтерес до збуту продукції в 
аграрному секторі економіки виникає, як і в безпосередніх її 
суб’єктів, так і в економічній науці загалом. Під збутом слід 
розуміти комплекс процедур просування готової продукції на 
ринок (формування попиту, одержання й обробка замовлень, 
комплектація і підготовка продукції до відправлення покупцям, 
відвантаження продукції на транспортний засіб і транспортування 
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до місця продажу або призначення) й організацію розрахунків за 
неї (встановлення умов і здійснення процедур розрахунків з 
покупцями за відвантажену продукцію. [8] 

Аналіз останніх досліджень і публікацій У науковій 
економічній літературі приділяється значна увага дослідженню 
збуту та реалізації продукції. Результати цих досліджень виявили 
своє відображення в наукових працях Е Азарян, О. Братко, А. 
Гаджинський, С. Гаркавенко, В. Липчук, С. Мочерний, Л. Мороз, 
В. Прауде. 

Однак більшість вітчизняних вчених – маркетологів 
вважають, що збут і реалізація продукції є ототожненими і 
схожими за змістом поняття. 

Формулювання цілей статті. У сьогоднішніх умовах 
потреба у вивченні процесів збуту і реалізації 
сільськогосподарської продукції в маркетинговій діяльності 
господарства постійно зростає. Беручи до уваги зарубіжний досвід, 
можна зазнати, що закордонна практика виробила велику кількість 
рекомендацій, що до того, яка повинна бути організація збутової 
діяльності на підприємстві [2]. Проте викладені шляхи, методи і 
принципи, що використовувались в країнах із розвиненою 
ринковою економікою вимагають дещо інших підходів до даних 
застосовуваних положень на теренах нашої держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
На даний момент часу існують такі поняття, як «реалізація 

продукції» і «збут продукції». В економічній літературі немає 
чіткого розмежування між реалізацією і збутом продукції, або ж 
взагалі деякі науковці стверджують, що ці два поняття є тотожними 
у своєму вимірі [7, 9].  

В енциклопедичній літературі використовують такі 
трактування, щодо цих понять: 

— реалізація продукції – відпуск товарів і одержання за них 
грошової оплати; [6] 

— збут – продаж, реалізація продукції, товарів підприємством, 
організацією, фізичною особою з метою отримання грошової 
виручки, забезпечення надходжень грошей; [6] 

— збут товару – система виробничо-господарських, 
торговельно-збутових дій, спрямована на просування товарів із 
сфери виробництва у сферу торгівлі або споживання. [4] 

На наш погляд, дані трактування мають ряд негативних 
сторін: 
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1. У визначенні збут зустрічається поняття «реалізація 
продукції», а це в свою чергу підкреслює, що збут і реалізація – 
ідентичні слова. 

2. Дані автори виділили окремим визначенням збут і збут 
продукції, хоча ці поняття є тотожні. 

3. Немає чіткого узагальнення де і чим починається збутова 
діяльність підприємства і коли настає реалізаційний процес готової 
продукції. 

В економічному словнику [4,5] подається чітке 
розмежування, щодо визначень реалізація і збут продукції: 

— реалізація продукції – продаж товарів споживачам і 
отримання коштів за них на рахунковий рахунок підприємства-
постачальника. У політичному аспекті реалізація продукції 
означає, з одного боку, можливість для населення задовольнити 
особисті потреби, а для підприємств – продаж одних вироблених 
товарів і привласнення втіленої в них додаткової вартості, а також 
можливість придбання інших товарів, в тому числі робочої сили, 
для продовження процесу капіталістичного виробництва у 
розширеному масштабі;[5] 

— збут – комплекс після виробничих операцій, які здійснюють 
юридичні та фізичні особи з моменту виготовленої продукції до її 
продажу покупцеві. [4] 

В нормативно-правовому визначенні, реалізація продукції 
(робіт, послуг) – це господарча операція суб'єкта підприємницької 
діяльності, що передбачає передачу права власності на продукцію 
(роботи, послуги) іншому суб'єкту підприємницької діяльності в 
обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань. 

Як бачимо, ці поняття мають одну спільну рису – це продаж 
товару покупцеві. Але на цьому і побудований весь реалізаційний 
процес, тобто виготовлення товару і його реалізація. На відміну від 
реалізації, збут продукції – це одна із складових маркетингової 
діяльності підприємства, за допомогою якої також ми продаємо 
продукцію покупцеві, тільки тут присутні такі системні елементи, 
як: дослідження ринку, вивчення споживачів, їх потреб, смаків і 
вподобань; доробка і підготовка до продажу товару, тобто 
доведення товару до стану, яким бажають бачити покупці; 
остаточне визначення ціни на товар з врахуванням співвідносних 
параметрів попиту і пропозиції на ринку; посилення 
конкурентоспроможності продукції завдяки комплексу 
маркетингових комунікацій. 



 143 

Вважаємо, що суть терміну «реалізація» є кінцевим 
результатом категорії «збут». Якщо застосовувати термін 
«реалізація» у збутовому форматі, то у трактуванні «реалізація 
збутової політики підприємства». Ця категорія більш чітко 
окреслює зміст і структуру даного розуміння. Тому «збут» означає 
поступове переміщення, просування товарів (готової продукції) до 
подальшого елементу збутового ярусу на основі маркетингової 
стратегії, а також налагодження відносин з покупцями і продаж 
товарів на основі задоволення потреб населення.  

У процесі збуту сільськогосподарської продукції 
підприємства ставлять перед собою такі цілі:  

— максимальне задоволення запитів споживачів; 
— забезпечення високої якості, конкурентоспроможності та 

надійності продукції; 
— налагодження високоефективної системи розподілу; 
— досягнення незламних позицій в умовах жорсткої 

конкурентної боротьби; 
— отримання максимального зиску (прибутку) в поточному 

періоді, а також забезпечення реверсів (гарантій) його одержання в 
майбутньому. 

Зрозуміло, що цілі збуту продукції ґрунтуються на цілях 
загалом підприємства, серед яких першочергове місце посідає 
максимізація прибутку. Досягнення максимального прибутку 
можливе лише за умов успішної реалізації таких завдань у сфері 
збуту, як: оптимальне завантаження виробничих потужностей 
замовленнями споживачів; вибір раціональних каналів розподілу; 
мінімізація сукупних витрат у господарському циклі товару, 
включаючи витрати післяпродажного  обслуговування та 
споживчого сервісу. Хоча можна стверджувати, що максимізація 
прибутку – це не основна мета діяльності фірм. Так видатний 
економіст Г.Саймон, що отримав Нобелівську премію в галузі 
економіки за дослідження поведінки підприємства, за теорією 
оптимізації діяльності фірми, в основі якої знаходиться принцип 
максимізації прибутку вважає, що підприємство прагне здобути 
чіткого рівня прибутку, проте «… мета підприємства – не 
максимізація прибутку, а досягнення визначеного рівня або норми 
продажів. Водночас, важливим фактором прибутковості її 
діяльності є частка суб’єкта на ринку. Розрахунки свідчать, що з 
ростом частки підприємства на ринку на 10%, рівень 
рентабельність збільшується на 3,5%. Таким чином, підприємства 
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направляють свої зусилля на те, щоб досягти визначеної частки на 
ринку та утримання її» [10]. 

Проте, вже спостерігаються суттєві зрушення з боку 
українських науковців, що пропонують свої методи до вирішення 
актуальних питань: організація раціональної збутової діяльності 
малих і середніх підприємств, надаються практичні рекомендації 
стосовно організаційних структур управління збутом на 
підприємстві та інше [1, 3]. 

Висновки. Отже, узагальнюючи вище сказане, можна 
зробити висновок, що збут продукції – це поступовий, 
планомірний рух виготовленої продукції від виробника до 
споживача через відповідний комплекс поетапних процесів: 
опрацювання стратегії збутової політики підприємства; визначення 
основних методів просування продукції; формулювання типів та 
числа рівнів каналів розподілу та ширини каналу; встановлення 
рівня інтенсивності каналу розподілу; визначення системи 
керівництва каналами збуту. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНІВ ВИКОРИСТАННЯ 
КОРМОВИХ РЕСУРСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

БУРЕЙКО Л.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
КИТАЄВА О.А., АСИСТЕНТ, ФЕДОРЕНКО Л.І., АСИСТЕНТ, 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Розглядаються економіко-математичні моделі та проблеми їх використання 

у сфері формування кормових балансів, а також оптимізація прогнозних рішень у 
тваринництві передових сільськогосподарських підприємств Хмельницької області. 
Запропонований авторський підхід до побудови моделей цього типу, який реалізує 
принцип «минуле – сьогодення –майбутнє».  

Economic and mathematical models and problems of their use are examined in the 
field of forming of balances of feed-stuff, and also optimization of decisions of prognosis in the 
stock-raising of front-rank agricultural enterprises of area of Khmelnitsky. An author offers 
the construction of models of this type which will realize principle «Championship - now is».  
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Створення 
сталої та високоефективної кормової бази залежить від системи 
кормовиробництва та кормоприготування, збалансованості 
раціонів годівлі та кормосумішей, які використовуються у 
господарстві. При цьому раціони тварин мають мати оптимальне 
співвідношення кормових одиниць, перетравного протеїну, 
мінеральних речовин, мікроелементів та вітамінів, які на 50-80 
відсотків визначають продуктивність тварин [1, с. 235]. Кормова 
база тваринництва формується з різних видів кормів залежно від 
галузі та природнокліматичних умов господарювання, що дає 
можливість їх оптимального планування за допомогою 
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математичних методів та сучасної комп’ютерної техніки. При 
оптимізації кормовиробництва і кормоприготування задача 
полягає у тому, щоб визначити раціональне співвідношення кормів 
та домішок у раціонах тварин і на цій основі встановити склад і 
структуру кормового балансу, а також необхідні розміри 
постачання на підприємство комбікормів та інших високоякісних 
кормів і кормових домішок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В загальному 
плані, для вирішення піднятих  питань з успіхом 
використовуються економіко-математичні методі і моделі. що 
розроблені в Україні В.М. Глушковим, Л.Л. Тереховим, 
Й.С. Завадським, В.К. Савчуком, В.О. Кадиєвським. В останні роки 
проблемам  використання методів оптимізації в сільському 
господарстві була присвячена Всеукраїнська наукова конференція, 
що проходила у м. Кам’янець-Подільському [2]. Теорією і 
практикою моделювання кормового потенціалу займались в свій 
час видатні вчені М.І. Бахмат, І.Д. Блаж, М.Е. Браславець, 
Л.М. Бурейко, І.М. Мушеник, А.Г. Скрипка, Тринько Р.І. та інші, 
які довгі роки працюють в цій галузі досліджень.   

Формування цілей статті. З всіх моделей оптимізації 
кормової бази певним чином виділяються пропозиції професора 
М.Е. Браславця, який запропонував підходити до оптимізації 
кормових балансів з позиції програмно-цільового підходу [2, с. 59]. 
Метою публікації є аналіз існуючих методів і підходів до 
моделювання кормового потенціалу з врахуванням вимог 
системного аналізу: принципів ієрархії та комплексності. В якості 
об’єкту досліджень обрано передові господарства 
агропромислового комплексу області, зокрема, СГК «Летава» 
Чемеровецького району Хмельницької області. Предметом 
вивчення є побудовані економіко-математичні моделі, історія їх 
становлення і розвитку, а також проблемні питання використання 
в ринкових умовах господарювання.     

Виклад основного матеріалу дослідження. Молочне 
скотарство СГК «Летава» займає провідне місце в економіці 
господарства. В середньому за 2006-2010 роки питома вага цієї 
галузі в товарній продукції господарства складала 24,5% з явною 
тенденцією до зростання – від 22,8% у 2006 році до 27,4% у 2010 
році (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Показники економічної ефективності виробництва молока 

в СГК «Летава» Чемеровецького району 
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1. Середньоріч. пог. 
корів,  гол. 516 516 454 600 600 116,3 

2. Річний надій 
молока на 1 гол., кг 5751 5457 5678 6063 5520 95,9 

3. Вал. виробн. 
молока, ц 29673 28158 30945 36258 33118 111,6 

4. Середня ціна 
реал. 1 ц, грн. 123,01 161,97 204,24 224,91 356,70 289,9 

5. Собівартість 1 ц, 
грн. 100,73 121,19 152,96 169,15 235,81 234,1 

6. Рівень рен-
табельності, % 22,1 33,7 33,5 33,0 51,3 23,2 

7. Витр. корм. на 1 
корову  75,3 79,1 80,1 78,0 77,8 103,3 

8. Затр. корм. на 1 ц 
молока 1,31 1,45 1,41 1,29 1,41 107,6 

 

Джерело: Річні звіти СГК «Летава». Розрахунки авторів  
 

 
Аналіз динаміки поголів’я дійних корів господарства 

показав, що за досить тривалий період з 1997 по 2010 рік поголів’я 
корів коливалось не в значній мірі біля відмітки у 550 голів.  

Витрати кормів на одну корову за останні п‘ять років (2006-
2010 роки) складала від 75 до 80 ц. к. од. і досягло оптимального 
значення. Про це свідчать витрати на одну дійну корову 82,6 
ц. к. од. у 2005 році при кормомісткості молока – 1,46 к. од. на 
один кілограм і є найгіршим показником за  останні 10 років. 

Масштаби використання кормів, а також можливості їх 
економії у всіх категоріях господарств Хмельницької області 
характеризуються даними таблиці 2. 
 



 148 

Таблиця 2 
Показники економічної ефективності виробництва молока в 

господарствах Хмельницької області 
 

Роки: 
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1. Пог. корів (на кінець 
року, тис. гол.) усі кат. 
госп.   

213,2 196,1 183,2 168,9 160,8 75,4 

2. Середньорічн. удій 
молока  
на 1 гол., кг 

3389 3511 3486 3700 3858 113,4 

3. Валове виробн. 
молока – всього, тис. т.  722,5 688,6 638,7 624,9 620,4 85,9 

4. Середня ціна  
реал. 1 ц, грн.  110,15 105,6 160,9 209,1 189,4 172,0 

5. Собівартість  
1 ц, грн. 82,07 91,29 112,09 144,77 166,83 203,3 

6. Рентаб., % 13,8 -0,8 15,2 12,4 -1,0 -12,8 
7. Витр. кормів на 1 ум. 
гол. ВРХ, ц 34,0 32,1 31,0 31,0 37,1 109,1 

8. Затрати кормів  
на 1 ц молока 1,0 0,91 0,89 0,84 0,96 96,0 

Джерело: Річні звіти господарств Хмельницької області. Розрахунки 
авторів 
 

Авторами цієї праці у публікації [4, с. 64-69] достеменно 
показано, що найкращою в системі моделей є модель оптимізації 
раціонів годівлі, яка реалізує принцип «додавання коефіцієнтів» і 
була запропонована М.Е. Браславцем [3, с. 103] та введена в 
навчальний процес новосибірськими вченими [5, с. 50]. 

Модель задачі. Знайти ihj xnx , , для 
j

jjхсZ →min. 

1. Баланс поживних речовин:  )(, mibхa i
nj

jij 


. 

2. Вага раціону: 2.1. 
0  bx j ; 2.2. 

sjsj bxd  , ).1( s  
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3. Групи кормів по мінімуму:  
3.1. )H,1(,0 



hixxdхa ihjih
nj

jij ,  

3.2. )H,1(,ih  hibd iih  . 
4. Приріст кормів по групах зверх мінімуму:  

4.1. H)h ,1(,0 


ixxq ihjih ,  
4.2. )Hh,1(,  iq ihihih  , 

4.3. 1 ih ; 1 ih . 

5. Разом приросту зверх мінімуму:  
 


H H

)1(,
h h

ihiih ibbx  . 

6. Кількість голів у молочному стаді: jj bx  . 
На кафедрі інформаційних технологій ПДАТУ розроблено 

авторську модель, яка успішно функціонує в системі моделей 
управління кормовим потенціалом  сільськогосподарських 
підприємств. Ця модель має наступний математичний запис.  

Знайти значення невідомих змінних величин: 0
t

jkх ; 

0
1


t
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х ; 0

1


t

kх , які приводять до максимуму цільову функцію 
11

1
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Kk

t
k хсz →max (прод. тваринництва), або перетворюють на 

мінімум - 1

2
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Запропонована модель була апробована на матеріалах СГК 
«Летава» Чемеровецького району. Для її наповнення були 
розроблені відповідні перспективні показники. Нижче приведено 
змінні величини задачі, які використані для моделювання в 
господарстві (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Перелік змінних величин авторської моделі 

 

Рік – t Рік – t+1 

Корови Відгодівля  
ВРХ 

Корми, ц Корови Відгодівля 
ВРХ 

1
11x  1

12x  Зерно 2
11x  2

12x  
1
21x  1

22x  Сіно 2
21x  2

22x  
1
31x  1

32x  Силос 2
31x  2

32x  
1
41x  1

42x  Коренеплоди 2
41x  2

42x  

     1x   поголів’я 2х  Зелена маса 2
51x  2

52x  
 

Система обмежень є блоковою що реалізовує поєднання 
трьох років перспективи за принципом «використання кормів 
попереднього року – виробництво та використання кормових 
ресурсів поточного року – створення запасів кормів на третій рік 
перспективи». Окрема підсистема призначена для обмежень: по 
живій праці, техніці, мінеральних добрив та інших ресурсів. 
Запропоновану модель доцільно розв’язувати за принципом 
подвійного розгляду – максимуму продукції тваринництва або 
мінімуму витрат на організацію кормовиробництва та 
кормоприготування.  

Складена модель була розв’язана симплекс-методом за 
допомогою Microsoft Excel. В результаті розв’язку моделі визнані 
задовільними і прийняті для впровадження в планово-аналітичній 
діяльності кооперативу «Летава».   

Висновки. Наш досвід викладання математичного 
моделювання дозволяє стверджувати, що оптимізація планів 
використання кормових ресурсів підприємств повинна 
здійснюватись за допомогою системи економіко-математичних 
моделей, кожна з яких відображає окремі сторони 
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кормовиробництва і кормоприготування, а разом вони комплексно 
відображають склад і структуру майбутнього кормового балансу. 

Головною в системі є модель оптимізації раціонів годівлі що 
будується за принципом «додавання коефіцієнтів», яка включається 
в загальні розрахунки складовою частиною інших моделей.  

Авторський підхід до моделювання кормових ресурсів 
дозволяє пов’язати в єдиний оптимізаційний процес три 
календарних роки, перший з яких виробляє кормові ресурси для 
використання в поточному році, а останній дозволяє створити 
запаси кормів на третій рік. Запропонована модель була 
апробована на матеріалах передового господарства СГК «Летава» 
Чемеровецького району Хмельницької області. Отримані 
результати слід визнати задовільними. 
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УДК 339.138:631.145 
 

МОЖЛИВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 

БУРЯК Є.В., К.Е.Н., КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ  ІМ. МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
У статті визначено основні напрями щодо можливої оптимізації 

маркетингових процесів на підприємствах агропромислового комплексу. 
The article deals with the determination of the main trends concerning possible 

optimization of marketing processes at enterprises of agricultural complex. 
 

Постановка проблеми. В умовах циклічних ринкових 
перетворень, наявної безпеки продовольчого ринку, проблема 
оптимізації маркетингової складової є більш ніж актуальною. 
Підприємства агропромислового комплексу, зокрема виробники 
сільськогосподарської продукції, постійно стикаються з 
проблемою неможливості швидкого та комплексного реагування 
на зміни кон’юктури в Україні та світі. Постає питання 
необхідності застосування збалансованої системи маркетингових 
перетворень в тому числі і на основі сучасних методів контролю та 
управління бізнесом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Г. Багієв, 
А. Войчак, А. Вайман, С. Гаркавенко, І. Герчікова, П. Зав’ялов, А. 
Павленко Ф. Котлер, Б. Берман, М. Брук, Х. Гренросс, Д. Гарст, 
Ж. Ламблен та інші дослідники у своїх працях розкрили питання 
побудови концепції загальних принципів маркетингового 
забезпечення, формування механізмів ринкових перетворень. 
Разом з тим, у працях вітчизняних вчених, зокрема М. Коденської, 
В. Гончарова, М. Маліка, П. Каблука, В. Савчука, М. Пархомця, 
О. Шкільова та інших, дістали розвитку прикладні аспекти 
ринкового формування та розвитку агропромислового сектору 
економіки. 

Постановка задачі. Постає необхідність визначення 
основних напрямків дієвих механізмів перетворень на вітчизняних 
агропромислових підприємствах. 

Матеріали дослідження. Як показує досвід провідних 
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підприємств, швидкі зміни аспектів виробничо-господарської 
діяльності забезпечують успіх у конкурентному середовищі. Це 
досягається в тому числі і завдяки наявності передових технологій і 
сучасним формам ведення бізнесу. 

Впродовж останніх років суттєво змінилися економічні 
умови реалізації конкурентної політики. Наявні значне підвищення 
ролі нововведень в економічному розвитку та швидкі технологічні 
зміни. Розвиток аграрного ринку вимагає злагодженого 
функціонування ринкових механізмів, створення необхідної 
інфраструктури, яка б реагувала на зміни кон’юнктури ринку, 
інформувала про це товаровиробників і визначала 
конкурентоспроможність їх продукції. Підвищення рівня 
конкурентоспроможності має враховувати як зазначені особливості 
глобального економічного середовища, так і реальний стан справ у 
вітчизняній економіці в наведеному аспекті [2].  

Відомо, що діяльність сільськогосподарських підприємств 
складається з величезної кількості повторюваних виробничих 
процесів, кожен з яких представляє собою послідовність дій і 
рішень, спрямованих на досягнення певної мети. Цілком очевидно, 
що ефективність діяльності, її прибутковість, 
конкурентоспроможність і вартість значною мірою визначається 
ефективністю реалізації відповідних процесів. 

Для забезпечення прискореного вирішення проблем 
безпеки сучасного продовольчого ринку і формування 
конкурентоспроможного аграрного, необхідні цілеспрямоване 
відтворення й модернізація агропромислового виробництва на 
прогресивній техніко-технологічній основі та раціональне 
використання ресурсного потенціалу вітчизняного АПК. Це 
стосується, насамперед, матеріально-технічної бази аграрного 
виробництва, без нарощення й оновлення якої з використанням 
сучасних досягнень науково-технічного прогресу і формування 
досконалої, ефективної та енерго-, ресурсо- й природозберігаючої 
системи машин і механізмів в усіх аграрних підприємствах 
практично неможливо вирішити зазначені завдання. 

Одним з перспективних напрямів можна вважати процедуру 
застосування «реінжинірингу», як дієвого метода перетворення 
діяльності підприємства шляхом докорінної перебудови підходів в 
в його роботі та прискорення реакції на зміни у кон’юнктурі ринку 
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агропромислової продукції. 
Автори ідеї М. Хаммер і Дж. Чампі у своїй роботі 

«Реінжиніринг корпорації: маніфест для революції в бізнесі» 
визначили реінжиніринг як «фундаментальне переосмислення і 
радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення 
істотних поліпшень в таких ключових для сучасного бізнесу 
показниках результативності, як витрати, якість, рівень 
обслуговування і оперативність» [1]. 

Окрім того, необхідно пам’ятати, що об’єктом 
реінжинірингу є не організації, а процеси. Компанії піддають 
реінжинірингу не свої відділи продажів або виробництва, а роботу, 
виконувану персоналом цих відділів [3]. 

В свою чергу, формування кон’юнктури агропродовольчого 
ринку має впливати на діяльність підприємств та індивідуальних 
товаровиробників шляхом встановлення наявності попиту і 
пропозиції на товар, що дасть змогу визначати його необхідну 
кількість, рівня цін та можливих каналів збуту. Саме 
перепроектування і реінжиніринг виробничо-господарських 
процесів може дозволити організації створити можливості для 
більш тісної взаємодії між постачальниками та замовниками [7]. 

Розглянемо, як приклад, діяльність виробничого 
сільськогосподарського кооперативи ім.  Ватутіна с. Петрівка 
Хорольського району. Серед господарств Хорольського району 
ВСК ім. Ватутіна посідає провідне місце, як надійне, рентабельне та 
процвітаюче господарство.  

Основною метою діяльності кооперативу є задоволення 
потреб населення та держави в сільськогосподарській продукції та 
отримання доходу в інтересах засновників. Предметом діяльності 
кооперативу є виробництво, зберігання та реалізація 
сільськогосподарської продукції; надання транспортних та 
комунально-побутових послуг членам кооперативу та іншим 
громадянам; оптова та роздрібна торгівля продукцією власного 
виробництва. 

Продукція кооперативу конкурентоздатна та користується 
попитом у населення. Проте, в ході своєї діяльності в кооперативі 
виникають певні проблеми, які стримують його подальший 
розвиток. Визначальними є питання управління діяльністю 
підприємства на основі інформаційної бази. Автоматизація і 
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застосування передових світових технологій у 
сільськогосподарських підприємствах є дуже актуальними та 
важливими аспектами сьогодення. Так, начальник аналітичного 
відділу компанії “ААА” Марія Колесник вважає, що сучасні ферми, 
які застосовують проґресивні технології, працюють з 
рентабельністю 25–30 %, а збудований з нуля тваринницький 
комплекс окуповується за три роки [4]. 

У результаті проведених досліджень виробничо-
господарського діяльності сільськогосподарського кооперативу 
було виділено наступні бізнес-процеси що потребують 
першочергового розв’язання: по-перше, впровадження оновленої 
інформаційної системи для бухгалтерських розрахунків; по-друге, 
використання мережі Інтернет для пошуку клієнтів та 
постачальників (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Участь відділів у головних бізнес-процесах 

 

Найменування процесу Залучені відділи 
Впровадження нової інформаційної системи для 

бухгалтерських розрахунків Бухгалтерія 

Використання мережі Інтернет для пошуку 
клієнтів та постачальників 

Технічний відділ, 
відділ збуту 

 
На основі визначених бізнес-процесів доцільно 

застосовувати стандартні блок-схеми (рис. 1, рис. 2), яка дасть 
змогу описати наслідки від впровадження змін. 

 
Рис. 1. Ефективність використання інформаційної системи 

для бухгалтерських розрахунків 
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Рис. 2. Ефективність використання мережі Інтернет 

 
На основі блок-схем (рис. 1 і рис. 2), можна зробити 

висновок, що використання інформаційних систем та мережі 
Інтернет покращить становище господарства, відбудеться 
оновлення раніше застарілих бізнес – процесів. 

Отже, виходячи з розглянутого матеріалу та проведених 
досліджень можна зробити висновок, що реінжиніринг 
виробничих процесів дає позитивні результати, виявляється 
рушійною силою маркетингових перетворень, виконує роль 
засобу організації роботи складових частин підприємства. 
Відповідно з метою підвищення рівня конкурентноздатності, на 
підприємствах агропромислового комплексу доцільним є введення 
розробленої концептуально гнучкої та водночас дієвої системи 
управління. 

Основними принципами дієвості має бути комплексне 
управління витратами, визначення собівартості фінансових послуг, 
створення центрів відповідальності, складання бюджетів 
фінансових операцій та здійснення контролю за їх виконанням та 
здійснення стратегічного планування діяльності підприємств 
агропромислового комплексу [5]. 

Не слід також забувати, що провідну роль в процесі 
маркетингового забезпечення конкурентоспроможності аграрної 
продукції відіграють інформаційні технології, які на сьогодні 
зробили великий крок у своєму розвитку і є не тільки засобом 
здійснення, а й концептуальною основою для прийняття нової 
організації роботи підприємства [6]. 
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Висновки. В сучасних умовах розвитку маркетингового 
середовища агропромислового сектору економіки України задля 
формування ефективного аграрного ринку визначальними є 
питання забезпечення ефективності наявних підприємницьких 
утворень, їх конкурентноздатності та дієвості системи управління. 
Визначене завдання є доволі складною справою, оскільки вимагає 
вирішення багатьох суперечливих питань починаючи від 
збереження цивілізованих конкурентних відносин та потреби 
нарощування агропромислового виробництва і завершуючи 
потребою підтримки внутрішньої конкуренції з виваженим 
захистом вітчизняного товаровиробника від зовнішніх 
конкурентів. 

Саме тому, з метою підвищення рівня маркетингового 
забезпечення агропромислових підприємств стратегічним 
завданням є здійснення комплексної програми реінжинірингу, що 
включає якісне здійснення основних бізнес-процесів з одночасним 
впровадженням нових інформаційних технологій та чітким 
визначенням центрів відповідальності. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
ВЕЛИЧКО О.В., К.Е.Н., 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Проаналізовано сучасний стан управління маркетинговою діяльністю 

в аграрних формуваннях та обґрунтовано пропозиції щодо побудови 
функціональної моделі служби маркетингу в сільськогосподарському 
підприємстві.  

The modern consisting of management marketing activity is analyzed of the 
agrarian farming’s and suggestions are grounded in relation to the construction of 
functional model of service of marketing in an agricultural enterprise. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Управління 
маркетинговою діяльністю є важливим аспектом розвитку 
аграрного підприємства. Ефективні управлінські методи 
маркетингової діяльності забезпечують зростання рівня 
конкурентоспроможності підприємства, вихід з новими видами 
товарів на зовнішні та внутрішні ринки, збільшення 
прибутковості. Управління маркетинговою діяльністю в аграрних 
підприємствах потребує досконалого вивчення та виконання 
певних функцій, пов’язаних із ринком, потребами клієнтів, 
доставкою товарів, їх цінами, комунікацією зі споживачами тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у дослідження маркетингової діяльності зробили як вітчизняні, так 
і зарубіжні вчені-економісти, такі як: Г. Амстронг, І. Ансофф, 
Д. Карич, Ф. Котлер, Д. Сондерс, Ричард Л. Колз, П.І. Гайдуцький, 
М.І. Лобанов, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, В.В. Писаренко, 
П.Т. Саблук, М.Ф. Соловйов, В.М. Трегобчук, В.В. Юрчишин та 
багато інших. Проте, на даний час, велика кількість 
сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах не розуміє 
самої суті маркетингової діяльності, необхідності використання 
маркетингу через недосконалу систему забезпечення їх 
достовірною інформацією. І, як засвідчує огляд наукової 
літератури і реальний стан проблеми щодо побудови раціональної 
структури управління маркетинговою діяльністю в 
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сільськогосподарських підприємствах, є ще немалий ряд 
недостатньо розкритих питань, які потребують ґрунтовного 
дослідження. 

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз сучасного 
стану управління маркетинговою діяльністю в аграрних 
формуваннях та обґрунтування пропозицій щодо побудови 
функціональної моделі служби маркетингу в 
сільськогосподарському підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. В основі ефективного 
ведення сільськогосподарського виробництва лежать сучасні 
підходи й методи господарювання, тому неможливо в ринкових 
умовах здійснювати господарську діяльність без відповідним 
чином організованих маркетингових заходів. Сільське 
господарство характеризується певним рівнем ризику, який можна 
зменшити за допомогою побудови раціональної структури 
управління маркетинговою діяльністю в аграрному підприємстві. 

Основним змістом маркетингового підходу до даної 
проблеми є вивчення структури товарного ринку, рівня 
виробництва продукції і послуг, а також прийняття рішень про 
форми і методи розвитку конкурентного середовища на даному 
ринку [1].  

У процесі формування організаційної бази маркетингової 
діяльності на підприємстві необхідно послідовно вирішити такі 
питання: хто і в якому обсязі повинен виконувати функції 
маркетингової діяльності, тобто яким має бути розподіл функцій 
між власними підрозділами підприємства і зовнішніми 
дослідниками; як маркетингова діяльність має «вписуватись» в 
організаційну структуру підприємства, тобто яка підпорядкованість 
відділу маркетингової діяльності та як він пов’язаний і взаємодіє з 
іншими підрозділами; якою повинна бути організація власне 
відділу маркетингової діяльності, тобто які структурні одиниці і з 
якими функціями слід створювати в рамках відділу маркетингової 
діяльності. 

В умовах поширення кризових явищ на сучасному етапі 
розвитку економіки України актуальною стає проблема 
формування раціональної структури маркетингу в аграрних 
підприємствах. Формування та оптимізація маркетингової 
структури в сільськогосподарських підприємствах отримала 
особливу значимість та важливість, оскільки ринкові відносини 
дедалі більше стають основними чинниками регулювання 
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виробництва сільськогосподарської продукції. Створення 
маркетингових структурних одиниць має базуватися на засадах 
комплексності, системності та раціоналізації організаційних 
підходів. На практиці формування маркетингової структури 
базується на створенні маркетингового відділу або служби, що 
існуватиме на основі органічних взаємозв’язків з іншими 
підрозділами підприємства. 

Маркетингові дослідження сільськогосподарських 
підприємств дозволяють розробити стратегії для окремих 
сегментів ринку на підставі даних про кон’юнктуру кожного 
окремого ринку; встановити фінансові цілі на підставі прогнозу 
продажної ціни товару; розробити стратегію комунікації та заходи 
щодо просування товару на ринки, встановити перспективні цілі та 
розробити стратегію розвитку аграрного підприємства. 

Дослідження серед сільськогосподарських підприємств 
Полтавської області показали, що організація маркетингової 
діяльності охоплює: на малих підприємствах – встановлення місця 
маркетингових структур в організації всього підприємства; на 
середніх підприємствах – організацію самих маркетингових 
структур на підприємстві; на великих підприємствах – організацію 
маркетингових служб як окремого підрозділу. 

Для отримання максимального ефекту від маркетингової 
діяльності у сільськогосподарських підприємствах рекомендується 
здійснити реорганізацію існуючих структурних одиниць, які 
виконують в підприємстві ті чи інші маркетингові функції, і 
створити нові, організація яких базувалася б на принципах 
орієнтації на ринок і споживача.  

Маркетингова діяльність у сільськогосподарських 
підприємствах повинна забезпечити: надійну, достовірну і 
своєчасну інформацію про кон’юнктуру ринку, структуру та 
динаміку конкретного попиту, смаки й уподобання покупців, 
цінову ситуацію, тобто інформацію про зовнішні умови 
функціонування аграрного підприємства. Така інформація має 
дати відповіді сільськогосподарському підприємству, яку 
продукцію виробляти, в якій кількості та де і кому вигідніше 
реалізувати вироблену продукцію [2-3]. 

Саме тому в сучасних умовах важливого значення набуває 
необхідність створення служби маркетингу на 
сільськогосподарських підприємствах, основними завданнями якої 
має бути: комплексне вивчення ринку і перспектив його розвитку, 
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пристосування виробництва до вимог споживача; вивчення 
діяльності конкурентів, стратегії і тактики їхнього впливу на 
покупців (реклама, цінова політика, інші методи конкурентної 
боротьби); чітка організація виробництва, залучення до неї 
науково-дослідних установ.  

Формування служби маркетингу має здійснюватися на основі 
розробленого алгоритму: аналіз існуючої структури управління 
підприємства, в тому числі структурних елементів, які займаються 
маркетинговою діяльністю; розробка та побудова структури 
управління маркетингом; підбір спеціалістів з маркетингу 
необхідної кваліфікації; розподіл обов’язків, прав та 
відповідальності в системі управління маркетингом; створення 
умов для результативної роботи співробітників маркетингових 
підрозділів; організація ефективної взаємодії служби маркетингу з 
іншими відділами [4, с. 214]. 

Співробітники служби маркетингу повинні вміти вибирати 
вигідні ринки, аналізувати ринкову ситуацію, готувати 
рекомендації та рекламні повідомлення про випуск нового виду 
продукції і прогнозувати ринки, розробляти стратегію, тактику 
торгівлі, забезпечувати основні вимоги до асортименту, визначати 
цінову і збутову політику господарства та контролювати її 
здійснення. 

Система маркетингу в аграрній сфері має охоплювати такі 
складові частини, як заготівля, зберігання, транспортування, 
товарна доробка й доочищення, оптова та роздрібна торгівля. 
Конкуренція та інші принципи функціонування ринкових 
відносин зумовлюють необхідність розширення та істотного 
поліпшення роботи кожної складової частини системи маркетингу 
на основі впровадження досягнень науки й передового досвіду.  

Маркетингова діяльність в сільськогосподарському 
підприємстві повинна розпочинатися з формулювання 
маркетингової стратегії, оскільки вона забезпечує обґрунтування 
ринкової спрямованості підприємства. При цьому слід враховувати 
особливості аграрного ринку, зокрема, деякі види продукції 
сільського господарства мають спільні характеристики; більшість 
видів продукції збирають раз на рік і споживаються протягом року 
нерівномірно, що зумовлює коливання попиту і, відповідно, 
сезонне коливання цін; наявність великої кількості виробників 
аналогічної продукції породжує рівень конкуренції, високу цінову 
циклічність на сільськогосподарську продукцію [5] . 
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Організація служби маркетингу повинна виконуватися на 
основі потенційних можливостей підприємства, цілей та завдань, 
що ставляться перед фахівцями з маркетингу. Для 
сільськогосподарських підприємств вважаємо за доцільне 
функціонування служби маркетингу на основі товарно-галузевого 
типу (рис. 1). 

Таким чином, запропонована структура дає можливість 
організувати службу маркетингу керуючись такими принципами як 
економність, простота та функціональність. В цілому, кількість 
можливих варіантів структур управління маркетингом може бути 
дуже великою. Все залежить від того, наскільки велике 
підприємство, які його стратегічні цілі, потенціальні можливості, 
обрані цільові аудиторії та ринки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функціональна модель побудови служби маркетингу 
в сільськогосподарському підприємстві. 

 
Формування служби маркетингу на сільськогосподарському 

підприємстві має важливе значення, але більш важливим в даному 
випадку є забезпечення даної системи висококваліфікованим 
персоналом. Дана необхідність обумовлює іншу – створення 
діючої системи залучення та відбору маркетингового персоналу, 
яка передбачає всі необхідні для організації кваліфікаційні вимоги 
відповідно до поставлених цілей, пошук спеціалістів та їх швидку 
адаптацію на новому робочому місці. 

Варто відзначити, що після того, як маркетинговий персонал 
набраний, необхідно організувати роботу у службі, забезпечити 
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налагодження внутрішніх взаємовідносин як всередині служби 
маркетингу, так і з іншими відділами підприємства. Ефективність 
роботи всієї команди залежить від того, на скільки добре 
підготовлені фахівці і на скільки розвинуті внутрішньо 
організаційні відносини. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Проаналізувавши сучасний стан управління маркетинговою 
діяльності на сільськогосподарських підприємствах, було виявлено 
низку проблем, які потребують негайного вирішення та полягають 
у: необхідності постійного моніторингу конкурентів; постійній 
потребі вдосконалення та підвищення якості сільськогосподарської 
продукції; розробці нового асортименту товарів і вдосконаленні 
вже існуючих; потребі у вивченні та діяльності нових сегментів 
ринку; підвищенні ефективності рекламної діяльності та 
просуванні товарів; постійному розвитку і розширенні каналів 
розподілу; необхідності володіння маркетинговою інформацією 
щодо основних чинників, які визначають комерційний успіх 
аграрного підприємства. 
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ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
У статті розглянутий маркетинговий аспект управління діяльністю 

підприємств агропромислового комплексу, а також визначені основні напрями 
підвищення ефективності використання потенціалу підприємств за рахунок засобів 
аграрного маркетингу. 

The marketing aspect of management of enterprises of agro industrial complex 
activity is considered in the article, and also basic directions of increase of efficiency of the use 
of potential of enterprises are certain due to facilities of the agrarian marketing. 
 

Постановка проблемы. Становление и развитие рыночных 
отношений в экономике Украины в условиях государственной 
неурегулированности основных макроэкономических механизмов 
вынуждают сельскохозяйственные предприятия работать в 
переменчивой, неконтролируемой внешней среде с большой 
степенью неопределённости и риска. Эти факторы требуют 
применения в аграрной сфере маркетинговых принципов ведения 
хозяйства, которые позволяют адаптировать внутренний 
потенциал предприятия к изменениям во внешней среде и, как 
следствие, повысить результативность их функционирования.  

Анализ исследований и публикаций. Маркетинговому 
управлению предприятием посвящено достаточно много научных 
трудов заграничных ученых - Ф. Котлера, К. Макконелла, С. Брю, 
П. Диксона, Дж. Р. Эванса, Б. Бермана др. В отечественной 
литературе маркетинговый аспект управления в аграрной сфере 
освещался украинскими учеными, в частности, И.Н.Завадским, 
В.Г.Андрийчуком, Н.В.Васюткиной, П.И.Островским, 
П.Т. Саблуком и др. Однако в Украине теоретическая и 
методологическая база маркетингового управления предприятием 
освещена недостаточно, имеют место проблемные вопросы в 
формировании стратегии маркетингового менеджмента. 

 Формулировка цели статьи. Определение роли 
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агромаркетинга в эффективном управлении предприятиями АПК, 
а также разработка основных направлений повышения 
эффективности использования потенциала предприятий АПК за 
счёт применения средств маркетингового менеджмента. 

Основной материал исследования. Благодаря наличию 
колоссальных сельскохозяйственных ресурсов, в том числе 
благоприятному климату, уровню осадков и плодородным почвам, 
в недавнем прошлом Украину называли «житницей Европы». 
Лишь на 2.7% территории бывшего Советского Союза украинские 
фермеры производили более 20% всей сельскохозяйственной 
продукции.  

На сегодня сельское хозяйство находится в глубокой 
депрессии и является наиболее отсталой отраслью экономики. 
Согласно проведенным исследованиям информационного центра 
Украинской аграрной конфедерации (УАК)  в 2008 году 
потенциал сельского хозяйства нашей страны использовался лишь 
на 30-35% [4, c.4].  

Проведём анализ эффективности использования ресурсного 
потенциала для сельскохозяйственных предприятий в целом 
Украины, а также Луганской области за 2005-2009 гг. (табл.1). 
 

Таблица 1 
Эффективность использования аграрного ресурсного 

потенциала в сельскохозяйственных предприятиях 
 

Луганская область Украина 
Показатели 

2005г 2009г 2009г. к 
2005г., % 2005г 2009г 2009 г. к 

2005г., % 
Получено валовой 
продукции на 1000 
грн. ресурсного 
потенциала, грн. 

78,4 69,5 88,6 81,2 86,2 106,2 

Получено 
прибыли на 1000 
грн. ресурсного 
потенциала, грн. 

1,6 1,4 87,5 3,0 13,4 446,7 

 
Таким образом, за исследуемый период по Украине 

происходило увеличение эффективности использования 
ресурсного потенциала, а по Луганской области, напротив – в 
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динамике заметны негативные тенденции изменения данных 
показателей. Таким образом, вопрос совершенствования 
использования ресурсного потенциала имеет особую остроту на 
региональном уровне. Данные изменения, безусловно, повлияли 
на рентабельность сельскохозяйственного производства и общий 
уровень продовольственной безопасности страны.  

По результатам исследования УАК Украины, одним из 
наиболее значимых  направлений повышения эффективности 
использования имеющихся ресурсов в АПК страны является 
маркетинговый менеджмент. О необходимости его развития в 
Украине свидетельствует также эволюция теории и практики 
менеджмента зарубежных стран. Если в 50-60-ые годы XX в. в 
центре внимания находилась организационная структура 
управления, в 60-70-ые годы – вопросы стратегического 
планирования, с начала 80-х годов для ведущих западных 
предприятий был характерный переход к стратегическому 
управлению, то сравнительно новым этапом в развитии 
менеджмента стало сочетание теории управления и теории 
маркетинга [1, c.8].  

В современной зарубежной и отечественной литературе 
встречаются различные понятия и трактовки маркетинга в 
аграрной сфере. На наш взгляд, наиболее ёмким является 
следующее определение: маркетинговое управление предприятием 
- это возможность организовать его деятельность на принципах 
оптимального использования имеющегося потенциала и 
получения наибольшей прибыли с учетом удовлетворения 
потребностей потребителей.  

По оценкам специалистов, агромаркетинговый потенциал 
Украины по сравнении с США составляет 18%, Российской 
Федерации – 25%, Китая – 27% и Канады - 72,9%. Отставание 
маркетинговой сферы является одной из причин громадных 
потерь сельскохозяйственного сырья и продовольствия, которые 
составляют до 25-30% их валового производства. 

Анализ результатов исследований показывает, что сейчас 
аграрный маркетинг находится на подготовительно-переходном 
этапе, на этапе научного становления. Лишь незначительная часть 
предприятий аграрной сферы использует маркетинговые методы 
управления в процессе хозяйствования, и только отдельные из них 
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– системный подход к организации управления на основе 
маркетинга. Кроме того, к основным проблемам развития 
маркетинговой деятельности в аграрном секторе Украины можно 
отнести отсутствие достаточной информированности, а также 
недостаточный уровень обеспечения маркетинга кадровым, 
научно-методическим, финансовым потенциалом [3, c.54].  

Внедрение системы эффективного маркетингового 
управления требует значительных материальных и трудовых 
затрат. В решении данной проблемы есть несколько вариантов: 
небольшое предприятие  может  совместно  с  другими 
хозяйствами организовать и эксплуатировать  центральную  
службу маркетинга либо возможно пользование на договорной 
основе помощью экспертов-консультантов [2, c.15]. 

Переход к маркетинговой концепции в управлении 
предприятиями АПК требует комплекса мер, осуществляемых на 
всех уровнях – от уровня отдельного предприятия до 
общегосударственного. При недостаточности государственной и 
региональной поддержке сельских территорий, необходимые 
трансформации следует проводить, ориентируясь на внутренний 
потенциал. Поэтому эффективным подходом к преодолению 
системного кризиса сельских территорий является использования 
территориального (регионального) маркетинга, за счет поддержки 
местных предприятий, на основе использования его внутренних 
ресурсов. Имеется в виду рыночно ориентированная концепция 
управления, где сельская местность - это многофункциональная 
социально-производственная структура, составляющими которой 
являются: собственный ресурсный потенциал, сельский 
населенный пункт, местные общественные институции, органы 
местного самоуправления, социальная и производственная 
инфраструктуры, сельскохозяйственные предприятия и другие 
виды предприятий производства, переработки продукции, 
торговли или предоставления услуг, хозяйства населения. К 
созданию программ территориального маркетинга следует 
привлекать политические и административные структуры, 
объединения (союзы) предпринимателей и общественность, 
средства массовой информации, экспертов и консультантов 
(научно-исследовательские учреждения), инвесторов.  

Региональное развитие, которое в рыночных условиях 
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основывается на маркетинговой концепции, должно 
сопровождаться развитой инфраструктурой и нуждается в своих 
системах управления. Эта инфраструктура должна состоять из: 
аграрных бирж, агроторговых домов, ярмарок, заготовительных 
кооперативов, развитию фирменной торговли, предприятий из 
переработки сельскохозяйственной продукции, аукционов, 
кредитных союзов. Для соответствующего функционирования 
территориального маркетинга, а именно для удовлетворения 
потребностей разных целевых групп, необходимое создание 
региональных и местных служб, которые бы координировали 
маркетинговую деятельность. 

В качестве таких служб предлагается создание региональных 
центров агромаркетинга, как отдельных самостоятельных 
предприятий при областных или районных управлениях сельского 
хозяйства либо при прочих интегрированных в хозяйственную 
деятельность аграрных формированиях.  Выгоды аграрных 
предприятий при работе подобного регионального центра будут 
существенны за счёт снижения материальных, трудовых и 
финансовых затрат на отдельные работы, повышения качества 
работ с учётом высокого профессионализма специалистов 
маркетинговых служб, повышение оперативности выполняемых 
работ и т.д. Кроме того, это позволит реализовывать интересы 
сельхоз товаропроизводителей при совершении совместных 
межхозяйственных проектов, отстаивать интересы перед сферой 
переработки, наиболее полно реализовывать имеющийся 
ресурсный потенциал. 

Выводы. Статистические и расчётные данные 
свидетельствуют о неэффективном использовании имеющегося 
аграрного потенциала как в целом по Украине, так и в 
региональном аспекте. Опираясь на опыт развитых стран, 
необходимо использовать маркетинг как основу 
внутрифирменного управления фирмы, направленного на 
достижение высокой эффективности хозяйственной деятельности 
в условиях современного рынка.  

 Для развития и усовершенствования агромаркетинга 
необходим широкий спектр изменений в области маркетинговых 
исследований, инфраструктуры маркетинга, стратегического и 
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оперативного управления. В частности предлагается 
использование мероприятий территориального маркетинга, 
создание сети агромаркетинговых центров. 

При этом маркетинговый подход к управлению 
сельскохозяйственными предприятиями позволит 
усовершенствовать механизмы управления предприятиями АПК, 
ориентировать систему менеджмента на рыночные условия 
хозяйствования, а также даст возможность быстро реагировать на 
изменения во внешней среде.  
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

ГОГОЛЬ І.А., АСИСТЕНТ, 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

В України, як і в усьому світі велику увагу приділяють питанню забезпечення 
населення в достатній кількості якісними продуктами харчування. Тому, основним 
завданням та пріоритетом аграрної політики нашої держави є стабільне 
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нарощування збуту продукції, а також експорт відповідного міжнародним 
стандартам готового якісного продовольства. Тільки за умови правильного 
формування маркетингового забезпечення продовольчого ринку можливий стабільний 
розвиток аграрної економіки і подальший її стійкий розвиток. 

In Ukraine, as worldwide attention paid to the issue of population in enough quality 
food. Therefore, the main objective and priority of agricultural policy of our state is a stable 
increase in sales and exports of international standards of quality prepared food. Only if 
proper marketing of the food market of possible stable development of the agricultural 
economy and its continued sustainability. 
 

Постановка проблеми. Всі розуміють, що для того, щоб 
існувати людям потрібні матеріальні блага, перш  за все продукти 
харчування, а це означає, що потрібно створити такі ринкові 
умови для селянина і так його зацікавити, щоб він хотів 
вирощувати свою продукцію та задовольняти не тільки свої 
потреби, але й потреби суспільства в цілому.  

На даному етапі розвитку економіки Міністерством аграрної 
політики України та Українською академією аграрних наук 
розроблений проект, зокрема, Закон України «Про затвердження 
Державної цільової програми розвитку українського села на період 
2015 року», в якому зазначено, що «Продовольча безпека держави - 
захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у 
гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу 
людини до продуктів харчування з метою підтримання її 
життєдіяльності» [1.,2], а 23 грудня 2009 року Кабінет міністрів 
України ухвалив концепцію "Державної цільової економічної 
програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх 
технологій виробництва сільськогосподарської продукції на період 
до 2016 року" 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість 
вчених здійснювали дослідження даних проблем та розробляли 
значну кількість методичних рекомендацій, зокрема : П.Т. Саблук, 
О.І. Гойчук, А.О. Коваленко, М.Й. Малик, О.Т. Білоус, 
В.И. Вернадський, В.П. Ситник, Л.І. Абалкіна, В. С. Балабанова, 
И. Я Богданова, Р.Р. Гумерова, А. Д. Нестеренко, І. М. Миценко, 
Е. І. Шелудько, Є. Н. Борисенко, В. В. Гаврилова та інші науковці - 
аграрники. Хоча більшість наукових розробок мають загальний 
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методологічний характер, оскільки врахувати всі особливості 
сільськогосподарського виробництва та його зміни, що 
відбуваються в аграрній економіці під впливом процесів 
реформування, не можливо. 

Формування цілей статті. Можливі аспекти впливу на 
продовольчу безпеку України та всього світу потрібно вивчати та 
аналізувати, враховуючи всі наявні недоліки, загрози, ризики та 
фактори розвитку ринку, які є актуальними на даному етапі 
розвитку економіки. 

Згідно резолюції Генеральної асамблеї ООН «Міжнародні 
зобов’язання продовольчої безпеки у світі», світова безпека – це 
«утримання стабільності базових продуктів харчування для всіх 
країн світу» [3].  

Україна, маючи весь наявний ресурсний потенціал повинна 
спрямувати всі зусилля для розвитку аграрного сектору економіки 
та збільшення продуктивності сільського господарства, 
забезпечення поставок продуктів харчування від виробника до 
споживача. Уже сьогодні потрібна докорінна перебудова аграрного 
сектора, створення ринкового середовища на основі розвитку 
різних форм власності, застосування нових методів 
господарювання, розширення зовнішньоекономічних зв'язків. А 
це потребує визначення тих першочергових завдань, розв'язання 
яких вимагає від підприємств підвищення ділової активності та 
прояву комерційної ініціативи. При цьому на особливу увагу 
заслуговує питання застосування маркетингових підходів щодо 
організації підприємницької діяльності в аграрній сфері.  

Застосовуючи правильно обрану стратегію і тактику 
організації господарської діяльності можливе подолання кризового 
стану та обґрунтоване визначення перспектив подальшого 
розвитку у відповідності з докорінною перебудовою аграрного 
сектору.  

Тільки завдяки вдало вибраному маркетинговому підході, 
можливі радикальні зміни з метою формування результативної 
системи забезпечення конкурентоспроможності підприємницьких 
структур та розвитку продовольчого ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На даному 
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етапі розвитку економіки України всі сучасні тенденції, зумовлені 
внутрішньою логікою ринкової трансформації, забезпечили 
перетворення ринку продовольства з дефіцитного в насичений, 
тобто в “ринок покупця”. Провівши комплексну оцінку еволюції 
потреб і споживчого попиту ми бачимо, що розвиток ринку 
ґрунтується на зростанні купівельної спроможності населення на 
товари поліпшеної якості й підвищеної безпеки. Серед механізмів 
формування такого ринку першорядного значення набуває нині 
управління якістю й безпекою продуктів харчування по всьому 
продовольчому ланцюгу від безпосереднього виробника продукції 
до споживача. Оскільки найскладнішим питання сьогодення 
зостається підвищення якості і безпеки харчування, а споживчий 
попит на якісне й безпечне продовольство став центром 
формування ринку на підприємствах.  

На даний момент велика кількість виробників та імпортерів 
реалізують свою продукцію, як «екологічно чисту», хоча вона 
такою не є. Розвиток виробництва органічного продовольства є 
ключовою задачею для виходу на світовий ринок з дійсно якісною 
продукцією.  

Аналіз свідчить, що на даний момент сільське господарство 
знаходиться не в найкращому стані: зруйнована технічна база, 
недостатнє забезпечення трудовими ресурсами, особливо 
незацікавленість молоді працювати в селі є загрозою для 
подальшого існування аграрної сфери, а це все призводить до її 
деградування та занепаду. 

Кожен рік в країні виробляється  певна кількість продукції, 
що споживається кожним середньостатистичним громадянином, 
проаналізуємо з допомогою таблиці 1. відповідність між 
виробництвом та споживанням за період 2007 – 2009 роки. 

Визначено, що не завжди  забезпечується потреба споживача 
в основних продуктах харчування, та й не завжди споживач може 
дозволити собі збільшити свій споживчий кошик. А деяких 
продуктів вироблено значно більше, ніж споживається на 
внутрішньому ринку. Проаналізуємо з допомогою таблиці 2. зміну 
загальної реалізації основних видів продукції 
сільськогосподарськими підприємствами.  
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Таблиця 1 
Аналіз виробництва та споживання 

основних видів продукції харчування 
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2005 рік 
Вироблено на 
1 особу 

33,9 291,1 277,0 45,4 29,3 413,0 155,
0 

45,0 

Спожито на  
1 особу 

39,0 226,0 238,0 38,0 13,5 136,0 120,
0 

37,0 

Відношення, % 115,0 77,6 85,9 83,7 46,1 32,9 77,4 82,2 
2006 рік 

Вироблено на 
1 особу 

36,8 284,0 304,0 55,4 44,5 416,0 172,
0 

30,0 

Спожито на  
1 особу 

42,0 235,0 251,0 40,0 13,6 134,0 127,
0 

35,0 

Відношення, % 114,1 82,7 82,6 72,2 30,6 32,2 73.8 116,7 
2007 рік 

Вироблено на 
1 особу 

41,1 263,6 302,0 40,1 47,9 411,0 147,
0 

40,0 

Спожито на  
1 особу 

46,0 225,0 252,0 40,0 14,3 130,0 118,
0 

42,0 

Відношення, % 111,9 85,4 83,4 99,8 29,9 316,3 80,3 105,0 
2008 рік 

Вироблено на 
1 особу 

41,2 254,3 323,0 34,0 40,4 423,0 172,
0 

42,0 

Спожито на  
1 особу 

51,0 214,0 260,0 41,0 15,0 132,0 129,
0 

44,0 

Відношення, % 123,8 84,2 80,5 120,
6 

37,1 31,2 75,0 104,8 

2009 рік 
Вироблено на 
1 особу 

41,6 252,1 345,0 27,7 60,7 427,0 181,
0 

45,0 

Спожито на            
1 особу 

50,0 212,0 272,0 38,0 15,4 133,0 137,
0 

46,0 

Відношення, % 120,2 84,1 78,8 137,
2 

25,4 31,1 75,7 102,2 

*На основі даних статистичних щорічників України 
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Таблиця 2 
Динаміка зміни частки обсягу ринку реалізації 

основних видів сільськогосподарської продукції 
 

Види продукції 2006 2007 (+;-), 
% 

2008 (+;-), 
% 

2009 (+;-), 
% 

Зернові культури, 
тис. тон 

17814 13965 -22 24763 +77 31686 +28 

Олійні культури, 
тис. тон 

4086 4434 +9 5542 +25 7239 +31 

Цукрові буряки, 
тис. тон 

16431 13083 -20 10543 -19 6348 -40 

Картопля, тис. 
тон 

117 175 +50 257 +47 306 +19 

Овочі, тис. тон 413 431 +4 551 +28 807 +47 
Плоди та ягоди, 

тис. тон 
124 170 +37 191 +12 181 -5 

Худоба та птиця 
(в живій вазі), тис. 

тон 

1087 1312 +21 1342 +2 1448 +8 

Молоко та 
молокопродукти,  

тис. тон 

2017 1825 -10 1834 +1 1994 +9 

Яйця, млн. шт. 6674 6747 +1 7729 +15 8566 +11 
*На основі даних статистичних щорічників України 

 
 Дослідження показує, що по більшості видах 

сільськогосподарських культур відбувається приріст обсягу ринку 
реалізації за досліджений період. Однак, поряд з цим українцям 
стає дедалі важче забезпечувати своє існування. 

 В останні роки ціни на продукти харчування значно 
підвищилися, а деякі навіть перевищили світові. Хоча, наприклад, 
соняшникової олії в поточному маркетинговому році вироблено 
більш ніж достатньо, щоб забезпечити потреби споживачів. 
Експерти-маркетологи зазначають, що її подорожчання, в 
основному, залежить від попиту та зростанням ціни на світовому 
ринку. А як відомо, Україна є найбільшим в світі експортером 
соняшникової олії і на неї припадає близько 60% всіх поставок олії 
в світі [6.,7]. 

Для більш детального дослідження  покажемо зміну індексів 
споживчих цін на основні групи товарів за даний рік, порівняно з 
попереднім (рис 1). 
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Як ми бачимо, з роками всі ціни на основні продукти 
харчування збільшується, при цьому не пропорційно до 
збільшення мінімальної заробітної плати. 

Відомо, що ціна є однією з найважливіших елементів 
маркетингової стратегії. При її встановлені кожен виробник 
повинен виходити з маркетингового розрахунку ціни, що є 
логічною послідовністю кроків, першим з яких є визначення цілей 
ціноутворення [4.,5]. Все це потребує як всебічного регулювання 
цін, так і державного регулювання доходів для повного 
гарантування продовольчої безпеки всієї країни та виробництва 
високоякісних товарів харчування.  
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Рис. 1. Структура індексів споживчих цін 

на основні групи товарів 
*На основі даних статистичних щорічників України  
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Висновки. Обсяги виробництва і ціни на 
сільськогосподарську продукцію повинні всебічно відповідати 
ринковому попиту та задовольняти вимоги споживачів. Тільки 
забезпечивши населення якісними продуктами харчування, 
підприємства зможуть отримувати стабільний прибуток та бути 
рентабельними, а також здійснювати розширене відтворення за 
рахунок власних засобів, задовольняти збалансованість 
споживчого ринку і нарощувати доходи, що збільшить податкові 
надходження у бюджет. А це означає, що держава в свою чергу 
повинна забезпечити стабільний розвиток сільськогосподарських 
підприємств і, можливо, відновити практику державного 
замовлення та бюджетної підтримки аграрного товаровиробника. 
Тільки за таких умов можливе гідне конкурування не тільки на 
внутрішньому, а й на зовнішньому ринках. 
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Ефективність маркетингової діяльності та конкурентоспроможність 
турпродуктів визначають за допомогою вибору показників, на основі яких проводиться 
порівняння. А оцінювання турпродуктів турфірми та головних конкурентів її на 
досліджуваному ринку проводиться, за допомогою інтегрального показника якості, що 
характеризує рівень споживчих властивостей турпродукту. 

 Efficiency of marketing activity and competitiveness of tourist products determine by the 
choice of indexes which a comparison is made on the basis of. And evaluation of tourist products of 
tourist company and main competitors it at the investigated market conducted, by the integral index 
of quality which characterizes the level of consumer properties of tourist products. 
 

Постановка проблеми. Перед кожним туристичним  
підприємством стоїть сьогодні головне завдання – найбільш 
раціонально побудувати свою діяльність і отримати від неї 
максимальний економічний ефект. Величезну допомогу у вирішенні 
цього завдання надає маркетинг, що втілює в себе досвід ринкової 
діяльності, від чого і залежить ефективність маркетингової діяльності 
туристичних підприємств.  

Аналіз досліджень та публікацій. У вітчизняних наукових 
дослідженнях з питань маркетингу проблема ефективності 
маркетингової діяльності розглядається в фундаментальних роботах 
В.П. Онищенка, А.В. Вовчака, В.Я. Кардаша, А.Ф. Павленка, 
П.Г. Перерви, А.О. Старостіної, Н.Л. Куденко, С.С. Гаркавенко, 
В.Г. Герасимчука, О.К. Шафалюка, І..І. Королькова, В.Д. Мови, 
Л.В. Балабанової, І.В. Лилик, О.П. Луція, Т.О. Примак. 

Формування цілей статті. Один із основних підходів оцінки 
ефективності маркетингу, що заснований на оцінці рівня досягнення 
в організації наступних п'яти складових маркетингової діяльності: 
філософії орієнтації на споживачів, інтегрованої організації 
маркетингу, адекватності маркетингової інформації, стратегічної 
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орієнтації, ефективності керування поточною маркетинговою 
діяльністю. Кожна складова описується набором певних показників, 
більшість з яких визначається експертно. Отримана сума балів 
характеризує рівень ефективності [4]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підходи до 
оцінки ефективності окремих складових маркетингової діяльності 
доцільно здійснити в розрізі окремих функцій маркетингу. У 
більшості випадків це зробити простіше, ніж оцінити ефективність 
маркетингу загалом. Ефективність передпланового аналізу:  
маркетингові дослідження; сегментування, позиціонування і вибір 
цільових ринків [1]. 

Ефективність маркетингової діяльності та 
конкурентоспроможність турпродуктів визначають за допомогою 
вибору показників, на основі яких проводиться порівняння. Ці 
показники містять характеристики турпродукту і вигоди споживачів та 
характеристики способу застосування турпродукту та його споживачів. 

Важливим напрямком дослідження конкурентоспроможності 
турпродуктів є оцінка конкурентної позиції окремих турпродуктів на 
різних ринках, здійснювана за двома показниками: якість-ціна [3]. 
Таку оцінку рекомендується здійснювати в наступній послідовності: 

1) оцінювання турпродуктів даної туристичної компанії та 
головних конкурентів її на досліджуваному ринку за двома 
критеріями: інтегральним показником якості, що в даному випадку 
характеризує рівень споживчих властивостей турпродукту, його 
здатність вирішувати проблеми споживачів за ціною; 

2) усі досліджувані турпродукти наносять на полі матриці «якість-
ціна», використовуючи у разі необхідності як третю координату обсяг 
реалізації; 

3) для всієї сукупності аналізованих турпродуктів визначають 
середнє значення показника якості та ціни і проводять лінії, які 
характеризують ці середні значення; 

4) подібна оцінка проводиться для всіх найважливіших ринків; 
5) за ступенем концентрації турпродуктів компаній-конкурентів у 

різних квадрантах матриці визначають гостроту конкурентної 
боротьби на окремих ринках і на сукупному ринку; 

6) виходячи з принципу переваги діяльності на ринках, де 
гострота конкурентної боротьби найменша, коректують політику 
щодо створення, просування й продажу турпродукту з погляду якості, 
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ціни і ринку продажу турпродукту.  
Під час визначення інтегрального показника 

конкурентоспроможності туристичних послуг використовують такі 
підходи: визначається важливість показників; встановлюються бали 
оцінки по кожному показнику для туристичної компанії, яка 
проводить дослідження, і для її конкурентів; визначається 
інтегральний показник, що характеризує конкурентоспроможність  
фірм-конкурентів. 

Під час ухвалення інвестиційних рішень у рамках 
фундаментального аналізу підприємств дуже зручним є показник 
інтегральної конкурентоспроможності підприємств, який також 
корисний при ухваленні стратегічних рішень керівництвом самого 
підприємства [2].  

Широко використовуваним у туристичних компаніях є 
метод розрахунку інтегрального показника конкуренто-
спроможності такого вигляду: 





N

1i
iiKWK , (1) 

де Кі – приватні показники конкурентоспроможності окремих 
сторін діяльності підприємства загальним числом, 

Wi  - вагомість окремих факторів у загальній сумі. 
Застосовуючи цю формулу до коефіцієнта 

конкурентоспроможності підприємства можна одержати такий 
вираз: 

,К33,0Е23,0Ф29,0Е15,0K ТЗСПКП     (2) 
де ККП — коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства; 

ЕП — значення критерію ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства; 

ФС — значення критерію фінансового стану підприємства; 
ЕЗ — значення критерію ефективності організації збуту і 

просування туристичного продукту на ринку; 
КТ — значення критерію конкурентоспроможності туристичних 

послуг. 
Коефіцієнти 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 визначені експертним 

способом послідовних порівнянь. Окремі показники ЕП, ФС, ЕЗ, КТ у 
цьому виразі, визначаються за зваженими адитивними виразами. 

В маркетинговій діяльності пропонуються різні способи 



 180 

здійснення експертних оцінок і вказується, що "вагові коефіцієнти 
визначаються експертно" [5].  

Необхідно розглядати суть інтегрального показника 
конкурентоспроможності і чинників, які його визначають так, як 
будь-який обчислюваний показник роботи туристичного 
підприємства є показником, що характеризує його потенціал, який 
може з тих або інших причин не реалізовуватися. 

Виявлений результат роботи підприємства туричтичної 
галузі, який піддається спостереженню і вимірюванню, є 
фактичним його результатом. З урахуванням цього зауваження 
обчислений тим або іншим способом показник 
конкурентоспроможності підприємства характеризує його 
потенціал конкурентоспроможності. А фактична 
конкурентоспроможність підприємства виявляється лише на 
ринку. 

Усю сукупність чинників, що впливають на підприємства та 
на їх конкурентоспроможність, можна поділити на три групи: 

1) цілі, які ставить перед собою туристичне підприємство; 
2) ресурси, які має у своєму розпорядженні підприємство 

туристичної сфери; 
3) чинники зовнішнього середовища прямої та непрямої дії на 

підприємство, що надає туристичні послуги. 
Загалом вплив цих трьох груп чинників на 

конкурентоспроможність підприємства є складним. Тому 
інтегральну конкурентоспроможність підприємства представимо у 
вигляді деякої функції трьох груп змінних: 

      ,.N,...,1і,F,N,...,1і,W,,...,1і,KKK firiri    (3) 
де К – показник інтегральної конкурентоспроможності 
підприємства; 

Кri – конкурентоспроможність окремих ресурсів підприємства 
загальним числом Nr; 

Wi – вагові коефіцієнти загальним числом Nr; 
Fi – кількість чинників зовнішнього середовища загальним 

числом Nf. 
Конкурентоспроможність як показник, що характеризує саме 

підприємство і дає змогу зіставляти його з іншими підприємствами 
і визначається внутрішніми чинниками – ресурсами, якими 
розпоряджається підприємство. Кожен ресурс підприємства,  
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визначений таким чином, може бути оцінений з погляду 
конкурентоспроможності у вигляді числа Кri. 

Якщо предметом порівняння за рівнем інтегральної 
конкурентоспроможності є підприємства, що перебувають в 
різних зовнішніх маркетингових умовах, то це позначається на 
результуючій інтегральній конкурентоспроможності [8]. 

Отже, показник інтегральної конкурентоспроможності 
туристичного підприємства повинен враховувати тією чи іншою 
мірою чинник зовнішнього середовища: 

 .N,...,1іF f,i   
Якщо врахувати тільки внутрішні ресурси підприємства, то 

інтегральна конкурентоспроможність виражатиметься у вигляді: 
    .N,...,1і,W,N,...,1і,KKK rirri    (4) 

Показник К, що згідно з формулою (1) є показником 
інтегральної конкурентоспроможності підприємства, який 
враховує дію чинників зовнішнього середовища, візьмемо за 
показник зовнішньої інтегральної конкурентоспроможності 
підприємства. 

Показник К, визначений за формулою (4), що враховує 
тільки ресурси самого підприємства, логічно називати показником 
внутрішньої інтегральної конкурентоспроможності підприємства. 

Ухвалюючи рішення за вибором однієї з декількох 
альтернатив, необхідно розрахувати показники інтегральної 
конкурентоспроможності для відповідних підприємств, а саме: для 
кожного підприємства треба визначити показники 
конкурентоспроможності окремих ресурсів К1, К2, КNг для Nr 
ресурсів. 

Зрозуміло, що значення Wi залежать від цілей і стратегії 
підприємства. Тому, якщо всі дані туристичної фірми 
аналізованого туристичного ринку мають однакові стратегії, то 
можна застосовувати для них однакову систему важелів 
 .N,...,1і,W ri   

Частка на ринку, яку займає туристичне підприємство на 
сьогодні, як результат попередньої конкурентної боротьби 
корелює з конкурентоспроможністю підприємства, яку воно мало 
в попередній період. Також показником результативності 
підприємства, що відображає його сьогоднішню 
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конкурентоспроможність, є відносна динаміка зміни його частки 
на ринку. Внаслідок того, що результат конкурентоспроможності 
підприємства виражається двома величинами – часткою ринку і 
темпами її зміни, то і чисельне значення показника інтегральної 
конкурентоспроможності не може виражатися одним числом, а 
повинно виражатися двома числами [7]. 

Показник інтегральної конкурентоспроможності 
підприємства – це пара чисел (Д, Т), 
 де Д – частка продукції туристичного підприємства в сукупному 
продажу всіх порівнюваних підприємств,  

Т — темп зростання/зменшення частки підприємства в 
сукупному продажу. 

Сьогодні величина виробничих потужностей підприємства 
впливає на частку ринку, яку це підприємство займає, і мало 
пов'язана зі зростанням частки ринку. Водночас стан рівня 
управління, мало пов'язаний з наявною часткою ринку, 
досягнутою за рахунок попереднього рівня управління, але 
визначає сьогоднішні темпи зростання/зменшення частки ринку. 

Таким чином, всю сукупність внутрішніх ресурсів  
(Ri, і = 1, ..., Nr) необхідно поділити на дві групи: 

1) (Ri, і = 1, ..., Nr) – ресурси, що впливають на завойовану 
частку ринку, яку займає підприємство; 

2) (Ri, і = Nr + 1, ..., Nr) – ресурси, що впливають на темпи 
зростання/зменшення частки ринку підприємства. 

Зважаючи на такий поділ ресурсів і визначення інтегральної 
конкурентоспроможності підприємства як пари чисел (Д ,Т), вираз 
(4) можна представити двома формулами: 

    .N,...,1і,W,Nr,...,1і,KKдД riri     (5) 
    .N,...,1Nrі,W,Nr,...,1Nrі,KKmT riri    (6) 

Якщо туристичне підприємство вже діє на цьому ринку, то 
відомі показники його інтегральної конкурентоспроможності: Ді, 
Ті. А за наявною інформацією про внутрішні ресурси 
туристичного підприємства можна оцінити його 
конкурентоспроможність. Тут невідомими є тільки вагові 
коефіцієнти Wi. У цьому випадку можна поставити регресійне 
завдання підбору значень Wi, таким чином, щоб розрахунок пари 
значень (Д, Т) за формулами (5) і (6) максимально точно відповідав 
значенням спостереження (Ді, Ті). 
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Висновки. Завдання ефективності маркетингової діяльності 
полягає в забезпеченні та ранжуванні суспільних потреб, у 
створенні сталого попиту на послуги туристичних підприємств і  у 
визначенні можливостей щодо задоволення потреб  з позиції 
економічної ефективності та конкурентоспроможності, в даному 
випадку,  за допомогою інтегрального показника. 
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У статті проаналізовано основні джерела формування інвестиційних 
ресурсів в Україні, що є найбільш доступними для агропромислових 
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підприємств. Визначено основні їх види. 
In the publication forming the investment resources in Ukraine are analyzed, 

which are most accessible for the agro industrial enterprises. Their mains types are 
estimated. 
 

Постановка проблеми. Потреба у збереженні позитивної 
динаміки розвитку сучасної економіки засвідчує актуальність 
пошуку потенційних джерел формування інвестиційних ресурсів. 
За умов відсутності їх чіткої структури, належних кількісних та 
якісних показників неможливо досягти потрібного рівня розвитку 
й динамізму інвестиційних процесів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у вивчення проблем, пов’язаних з джерелами формування 
інвестиційних ресурсів здійснили такі вітчизняні вчені: М.І. Кісіль, 
М.Ю.Коденська, Т.В. Майорова, Н.В. Шевченко та інші. 

Розмаїття трактувань джерел формування інвестиційних 
ресурсів свідчить не лише про різні підходи до розкриття їх змісту, 
але і про не завершеність дослідження даної проблеми. Крім того, 
аналіз наукової літератури довів, що в Україні не достатня увага 
приділяється поширеним у світі альтернативним способам 
фінансування інвестицій. 

Мета статті: дослідження джерел інвестиційних ресурсів у 
вітчизняній економіці та пропозиції, щодо шляхів активізації їх 
використання. 

Результати дослідження. Інвестиція – господарська 
операція, яка передбачає придбання основних фондів, 
нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в 
обмін на кошти. Тому на особливу увагу звертає аналіз питання 
фінансового забезпечення інвестицій в сучасних умовах. 

Н.В. Шевченко розрізняє наступні методи фінансування або 
способи формування інвестиційних ресурсів: самофінансування 
(власні кошти); бюджетний (бюджетні інвестиції); кредитний 
(позичкові кошти); фондовий або акціонування (залучені кошти); 
комбінований [8, с.123]. 

Далі більш детально розглянемо кожен метод фінансування 
інвестиційних проектів. 

Самофінансування – здійснюється за рахунок власних 
коштів. 

Пономаренко В. С. стверджує, що „власні кошти – основне 
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джерело самофінансування – можуть бути використані суб’єктами 
підприємництва тільки для окремих високорентабельних 
інвестиційних проектів, тоді як необхідний фінансовий потенціал 
мають лише запозичені та залучені ресурси” [6, с.3]. Проте, М.Ю. 
Коденська вважає, що в загальній сумі інвестицій в основний 
капітал України найбільшу частку складають саме власні кошти 
підприємств та організацій – 61,6 % у 2004 р. [7, с.40-41]. 

Серед власних джерел велику роль, безумовно, повинен 
відігравати прибуток, який забезпечує приріст валового капіталу та 
залишається у розпорядженні підприємств після сплати податків та 
інших обов’язкових платежів, формула 1.1. 

Пч =  (В – З) – Нбюдж – Фвід – Шс, (1.1) 
де Пч – чистий прибуток підприємства; 

В – виручка від реалізації продукції; 
З – виробничі витрати, в тому числі амортизаційні відрахування 

і відсотки за кредит; 
Нбюдж  – усі податкові нарахування в республіканський та 

місцевий бюджети; 
Фвід – відрахування в різні фонди; 
Шс - штрафні санкції (сальдо). 

Прибуток як основне джерело фінансування найчастіше 
використовується для невеликих інвестицій – банківські депозити, 
придбання цінних паперів, вкладення в інтелектуальний капітал 
підприємства. 

Крім, прибутку, найвагомішим джерелом формування 
фінансового ресурсу інвестиційної діяльності підприємств, на 
нашу думку, є амортизаційні відрахування.  

І.М. Бойчик зазначає, що амортизаційні відрахування – це 
частина виторгу від реалізації продукції, що її відносять до 
собівартості (не оподатковується податком на прибуток) і яка 
використовується для реновації основних фондів. Чим вищою є 
величина амортизаційних відрахувань, тим меншою буде сума 
податку на прибуток, тим більше коштів залишається у 
розпорядженні підприємства для власного розвитку [1, с.228]. 

Акціонування –  наступний метод, який використовується 
для фінансування великих інвестиційних проектів із значними 
строками окупності витрат. При акціонуванні капітал залучається 
шляхом емісії простих та привілейованих акцій, що розміщуються 
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серед юридичних і фізичних осіб, або через випуск варіантів. 
Привабливість акціонерної форми фінансування інвестиційних 
проектів виявляється в тому, що основний обсяг необхідних 
ресурсів надходить на початку його реалізації, тобто дає 
можливість профінансувати нові підприємства, в яких не має ще 
прибутків, амортизації, заставного майна, щоб одержати кредит в 
банку [4, с.271-272]. 

Важливе джерело інвестиційних ресурсів для будь якої 
економіки – це кошти фінансово-кредитної системи. Боргове 
фінансування застосовується при фінансуванні інвестиційних 
проектів із високою нормою прибутковості (яка перевищує ставку 
позичкового відсотка) та незначними строками окупності витрат. 
Кредит є універсальним інструментом розподілу національного 
доходу, фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, 
вирівнювання показників рентабельності підприємства на основі 
переливання капіталів, що сприяє прогресивним структурним 
зрушенням у народному господарстві. 

Основою боргового фінансування виступає інвестиційний 
кредит, який представляє собою економічні відносини між 
кредитором та позичальником з приводу фінансування 
інвестиційних заходів на засадах повернення і, як правило, із 
виплатою відсотка.  

Форми інвестиційного кредиту: 1) банківський 
інвестиційний кредит; 2) податковий інвестиційний кредит; 3) 
державний інвестиційний кредит; 4) товарний інвестиційний 
кредит (лізинг); 5) міжнародний інвестиційний кредит; 6) 
андеррайтинг (викуп корпоративних облігацій) [4, с.274]. 

Банківський інвестиційний кредит – це основна форма 
інвестиційного кредиту, при якій грошові кошти на фінансування 
інвестиційних процентів надаються банківськими установами у 
тимчасове користування та з виплатою відсотку. 

Визначення поняття „інвестиційний податковий кредит” 
з’явилось в Законі України „Про оподаткування прибутку 
підприємств” в 1997 р. Згідно з цим законом інвестиційний 
податковий кредит – це відстрочка плати податку на прибуток, що 
надається суб’єкту підприємницької діяльності на визначений 
строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для 
здійснення інноваційних програм з наступною компенсацією 
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відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через 
загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок 
реалізації інноваційних програм [3]. Це визначення передбачає 
його спрямованість на інноваційний розвиток. На нашу думку, це 
правильно, оскільки, саме така спрямованість забезпечить 
прискорене оновлення виробничого апарату вітчизняних 
підприємств на більш високому технологічному рівні.  

Отже, для підприємств отримання податкового кредиту 
вигідне, оскільки: 1) такий кредит може надаватися на термін 5 
років; 2) такий кредит буде найбільш дешевим джерелом коштів в 
країні; 3) погашення такого кредиту частково може відбуватись за 
рахунок приросту суми податку на прибуток підприємства. 

Ще одним джерелом інвестицій є державний інвестиційний 
кредит – сукупність кредитних відносин, в котрих кредитором 
виступає держава, а позичальником підприємства, які відносяться 
до державної форми власності. Він надається на капітальні 
вкладення виробничого призначення шляхом надання бюджетних 
позик безпосередньо міністерствам та відомствам, іншим 
державним органам виконавчої влади для фінансування 
підприємствами, організаціями та об’єднаннями через банківські 
установи об’єктів. 

Протягом останнього сторіччя набуло популярності 
лізингове інвестування, що, з одного боку, пов’язано з розвитком 
інноваційної діяльності та, впровадженням інновацій при 
виробництві різноманітного устаткування та обладнання для всіх 
сфер економіки, а з іншого – значною його вартістю, що 
унеможливлює для багатьох суб’єктів господарювання придбання 
його на підставі договорів купівлі-продажу, поставки. 
Компромісним варіантом який дозволяє використовувати новітнє 
устаткування без тягаря сплати його повної вартості та технічного 
обслуговування, що потребує спеціальних знань і навичок, став 
лізинг [2, с.455].  

Одним з джерел фінансування інвестиційних ресурсів є 
міжнародний інвестиційний кредит – економічні відносини між 
державами, іноземними банками і фірмами з приводу 
фінансування інвестиційної діяльності на засадах повернення у 
певні строки та, як правило, із виплатою процента. 

Новою формою кредитування капітальних вкладень, що 
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впроваджуються у фінансових установах, є надання коштів 
клієнтам для реалізації ними довгострокових широкомасштабних 
проектів, шляхом повного викупу випусків промислових облігацій, 
які емітуються цими клієнтами. В міжнародній практиці така 
операція називається андеррайтинг. Вона має широке 
розповсюдження в діяльності спеціалізованих інвестиційних 
банків за кордоном [4, с.280]. 

Важливим джерелом ресурсів для інвестування є також 
кошти державного й місцевих бюджетів. Їх частка протягом 
останніх років сумарно становить близько 10%. Нині бюджетним 
інвестиціям приділяється недостатньо уваги. Зокрема в Україні 
нерідко ігноруються такі способи інвестування реальної економіки 
за рахунок бюджетних коштів, як внески до статутних фондів та 
інвестиційні кредити [5]. 

Ще одним прихованим джерелом інвестиційних ресурсів є 
заощадження підприємств та населення.  

Вагомим джерелом забезпечення агропромислового 
комплексу інвестиційними ресурсами залишаються державні 
субсидії. В Україні рівень державного субсидування залишається 
низьким у зв’язку з обмеженими можливостями бюджетів усіх 
рівнів щодо фінансування цільових програм, але тенденція до його 
підвищення є досить помітною за рахунок створення Аграрного 
фонду.  

В останні роки помітно активізувався процес фінансування 
інвестицій за рахунок коштів фінансово-промислових формувань, 
створених на базі крупних промислових формувань, що 
функціонують в регіоні та спроможні сконцентрувати власні, 
державні, колективні і приватні кошти, а також іноземні інвестиції 
в об’єкти агропромислового виробництва [7, с.44]. 

Змішане фінансування – базується на комбінаціях різних 
методів фінансування інвестиційних проектів. 

Висновки. Отже, між усіма джерелами простежується 
взаємозалежність та взаємозумовленість можливостей щодо їх 
використання в умовах сучасних інтеграційних процесів. Лише в 
комплексі вони утворюють інтегровану систему фінансового 
забезпечення інвестиційної діяльності в Україні. Ефективність і 
дієвість останньої безпосередньо визначаються якістю конкретних 
джерел та можливістю раціонального їх використання, 
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спрямованого на зростання інвестиційного потенціалу вітчизняної 
економіки. 
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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Обґрунтовано доцільність зміцнення інвестиційної привабливості на 
засадах маркетингу. Розглянуто проблеми залучення,  обліку та аналізу 
маркетингових інвестицій в АПК. Запропоновано шляхи аналізу 
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результативності маркетингової діяльності, що ґрунтуються на розрахунку 
економічної ефективності та визначенні дохідності  маркетингових 
інвестицій.  

The necessity of strengthening the investment attractiveness based on 
marketing. The problem of attracting, keeping and analysis of marketing investment 
in agriculture. The ways of analyzing the effectiveness of marketing activities based 
on the calculation of economic efficiency and yield determining marketing investment. 

Постановка проблеми. Завданням внутрішньої 
інвестиційної діяльності підприємства є вибір найефективніших 
напрямів вкладення коштів для поліпшення внутрішніх і зовнішніх 
умов його функціонування. Одним із напрямків капіталовкладень є 
інвестиції у маркетингову діяльність підприємства. Метою таких 
капіталовкладень є розвиток потенціалу підприємства: підвищення 
гнучкості виробничого профілю (приведення асортименту виробів 
у відповідність із ринковим попитом), нарощення різних видів 
ресурсів (технічних, технологічних, інформаційних тощо), 
створення товарно-матеріальних запасів, діагностика доцільності 
реальних інвестицій у підприємство 2,9,10. 

Для формування ефективних стратегічних і тактичних 
програм підприємствам АПК особливо необхідно проводити 
регулярну діагностику запроваджених інвестиційних проектів. 
Якість діагностичного аналізу залежить від обраних критеріїв 
оцінки прийняття інвестиційних рішень 7,10.  

Результати діяльності підприємства залежать від успішної 
роботи усіх підрозділів підприємства. Але у складних сучасних 
умовах підприємства, з метою виявлення додаткових резервів, 
досить часто сільськогосподарські підприємства скорочують 
витрати саме на виробничо-збутову діяльність, при цьому 
найуразливішими стають маркетингові підрозділи або напрямки 
маркетингової діяльності підприємства – коли керівництво 
підприємства розглядає можливості скорочення або навіть 
ліквідацію витрат на маркетингові заходи.   

Більшість маркетингових показників покликані забезпечити 
маркетинговий  аналіз діяльності підприємства, однак, не є 
настільки ґрунтовними,  щоб зумовити додаткові інвестиції в 
маркетинг 1,5,7,9. Для власника бізнесу головними факторами 
капіталовкладення є зростання доходу і прибутковість. 
Нестабільність ринкової ситуації зумовлює потяг до максимізації 
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прибутку у короткостроковий період. 
Водночас багато фахівців наголошують на тому, що під час 

кризи маркетингу слід приділяти особливу увагу,  оскільки кризові 
явища в економіці необхідно розглядати як нові можливості 
перерозподілу ринків збуту, можливість завоювати інші ринкові 
позиції тощо 3,6,11. Саме тому певні пріоритети підприємства 
відображається рівнем витрат на маркетингові заходи відносно 
загальних витрат підприємства.  

В умовах економічної рецесії від діяльності підприємства 
загалом, та від маркетингових інвестицій, зокрема, очікується 
максимізація прибутку протягом тривалого періоду та зростання 
рентабельності витрат на маркетингові заходи 11.  

Фінансування додаткових маркетингових інвестицій, які 
перевищують поріг рентабельності, потребує ранжування 
потенційних маркетингових інвестицій з метою визначення 
найперспективніших з них в рамках визначеного інвестиційного 
портфелю. В свою чергу інвестиційний портфель потребує 
структурування відповідно коротко- і довгострокових задач та 
проектів підприємства та розподілу інвестицій за рівнем ризику. 

Необхідний постійний моніторинг нових можливостей і 
загроз, що виникають,  для очікуваної дохідності маркетингу, 
оскільки дохідність багато в чому визначає доцільність конкретних 
заходів і використання різних елементів маркетингової діяльності.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
результативності маркетингової діяльності досліджували 
Балабанова Л.В., Дойль П., Котлер Ф., Ленсколд Дж., 
Павленко А.Ф.; Решетнікова І.Л, Шоу Р., Меррик Д. Основні 
засади і механізми інвестиційної діяльності розкриті у працях 
В. Беренса, Д. Гарнера, Д. Норкотта, К.Редхема і С. Хьюіса та 
інших дослідників. Загальні аспекти інвестиційної діяльності в 
АПК досліджували В.Г. Андрійчук, І.Бланк, О.Д. Данілов, 
М.Я. Дем'яненко, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, Ю.Ф. Наумов, Г.М., 
А.А. Пересада, Підлісецький, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк,  В.Г. 
Ткаченко, М.Г. Чумаченко, О.М. Шестопаль та інші.  

Вітчизняні фахівці з маркетингу обґрунтували необхідність 
оцінювання ефективності роботи маркетингових служб у складних 
економічних умовах. Однак основну увагу звертають на 
формування товарного і корпоративного бренду, збільшення 
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кількості рекламних носіїв і каналів комунікацій з метою 
підвищення поінформованості потенційних покупців,  а не на 
взаємозв’язок маркетингу з фінансовими результатами діяльності 
підприємства 1,7,9.  

У вітчизняній практиці досить поширеним є використання 
кількісних показників оцінювання ефективності маркетингових 
заходів. Однак, незважаючи на велику кількість показників,  які 
наведені в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі щодо 
оцінювання результативності діяльності маркетингових служб,  
проблема залучення, обліку та контролю маркетингових 
інвестицій в умовах економічної рецесії залишається актуальною і 
потребує наукового дослідження та економічного обґрунтування 
шляхів її розв’язання 2,7,8,9.  

Постановка цілей. З огляду на вищезазначене, цілями 
статті є обґрунтування методологічного підходу щодо фінансового 
аналізу діяльності маркетингових підрозділів підприємств АПК, 
розгляд умов, за яких доцільно витрати на маркетингову діяльність  
трактувати з позиції маркетингових інвестицій; систематизація 
існуючих показників ефективності маркетингових інвестицій; 
виявлення найефективніших показників фінансової діяльності в 
сфері аналізу маркетингової діяльності підприємств АПК.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Положення  
(стандарти)  бухгалтерського обліку в Україні відносять витрати на 
маркетинг до поточних операційних витрат, зокрема до витрат на 
збут [8]. 

При цьому, згідно Закону України «Про інвестиційну 
діяльність» - інвестиції, це усі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших 
видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) 
або досягається соціальний ефект 4. 

Отже доцільним буде і маркетингові витрати вважати 
інвестиціями. Капіталовкладення у маркетинг розглядають як 
інвестиції іноземні науковці, звертаючи увагу на те,  що економічна 
ефективність сучасного маркетингу є нижчою,  ніж це прийнято 
вважати. [5, 6].  

Аналіз та оцінювання маркетингової діяльності здійснюється 
за допомогою низки  показників,  найпоширенішими серед яких є:   

— витрати на один продаж (cost per sale);   
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— частка реалізованих потенційних продаж (sales conversion 
rates);  

— загальна кількість клієнтів;  
— показники ефективності реклами, розподілу і збуту;  
— показники витрат на маркетинг (повні, прямі, за елементами 

системи маркетингу) тощо.   
Однак ці показники не дають повної та однозначної 

відповіді щодо ефективності маркетингових інвестицій в сфері 
АПК. Водночас деякі зарубіжні автори зазначають недоцільність 
орієнтації на показники обсягів продажів, максимізація яких не 
завжди є критерієм успіху підприємства на ринку. Кращим 
показником, на їх погляд, є критерій максимізації чистого прибутку 
після відрахування витрат на маркетинг [3,5].  

Ефективність маркетингу залежить від наступних чинників:  
— розробка та впровадження відповідної маркетингової 

стратегії з особливим наголосом на позиціонуванні товарів;   
— розробка ефективного маркетингового «креативу»;   
— виконання маркетингової стратегії;   
— ефективне управління зовнішніми агенціями,  мотивації та 

координації маркетингових заходів;   
— зовнішні фактори 9.  

Огляд чинників дає нам можливість спостерігати відсутність 
фінансових або кількісних показників результативності 
(ефективності) маркетингової діяльності. 

Кількісним показником прибутковості інвестицій у 
маркетинг можна визначити показник рентабельності 
маркетингових інвестицій  (Return on Мarketing Investment, ROMI). 
Використання ROMI на початкових етапах розробки 
маркетингових заходів є незамінним,  оскільки спочатку дає змогу 
спрогнозувати рівень збільшення прибутковості,  проглянути,  які 
інвестиції в маркетинг допустимі,  яких результатів очікувати на 
подальших етапах діяльності підприємства і як максимізувати 
прибуток в умовах економічної нестабільності 3,6.  

Отже, використання показника рентабельності 
маркетингових інвестицій буде доцільним у випадку коли 
підприємство має обмежений бюджет, і використання показника 
ROMI дасть змогу визначити максимальну окупність інвестицій.  
Аналіз маркетингових інвестицій на основі ROMI дасть змогу 
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скоротити витрати,  тим самим підвищуючи прибутковість.  
Однак показник рентабельності маркетингових інвестицій 

відображає, перш за все, вплив реалізованих маркетингових  
заходів на споживача. Відображення коротко- та довготермінових 
прибутків, а також використання показника з метою оцінки і 
порівняння ефективності різних маркетингових заходів, потребує 
відповідної модифікації  показника маркетингових інвестицій. 

Основними показниками результативності діяльності 
підприємства АПК були і залишаються фінансові результати 
діяльності підприємства.  

На етапі зовнішнього аналізу фінансових результатів 
діяльності  підприємства проводиться аналіз, пов’язаний з 
вивченням структури доходів і витрат та їхнього співвідношення. 

Внутрішній аналіз фінансових результатів включає:  
— аналіз впливу діючих на підприємстві облікових принципів 

оцінювання статей активів, доходів і витрат,  
— дослідження фактів зміни облікової політики та їхнього 

впливу на результати аналізу.  
— дослідження причин зміни кінцевого фінансового 

результату,  
— аналіз  стабільності й випадковості факторів впливу 
— поглиблений аналіз фінансових результатів із залученням 

даних управлінського обліку, що розкривають інформацію про 
доходи й витрати по центрах відповідальності 2. 

Оцінка ефективності інвестиційної діяльності здійснюється 
відповідно аналізу впливу наступних груп факторів: 

— фактори, вплив яких вимірюється кількісно, кількісні 
критерії прийняття інвестиційних рішень; 

— фактори, вплив яких вимірюється кількісно лише частково; 
— якісні фактори, вплив яких зовсім не можна вимірити 

кількісно 2. 
Серед кількісних факторів оцінки ефективності 

інвестиційної діяльності сьогодні найбільшого поширення 
отримали наступні показники: 

— період окупності (Payback Period). Показник-аналог – 
дисконтний період окупності, тобто окупність із використанням 
поточної вартості.  

— облікова дохідність ( Accounting Rate of Return – ARR) або 
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дохідність інвестицій (Return on Investment – ROI).  
— чиста дисконтна вартість (Net Present Value – NPV) 
— внутрішня ставка дохідності (Internal Rate of Return – IRR).  
— індекс прибутковості PI (Profitability Index) – відношення 

віддачі капіталу до вкладеного капіталу 2,9. 
Індекс прибутковості трактують як відносний показник 

ефективності інвестицій, що характеризує рівень доходів на 
одиницю інвестиційних витрат. Чим більше значення цього 
показника,  тим вища віддача грошової одиниці,  інвестованої у 
діяльність підприємства 2.  

Порівняно з іншими показниками оцінки ефективності 
інвестиційної діяльності, індекс дохідності має переваги при виборі 
маркетингових заходів із низки тих запропонованих, які мають 
тотожні або наближені значення теперішньої вартості чистого 
грошового потоку (Cash-Flow), але різні обсяги необхідних 
інвестиційних витрат.  

Обчислення нарощених і дисконтних сум грошових потоків 
(Cash-Flow) здійснюється шляхом розрахунку майбутньої і 
теперішньої вартості грошей для кожного елементу грошового 
потоку: 

CFn=CF1(1+r)n-1+CF2(1+r)n-2+…+CFn(1+r)n-k, 
де r – кількість періодів, що аналізуються; k – номер періоду 2, 9. 

Отже індекс (коефіцієнт) дохідності дає змогу зіставити 
обсяг інвестиційних витрат з очікуваним чистим грошовим 
потоком від реалізації проекту. Розрахунок рівня дохідності 
маркетингових інвестицій покликаний забезпечити прогнозування 
результатів діяльності підприємства відповідно кожного 
виробничого циклу, що є особливо значимим для підприємств 
АПК. 

Висновки. Згідно фінансового підходу до маркетингових 
витрат, як витрат понесених на дослідження і розвиток маркетингу 
на підприємстві, тобто таких що розподіляються на декілька років 
доцільно розглядати витрати на маркетинг як інвестиції.   

Детальний облік і точний аналіз маркетингових інвестицій 
можливий за умови співставлення фінансових та маркетингових 
показників оцінювання результативності діяльності підприємства. 

Ґрунтовне планування, моніторинг і аналіз маркетингових 
інвестицій зумовить прогнозування впливу інвестиційних 
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обмежень на коротко- та довгострокові капіталовкладення 
підприємств. 

Умовою ефективного використання маркетингових 
інвестицій є дослідження взаємозв’язків маркетингових та 
фінансових показників діяльності підприємства.   

Розрахунок рівня дохідності маркетингових інвестицій дасть 
змогу швидко оцінювати зміну ситуації і приймати оптимальні 
рішення стосовно рівня маркетингових інвестицій,  а також 
здійснювати стратегічні зміни,  адекватні змінам зовнішнього 
середовища. Аналіз дохідності маркетингових інвестицій 
покликаний забезпечувати сільськогосподарському підприємству 
істотні конкурентні переваги завдяки якісним рішенням щодо 
вибору обсягів інвестування маркетингової діяльності. 

Якість аналізу маркетингових інвестицій визначається 
ефективністю моніторингу, достовірністю ринкового тестування і 
наявністю достовірних даних щодо обчислення показників 
дохідності маркетингових інвестицій, показників грошових 
потоків, показнику рентабельності маркетингових інвестицій. 

За сукупністю запропонованих показників можна ранжувати 
маркетингові заходи у випадку обмежених інвестиційних ресурсів. 
дотримуючись зазначених умов для оцінки ефективності 
інвестиційних заходів. 

Стандартизація розрахунку індексу дохідності маркетингових 
заходів  з метою стандартизації фінансових розрахунків різних 
підрозділів підприємства та забезпечення точності і коректності 
аналізу досягнутих результатів або запланованих маркетингових 
заходів є актуальним питанням подальших досліджень і 
методологічних розробок.. 
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КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

ГУДІМОВА Н.А., АСПІРАНТ, 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
В статті теоретично обґрунтовано організацію   оперативного виробничого 

контролінгу та його вплив на оперативне управління підприємством.  
The article theoretically grounded in the operational organization of production and 

controlling its impact on surgical management.  
 

Постановка проблеми. Досвід сучасних підприємств 
показує, що наявність відлагодженої і успішно функціонуючої 
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системи контролінгу є важливим чинником комерційного успіху 
господарюючого суб'єкта. Концепції контролінгу грунтуються на 
розумінні підприємства як системи, яка знаходиться в процесі 
постійного реагування на внутрішні і зовнішні зміни. Це вимагає 
широких горизонтальних зв'язків між великою кількістю вузько 
спеціалізованих сфер управління, характерних для сучасного 
підприємства. Виникає необхідність інтеграції усіх управлінських 
функцій організації при їх якісному оновленні, виділенні з них 
координаційної надбудови - підсистеми контролінгу. 
Використання методів і інструментів контролінгу дозволяє 
перевести управління підприємством на новий рівень за рахунок 
інтеграції, координації і фокусування діяльності служб і підрозділів 
підприємства на поставлених цілях. 

Аналіз останніх досліджень. Місце контролінгу в системі 
управління, його функції і завдання розглянуті в працях Ю.Вебера, 
А. Дайле, X. Дитгера, До. Друри, X. - У. Кюппера, Э. Майєру, Р. 
Манна, Г. Пича, Х.Й. Фольмута, Д. Хана, П. Хорвата, Э. Шерма, У. 
Шеффера і інших авторів. 

Формування мети. Мета дослідження полягає в 
теоретичному обгрунтуванні організації оперативного 
виробничого контролінгу в системі оперативного управління 
аграрним підприємством. 

Основний матеріал дослідження. Однією з головних 
причин виникнення і впровадження сучасних принципів розробки 
і ухвалення управлінських рішень на основі концепції контролінгу 
стала необхідність в системній інтеграції різних аспектів 
управління бізнес-процесами в організаційній системі. Контролінг 
забезпечує методичну і інструментальну базу для підтримки 
основних функцій менеджменту: планування, контролю, обліку і 
аналізу, а також оцінки ситуації для ухвалення управлінських 
рішень. 

Контролінг – це комплексна система управління 
організацією, спрямована на координацію взаємодії систем 
менеджменту і контролю їх ефективності. Контролінг може 
забезпечувати інформаційно-аналітичну підтримку процесів 
ухвалення рішень при управлінні організацією (підприємством, 
корпорацією, органом державної влади) і може бути частиною що 
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прописує ухвалення певних рішень у рамках певних систем 
менеджменту. 

Сучасний контролінг містить у собі управління ризиками 
(страховою діяльністю підприємств), велику систему 
інформаційного постачання підприємства, систему оповіщення 
шляхом управління системою ключових («фінансових») 
індикаторів, управління системою реалізації стратегічного, 
тактичного та оперативного планування та систему менеджменту 
якості. 

Контролінг орієнтований, перш за все, на підтримку 
процесів прийняття рішень. Він повинен забезпечити адаптацію 
традиційної системи планування, обліку і контролю на 
підприємстві до інформаційних потреб посадових осіб, які 
приймають рішення, тобто у функції контролінгу входить 
створення, обробка, перевірка і подання системної управлінської 
інформації. Контролінг також підтримує і координує процеси 
планування, забезпечення інформацією, контролю і адаптації. 

Цілі контролінгу, як напряму діяльності, безпосередньо 
випливають з цілей організації можуть виражатися в економічних 
термінах, наприклад, у збільшенні обсягів продажів і розширення 
частки ринку, у досягненні певного рівня прибутку, рентабельності 
або продуктивності організації при заданому рівні ліквідності. 

Проаналізував підприємства Слов’яносербського району 
Луганської області, ми визначили типове підприємство, яке 
характерно для цього району. Під цю категорію підходить декілька 
підприємств у тому числі й ВАТ «Племзавод ім. Літвінова». На 
прикладі цього підприємства розглянемо функції контролінгу, які 
можна представити схематично (рис. 1). 

Функції контролінгу визначаються поставленими перед 
організацією цілями і включають ті види управлінської діяльності, 
які забезпечують досягнення цих цілей. Сюди відносяться: облік, 
підтримка процесу планування та прийняття рішень, контроль за 
реалізацією планів, оцінка, що протікають, виявлення відхилень, їх 
причин та вироблення рекомендацій для керівництва щодо 
усунення причин, що викликали ці відхилення. 

Під концепцією контролінгу слід розуміти сукупність 
суджень про його функціональному розмежуванні, 
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інституціональному оформленні та інструментальної озброєності 
в контексті цілей підприємства, релевантних контролінгу, і цілей 
контролінгу, що випливають з цілей підприємства. Можна 
виділити три групи концепцій контролінгу, які пов'язані з його 
функціональним обгрунтуванням та інституційним поданням: 
концепції, орієнтовані на бухгалтерський облік, інформацію і 
координацію. 
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Рис. 1. Функції контролінгу 
 

Про концепції з орієнтацією на облік можна говорити в тих 
випадках, коли переслідуються інформаційні цілі, які можуть бути 
реалізовані в першу чергу за допомогою даних бухгалтерського 
обліку. Увага при цьому концентрується на показниках успіху в 
грошовому вираженні. Мова йде передусім про забезпечення 
прибутку всього підприємства, незважаючи на відмінності в цілях 
господарських областей і окремих співробітників. 

Цей підхід може бути охарактеризований як орієнтований на 
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прибуток або обмежено орієнтований на інформацію, оскільки 
грунтується лише на даних бухгалтерського обліку. Базований на 
обліку контролінг охоплює релевантні станом справ дані в 
грошовому вираженні. Ця кількісна задається переважно в 
оперативних зв'язках. Тому контролінг з даної точки зору 
відноситься перш за все до оперативного рівня і лише частково - 
до стратегічного, коли мова заходить про потенціал успіху. Д. 
Шнейдер взагалі пропонує обмежити контролінг допоміжними 
контрольними та координаційними завданнями на базі даних 
обліку. Однак обмеження його суто грошовими показниками 
вважається надто вузьким підходом. 

Більш широку перспективу відкривають концепції з 
орієнтацією на інформацію. Вони виходять за рамки підходу, 
орієнтованого на бухгалтерський облік, і охоплюють всю цільову 
систему підприємства, включаючи не тільки грошові величини. Це 
розширює релевантну базу контролінгу; поряд з бухгалтерською 
використовується суто кількісна та якісна інформація, причому її 
джерелом є безпосередньо господарські області підприємства. 

Головне завдання контролінгу тут вбачається у координації 
отримання і підготовки інформації з потребами в ній. Т. Рейхманн 
підкреслює важливість підтримки управління і вважає основним 
завданням контролінгу забезпечення керівництва компанії 
інформацією для прийняття рішень. Відповідно до інтерпретацією 
П. Прайсслера контролінг - це виходить за рамки однієї функції 
управлінський інструмент, який підтримує внутрішній процес 
управління та прийняття рішень за допомогою цілеспрямованого 
підбору і обробки інформації. 

Проте раціональне включення настільки великих 
інформаційних завдань в господарську структуру підприємства 
представляє важку проблему. Ці завдання не самоціль, вони є 
похідними вищих цілей, які пов'язані зі специфічними 
інформаційними потребами. Якщо вся область інформаційного 
господарства стає функцією контролінгу, то її включення до 
загального поля дії набуває невизначений, розмитий характер, 
оскільки інформаційні потреби вищих інстанцій занадто 
багатоаспектний і слабо специфіковані. У цьому вада цієї групи 
концепцій. 

Концепції з орієнтацією на координацію базуються на 
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різниці між системою управління та системою виконання. 
Первинна координація виконання управлінських рішень є 
завданням самої системи управління. Вторинна координація 
усередині управлінської системи, яку розбито на ряд підсистем, 
відноситься до контролінгу. Що стосується обсягів його 
координаційної завдання розрізняються дві групи концепцій - з 
орієнтацією на планування і контроль та орієнтацією на 
управлінську систему в цілому. 

Слід особливо відзначити, що завдання контролінгу, що 
розуміється як координація системи управління, пов'язана з 
численними труднощами її розмежування з вищим поняттям 
"управління підприємством", а також з іншими управлінськими 
функціями. 

Принципи формування системи контролінгу: 
1. Принцип зворотного зв'язку - працівник постійно повинен 

отримувати реакцію на свої дії (завжди мати інформацію для 
прийняття рішення) і постійно повинен інформувати про свої 
рішення та дії. 

2. Принцип позитивності - працівник найчастіше асоціює 
контроль з обов'язковим покаранням і настільки боїться зробити 
помилку, що намагається виконувати тільки мінімум, не 
проявляючи творчості (креативу) та ініціативи. Тому контролінг 
повинен давати право на помилку (певну, розрахункову) і 
формувати лояльне ставлення до контролю (бажання контролю), 
як реальної допомоги в діяльність працівника. 

3. Принцип технологічності - максимізація своєчасності, 
доступності, автоматизації (комп'ютеризації) методик, процесів 
збору, зберігання, передачі та аналізу інформаційних 
(контролінгових) даних; 

4. Принцип повсюдності - контролінг постійно, в будь-який 
час, охоплює всі рівні управління, всі бізнес-напрямки, всі види 
управлінської діяльності 

5. Принцип відповідності цілям - контролінгові процеси 
спрямовані на формування узбіч шляху провідних до стратегічної 
мети підприємства, де навіть саме планування розглядається як 
об'єкт дослідження, а не як функція контролінгу; 

6. Принцип релевантності - контролінгова інформація повинна 
бути значущою, корисною, зрозумілою і вчасною, з метою 
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прийняття усвідомлених і відповідальних управлінських рішень; 
7. Принцип презентативного - контролінгова інформація 

повинна бути достовірною, несуперечливою, повної (об'ємність), з 
метою прийняття правильних, для досягнення цілей і якісних 
управлінських рішень. 

Необхідність діяти в умовах ринкової економіки, що все 
загострюється, конкуренції товаровиробників обумовлює 
підвищені вимоги до професійних якостей фахівців, 
відповідальності керівників за результати і наслідки прийнятих 
рішень. Надзвичайно актуальними стають облік тимчасового 
фактора і організація аналізу матеріальних, товарних, фінансових 
потоків, пошук обґрунтованих рішень у регулюванні виробничо-
господарських і фінансових ситуацій. 

Висновки. Впровадження в управлінську діяльність 
дослідного підходу базується на застосуванні сучасних досягнень в 
області інформаційних технологій, що забезпечують повноту, 
своєчасність інформаційного відображення керованих процесів, 
можливість їх моделювання, аналізу, прогнозування. 
Дослідницький підхід, який лежить в основі менеджменту, 
однаково притаманний як федеральним, регіональним, місцевим 
органам управління, так і підприємствам, фірмам, корпораціям, які 
проводять інжинірингові дослідження та реінжиніринг 
організаційних структур, тісно пов'язуючи їх з запроектованими 
бізнес-процесами і домагаючись при цьому реального виграшу у 
часі й економічного ефекту. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТА 
ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

ГУТОРОВА І.В., К.Е.Н,  ВИКЛАДАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

У статті здійснено теоретичне узагальнення існуючих методичних підходів 
до аналізу та оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, 
запропоновано власний методичний підхід до оцінки останніх. 

In article theoretical generalisation of existing methodical approaches to the analysis 
and an estimation of competitiveness the agricultural enterprises is spent, the author's 
methodical approach to an estimation of the last is offered. 
 

Постановка проблеми. Неоднозначність існуючих в 
сучасній економіці науці методичних підходів до дослідження 
рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств обумовлює і численність використовуваних методів її 
оцінки. Всі вони різні, а єдиного загальноприйнятого підходу так і 
не розроблено. Ситуація ускладнюється тим, що 
конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія 
розглядається з точки зору різних наук – маркетингу, економіки, 
фінансів, стратегічного управління, кожна з яких вивчає її через 
призму свого предмета дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
питань аналізу та оцінки рівня конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств присвячені праці видатних 
українських та російських вчених-економістів, як от 
В.Я. Амбросова [1], Л.А. Євчук [2], В.К. Збарського [3], С.М. Кваші 
[4], М.Й. Маліка [5], Б.Й. Пасхавера [6], О.О. Школьного [7], 
Е.Н. Крилатих, К.Г. Бородін [8], М.В. Ожерельєвої [9] та ін. Разом 
з тим, спроби визначити та оцінити конкурентоспроможність 
сільськогосподарських підприємств пов’язані, передусім, з 
пристосуванням вже існуючих методів оцінки 
конкурентоспроможності до умов сільськогосподарського 
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виробництва, а тому визначена проблема потребує подальшого 
наукового дослідження. 

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є 
теоретичне узагальнення існуючих методичних підходів до аналізу 
та оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств та формування на цій основі авторського бачення 
щодо вирішення вказаної проблеми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Принципово 
всі застосовувані методи оцінки конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств можна об’єднати в наступні 
дев’ять груп: 1) методи, основані на аналізі порівняльних переваг; 
2) методи, що базуються на оцінці фінансового стану 
підприємства; 3) методи, засновані на теорії ефективної 
конкуренції; 4) методи, основані на теорії якості товару; 
5) матричні методи; 6) методи визначення конкурентної позиції з 
точки зору стратегічного потенціалу підприємства; 7) інтегральний 
метод; 8) метод бенчмаркінгу; 9) інші методи. 

Так, М.Й. Малік та О.А. Нужна [5] для оцінки рівня 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств 
користуються трьома методами: методом, основаним на теорії 
ефективної конкуренції, через частку підприємства на ринку та 
методом бенчмаркінгу. 

В основу першого методу авторами покладено оцінку трьох 
груп показників: 1) показники ефективності управління 
виробничим процесом; 2) показники фінансового стану 
підприємства; 3) показники ділової активності. Інтегральний 
показник конкурентоспроможності сільськогосподарського 
підприємства визначався методом середньозваженої арифметичної 
із врахуванням коефіцієнтів вагомості кожного окремого групового 
показника. 

Разом з тим автори зазначають, що із трьох запропонованих 
ними методів найприйнятнішим для визначення рівня 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств є 
метод бенчмаркінгу, оскільки він є відносно простішим порівняно 
з методом ефективної конкуренції, та містить меншу кількість 
розрахунків. Рівень конкурентоспроможності сільгосппідприємств 
за вказаним методом визначався дослідниками за наступними 
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параметрами: фондовіддача, рівень продуктивності праці, 
рентабельність реалізації продукції, частка підприємства на ринку, 
частка собівартості продукції, що випускається, у доході (виручці) 
від її реалізації, ціновий сегмент, в якому працює підприємство 
щодо реалізації продукції на певному ринку. 

Використання методів ефективної конкуренції та 
бенчмаркінгу для оцінки конкурентоспроможності агроформувань 
зустрічаємо і в інших наукових працях [10]. Однак не зважаючи на 
комплексність та системність даних методів вони, на наш погляд, 
не позбавлені суттєвих недоліків. По-перше, алгоритм розрахунку 
інтегрального показника конкурентоспроможності є досить 
складним і громіздким та потребує значної кількості статистичних 
даних, отримати які іноді є вкрай проблематичним. По-друге, 
зведення окремих показників конкурентоспроможності до єдиного 
узагальненого показника здійснюється на основі застосування 
коефіцієнтів вагомості, розрахованих експертним шляхом, що, на 
нашу думку, не може вважатися абсолютно достовірним.  

Дещо інший підхід до оцінки конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства пропонує А.О. Шепіцен. На 
його думку, оцінка конкурентоспроможності сільгосппідприємства 
має ґрунтуватися на аналізі його потенційної та поточної 
конкурентоспроможності. До показників, що дозволяють оцінити 
потенційну конкурентоспроможність, автор відносить грошову 
оцінку ріллі, фондозабезпеченість, працезабезпеченість, 
енергозабезпеченість, ефективність технології (вихід валової 
продукції на 100 га ріллі), фондоозброєність, енергоозброєність, 
продуктивність праці. Шляхом порівняння даних показників з 
максимальним їх значенням у відповідному році визначаються 
індекси співвідношення, які потім методом згладжування часток 
приводяться до підсумкового показнику, що характеризує 
потенційну конкурентоспроможність. Поточна конкуренто-
спроможність, виражена через конкурентоспроможність продукції, 
визначається окремо за кожним її видом як відношення 
інтегрального індексу якості до індексу вартості товару. Для 
визначення конкурентоспроможності загальної продукції 
підприємства індекси якості за кожним видом продукції 
зважуються часткою виручки від реалізації певного її виду у 
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загальній масі виручки. Після визначення потенційної і поточної 
конкурентоспроможності та приведення їх до складених величин, 
на основі аналізу кореляційно-регресійних зв’язків даних двох 
видів конкурентоспроможності з величиною рентабельності 
підприємства визначається реальна конкурентоспроможність 
сільгосппідприємства [11, с. 72]. 

Недоліком описаної методики, на наш погляд, є, по-перше, 
складність отримання інформації для розрахунку інтегрального 
індексу якості товару, по-друге, постійне приведення показників до 
складених величин, що затримує процес розрахунку і ускладнює 
роботу. Крім того, розрахунок загального (інтегрального) 
показника конкурентоспроможності підприємства здійснюється 
автором шляхом рішення кореляційно-регресійного рівняння 
впливу поточної та потенційної конкурентоспроможності на 
рентабельність підприємства, що з методичної точки зору є 
неправомірним, оскільки ці показники тісно корелюють між 
собою. 

Оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарського 
підприємства на основі аналізу потенційної (ресурсної) та 
поточної конкурентоспроможності здійснюють і В.К. Збарський 
та М.А. Місевич [3, с. 64-65]. При цьому інтегральний показник 
конкурентоспроможності розраховують за формулою: 

PTRCC pe  , (1) 
де Се – індекс конкурентоспроможності високотоварного 
сільськогосподарського підприємства; Ср – індекс 
конкурентоспроможності продукції, розрахований як відношення 
інтегрального індексу якості товару до ціни його реалізації [37, 
с.59-60]; РТ – індекс товарності підприємства; R – рейтинговий 
індекс потенційної конкурентоспроможності, визначений за 
формулою: 

2
n

2
2

2
1 )a1(...)a1()a1(R  ,  (2) 

де а1,2...n – показники, що характеризують потенційну 
конкурентоспроможність, а саме: продуктивність сільгоспугідь, 
чисельність працівників, фондоозброєність, фондозабезпеченість, 
енергоозброєність та енергозабезпеченість, продуктивність праці, 
втрати виробництва, рівень виробництва валової продукції, рівень 
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прибутковості виробництва та реалізації продукції [3, с. 36]. 
У відповідності з іншою методикою в якості факторів для 

оцінки конкурентоспроможності підприємства пропонується 
використовувати показники його фінансового стану, ринкової 
частки та рівня конкурентоспроможності продукції, які графічно 
відображаються на основі побудови трьохвимірного 
конкурентного простору. Об’єм, що займає кожне підприємство в 
даному просторі, відповідає рівню його конкурентоспроможності 
серед досліджуваної сукупності [12, с.620-623]. Однак які саме 
показники обрати для оцінки фінансового стану підприємства чи 
конкурентоспроможності його продукції не зазначено, як і не 
зазначено те, яким чином їх звести до трьох узагальнюючих 
показників. 

На думку російських вчених, до основних показників 
конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства 
слід віднести трудомісткість, фондомісткість, зарплатомісткість, 
рівень рентабельності, фінансову самостійність підприємства, 
якість продукції, рекламу. В свою чергу рівень 
конкурентоспроможності підприємства визначається за 
допомогою розрахунку його місця у рейтингу 
конкурентоспроможності підприємств досліджуваної сукупності [8, 
с. 208-209]. 

Колектив українських вчених-аграрників для оцінки 
конкурентоспроможності сільгосптоваровиробників вважає 
методологічно виправданим застосовувати систему показників 
ефективності сільськогосподарського виробництва, а саме: рівень 
рентабельності, масу та норму прибутку, продуктивність праці, 
ціну та якість продукції, товарність виробництва, його ліквідність 
та кредитоспроможність. Доцільним є також аналіз наступних 
показників: ефективності використання земельних, трудових, 
матеріальних ресурсів, фондовіддача, фондо- й енергомісткість 
одиниці продукції і валової доданої вартості, створеної в галузі [6, 
с. 51]. 

Оскільки головним та незамінним ресурсом в сільському 
господарстві є земля, то критерієм конкурентоспроможності 
виробництва, на думку А.Т. Єсполова, є чистий прибуток в 
розрахунку на одиницю земельної площі. В якості додаткових 
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показників можуть застосовуватись: обсяг реалізації на одиницю 
земельної площі, чистий прибуток в розрахунку на виробничий 
капітал та на одиницю затраченої праці, рентабельність 
виробництва [13]. 

В.Я. Амбросов та Т.Г. Маренич вважають, що «важливими 
показниками конкурентоспроможності є обсяг продажу у 
вартісному обчисленні та прибуток. Як додаткові показники 
виступають порівняльний рівень собівартості продукції, ціна її 
реалізації» [1, с. 26]. На думку В.А. Борисової, індикаторами 
конкурентоспроможності на рівні конкретного підприємства 
можуть бути показники рентабельності та частки ринку збуту [14, 
с. 75]. 

Таким чином, існуючі методи та методичні підходи до 
оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств суттєво різняться між собою та не позбавлені певних 
недоліків. Спільним для них усіх є застосування одного чи 
декількох показників, що характеризують ефективність 
сільськогосподарського виробництва та конкурентоспроможність 
продукції. У зв’язку із цим аналіз конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств пропонуємо здійснювати за 
системою показників, що включають: обсяг валової продукції та 
прибутку з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, на 
одного середньорічного працівника, на 1 грн основних 
виробничих фондів; виробництво валової продукції на 1 грн 
виробничих витрат; рівень рентабельності сільгоспвиробництва.  

Після розрахунку вказаних показників по окремому 
підприємству всю сукупність досліджуваних об’єктів доцільно 
розподілити на групи з різним рівнем їх конкурентоспроможності. 
Для цього пропонуємо скористатися методом кластерного аналізу 
або ж методом рейтингової оцінки, який також дозволяє звести 
окремі розрізнені показники в один синтетичний (комплексний). 
Після розподілу підприємств на групи визначаємо ринкову 
активність підприємства, виражену через частку ринку, та 
виділяємо ряд стандартних положень підприємств на ринку – 
лідерів ринку з максимальним значенням частки ринку, 
підприємства-аутсайдери, що займають найскромніші позиції, та 
дві проміжні групи – підприємства з сильною (претенденти на 
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лідерство) та слабкою (послідовники) конкурентною позицією. 
На підставі проведеного розрахунку ринкових часток, а 

також з використанням результатів кластерного аналізу будується 
конкурентна карта ринку, що базується на використанні 
перехресної класифікації розміру ринкових часток підприємств та 
рівня їх конкурентоспроможності. Вона допомагає класифікувати 
конкурентів, виявити основні тенденції зміни їх позицій на ринку. 
Побудова конкурентної карти сприяє поглибленому дослідженню 
рівня конкурентоспроможності сільгосппідприємства на 
територіальному ринку. 

В цілому вважаємо, що алгоритм аналізу 
конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства 
має включати такі етапи: формування сукупності досліджуваних 
підприємств, збір необхідної для аналізу інформації про їх 
діяльність, оцінка конкурентоспроможності підприємств на основі 
обраної системи показників, виявлення резервів підвищення 
конкурентоспроможності та обґрунтування конкурентної стратегії 
подальших дій (рис. 1). 

Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день відсутня 
єдина загальноприйнята методика аналізу та оцінки 
конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства. 
Спроби визначити й оцінити конкурентоспроможність 
сільськогосподарських підприємств пов’язані, передусім, з 
пристосуванням уже існуючих методик до умов 
сільськогосподарського виробництва. Вважаємо, що 
конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств має 
бути оцінена комплексно на основі кластерного аналізу 
показників, що характеризують продуктивність і ефективність 
застосовуваних у сільському господарстві ресурсів (земельних, 
трудових, матеріально-технічних), ринкової активності 
підприємства, вираженої через частку ринку, та доповнена 
побудовою конкурентної карти. Даний підхід, на нашу думку, має 
явні переваги, оскільки охоплює зовнішній та внутрішній аспекти 
діяльності підприємства, виключає дублювання окремих 
показників, дозволяє швидко та ефективно отримати картину 
стану підприємств на галузевому ринку. 
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Рис. 1. Алгоритм аналізу конкурентоспроможності 

сільськогосподарського підприємства 
Джерело: розроблено автором 
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УДК 631.15:338.436.32+339.56 
 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО 
ПІДКОМПЛЕКСУ 

 
ГУТОРОВА О.О., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 
Розглянуто проблему формування і функціонування організаційно-

економічного механізму зернопродуктового підкомплексу України. Розкрито 
внутрішню основу розвитку виробництва зерна і продуктів його переробки, сучасний 
стан та перспективи вирощування зернових та зернобобових культур. 

The problem of formation and functioning of the organizational-economic 
mechanism of Ukraine’s grain-production sub complex is considered. The internal basis of 
development of grain production and products of its processing, a current state and prospects 
of grain and leguminous cultures cultivation is opened. 
 

Постановка проблеми. Важливою складовою аграрної 
політики держави, досягнення її стратегічних орієнтирів на новому 
етапі розвитку аграрного сектору економіки, пов’язаного з 
забезпеченням умов його ринкового розвитку у конкурентному 
середовищі та продовольчої безпеки, виступає опрацювання і 
запровадження ефективного формування та розвитку 
організаційно-економічного механізму функціонування 
зернопродуктового підкомплексу. Світовий ринок зерна є одним із 
найбільш прогнозованих і зумовлюється кількома факторами. По-
перше, зерно є одним із життєво необхідних, найбільш важливих 
продуктів харчування населення планети. По-друге, вирощування 
зерна, з огляду на природно-кліматичні умови, можливе не на всій 
території світу і, по-третє, воно є ідеальним продуктом для 
довгострокового зберігання й транспортування. 

Разом з тим при явному лідерстві певної групи країн в 
експорті або імпорті зерна цей ринок не є абсолютно 
монополізованим. Кон'юнктура цін на ньому досить 
прогнозована, оскільки тісно взаємозалежна з обсягами 
виробництва, запасами й попитом на світовому ринку, цінами на 
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внутрішніх ринках країн-експортерів. Багато хто із країн, які є 
найбільшими імпортерами або експортерами  зерна, відстежують 
тенденції світового ринку та свій сегмент на ньому. 

Тісний зв'язок учасників зернопродуктового підкомплексу як 
із зовнішнім, так і внутрішнім ринком диктує необхідність 
формування чіткої, економічно обґрунтованої системи 
зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності. Вирішення 
цих питань і є головним завданням формування ефективної 
системи менеджменту, спрямованого на формування 
організаційно-економічного механізму розвитку 
зернопродуктового підкомплексу в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аграрна 
реформа, яка нині здійснюється в країні, поставила на порядок 
денний нові й важливі проблеми перед зернопродуктовим 
підкомплексом. Інституціональні зміни, висока самостійність, 
відповідальність і мотивація господарюючих суб’єктів змінили 
характер економічних відносин як між державою і виробниками 
зернопродуктів, так і між структуроутворюючими складовими 
продуктових підкомплексів. Причому вони торкнулися всіх стадій 
суспільного відтворення – виробництва, розподілу, обміну та 
споживання. Зазначена ситуація обумовлена відсутністю  системи 
дієвого державного регулювання ( в першу чергу – цінового 
регулювання), центральне місце в якому належить ефективному 
організаційно-економічному механізму. 

Загальні теоретичні питання вдосконалення механізмів 
функціонування аграрної сфери розглядалися В.Г. Андрійчуком, 
М.Ф. Кропивком, Ю.Я. Лузаном,  М.Й. Маліком, Л.О. Мармуль, 
В.Я. Месель-Веселяком, О.Г. Шпикуляком та ін. 

Актуальним економічним проблемам розвитку зерно 
продуктового підкомплексу присвячено розробки В.І. Бойка, 
І.Г. Кириленка, М.Г. Лобаса, П.М. Макаренка, П.Т. Саблука, Б.К. 
Супіханова, О.М. Шпичака, І.І. Червена та ін. У дослідженнях цих 
науковців аналізувалися різні аспекти становлення й інтенсифікації 
зернопродуктового підкомплексу та його галузей, а також обгрун-
товувалися теоретичні та практичні рекомендації щодо удоскона-
лення рівня господарювання у цій сфері. 

Незважаючи на високий рівень теоретичних і науково-
практичних розробок, недостатньо опрацьованими залишаються 
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проблеми економічного розвитку зернопродуктового 
підкомплексу за рахунок прискорення адаптації його діяльності до 
ринкових умов. Подальшого опрацювання потребують теоретико-
методологічні основи організації даного підкомплексу, методичні 
підходи до проведення оцінки рівня його розвитку. У сукупності 
це зумовлює актуальність проведення даного дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних основ і розробка пропозицій щодо 
вдосконалення діяльності сільськогосподарських підприємств на 
ринку товарного зерна та формування організаційно-економічного 
механізму ефективного розвитку зернопродуктового підкомплексу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До набуття 
суверенітету Україна не була окремим суб'єктом ринку, її потенціал 
враховувався лише в складі СРСР, а пізніше – СНД. Лише кілька 
років тому в міжнародних оглядах ринку зерна з'явилися перші 
відомості про Україну. Проте з її боку, на наш погляд, не 
прикладається достатньо зусиль з активізації торгівлі, пошуку своєї 
ніші на міжнародному ринку зерна, хоча потреба в цьому й 
потенційні можливості у неї є.  

Саме це вимагає визначення на державному рівні місця 
України у світовому виробництві зерна, можливостей експорту, 
конкурентоспроможності вітчизняного зерна на світовому ринку 
для того, щоб розробити експортно-імпортну політику стратегічно 
важливого продукту на перспективу. Дослідженнями встановлено, 
що світовий ринок зерна характеризується нестійкістю, адже на 
ринок зерна поширюються товарні інтервенції урядів різних країн. 

Оцінка наслідків вступу України до СОТ для зернопро-
дуктового підкомплексу ґрунтується на припущенні, що зміна 
імпортних тарифів буде впливати на виробництво опосередковано 
через зміну попиту й цін на зерно. При цьому робиться 
припущення про незмінність інших факторів, що значною мірою 
зумовлюють рівень ефективності виробництва: купівельної 
спроможності  гривні,  заходів  державної  підтримки,  рівня 
доходів населення, ґрунтово-кліматичних умов. 

Нестабільність внутрішнього ринку зерна певною мірою 
пояснюється його ізольованістю від світового. Для сільських 
товаровиробників, а також елеваторів, комбінатів хлібопродуктів і 
хлібоприймальних пунктів немає доступної інформації про ціни 
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на зерно на світовому ринку. 
Перешкоджає розвитку експортної орієнтації відсутність 

професійних галузевих об'єднань і союзів, які б дозволяли 
централізовано відстоювати інтереси сільських товаровиробників, 
брати участь у розробці законодавчих актів, організовувати й 
удосконалювати інформаційне обслуговування, створювати 
інтегровані формування, розвивати виробництво на основі 
прогнозованого збуту. 

Для скорочення витрат при організації збуту зерна на 
зовнішніх ринках процес формування експортних партій доцільно 
починати з виробництва продукції й завершувати на стадії 
зберігання. Це потребує створення структури, яка б координувала 
сільськогосподарських товаровиробників і елеваторів у питаннях 
організації й технології виробництва, доробки, зберігання та збуту 
продукції. Пріоритетом у діяльності координуючої структури 
повинні бути економічні інтереси сільських товаровиробників і 
взаємодіючих з ними елеваторів. 

Таким вимогам найбільшою мірою відповідає асоціація 
експортерів зерна, діяльність якої здійснюється на безприбутковій 
основі. У перелік функцій асоціації експортерів зерна 
рекомендується включити організацію комплексу робіт з експорту 
зерна, починаючи з укладання договорів (контрактів) із 
господарюючими суб'єктами країн-імпортерів. Все це потребує 
створення структурних підрозділів асоціації на районному, 
регіональному й державному рівнях. 

Важливою передумовою успішної діяльності підрозділів 
асоціації є цінова стабільність на зерновому ринку країни. Її 
досягнення органічно пов'язано із впровадженням системи збору й 
поширенням доступної інформації, а також з формуванням 
відповідної ринкової інфраструктури, що дозволяє застосовувати 
логістичні методи організації руху товарів у формі біржової 
торгівлі готовою продукцією, складських розписок і ф'ючерсних 
контрактів. 

Діяльність у зернопродуктовому підкомплексі України щодо 
підвищення інвестиційної привабливості має бути спрямована на 
мінімізацію різних видів інвестиційних ризиків, які властиві всім 
галузям без винятку. Основними ризиками, що впливають на 
прямі іноземні інвестиції в підкомплекс є: економічні, політичні, 



 217 

соціальні, екологічні та кримінальні.  
На думку експертів, українські й закордонні інвестори 

дотримуються різних підходів до визначення основних факторів 
ризику. Тому, крім загальної оцінки видів ризику нами 
проаналізовано інвестиційний ризик підприємств 
зернопродуктового підкомплексу для українських та іноземних 
інвесторів. За регіонами інвестиційна активність досить істотно 
диференціюється. Аналіз її в регіональному розрізі показує, що в 
Центральний і Південний регіони, як і раніше, направляється до 
2/5 загального обсягу інвестицій в основний капітал. 

Перехід до ринкової економіки викликав докорінні зміни в 
економічних відносинах між товаровиробниками і споживачами 
продукції, змінилися і функції держави. Її організаційну роль 
поступово беруть на себе вільні ринкові інструменти, які сприяють 
створенню нових форм господарських зв’язків між 
підприємствами суміжних галузей. Однак важливо, щоб ринкові 
інструменти розвивалися не тільки на національному, а й на 
регіональному рівні, зв’язуючи в єдину систему регіональний, 
національний та світовий ринки. Лише за таких умов 
товаровиробник зможе повною мірою скористатися вигодами 
кон’юнктури ринків, правильно побудувати свою маркетингову 
стратегію: цінову політику та політику товаропросування.  

Структура організаційно-економічного механізму розвитку 
зернопродуктового підкомплексу представлена через його 
функціональні складові: організаційний та економічний механізми, 
системоутворювальною ознакою яких є цільова підсистема 
підприємств підкомплексу. 

Реалізація сценаріїв інтеграції потребує розробки основних 
заходів у межах кожного програмного напряму й визначення 
ступеня його актуальності. Оцінка результативності конкретного 
заходу може бути проведена кількома способами. Наприклад, 
можливе порівняння ефекту від реалізації заходу із витратами на 
його реалізацію. 

Концепцію формування агрохолдингу корпоративного 
типу, суть якої полягає в концентрації управлінських, 
організаційних, господарських та інших функцій, покладено в 
основу формування зернового кластеру, яка є універсальною й 
може бути застосована для побудови кластерів як 
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внутрішньогалузевої, так і міжгалузевої орієнтації. Стратегія 
галузевого кластеру може бути реалізована тільки за умов 
погодження інтересів влади й бізнесу, що забезпечить підвищення 
конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу. 
Розробка стратегії диверсифікації, як інструмента управління 
економікою, потребує виробництва 
конкурентоспроможного на світовому ринку зерна. 

Тому нами запропоновано диверсифікацію посівних площ 
зернових культур. У зерновому виробництві пропонується 
провести удосконалення структури вирощування зернових культур 
у напрямі збільшення частки фуражного зерна й круп'яних 
культур. Вирощування круп'яних культур в Україні доцільно 
орієнтувати переважно на забезпечення споживчого попиту 
внутрішнього ринку.  

На основі проведених досліджень пропонується вирішення 
проблеми наукового і практичного формування організаційно-
економічного механізму розвитку зернопродуктового 
підкомплексу. До цього механізму нами включено: ринок зерна та 
продуктів його переробки; інвестиційно-інноваційне забезпечення, 
зовнішньоекономічні зв’язки, створення інтегрованих об’єднань; 
стратегічне планування та побудову логістичних потоків. 

Висновки. Стратегічною метою зернопродуктового 
підкомплексу (являє собою сукупність сільськогосподарських і 
переробних підприємств, що забезпечують раціональне 
виробництво, транспортування, зберігання, переробку й 
реалізацію зерна та продуктів його переробки) є формування 
організаційно-економічного механізму його розвитку, як системи, 
що забезпечує стабілізацію, постійний розвиток і послідовне 
підвищення ефективності виробництва для повного й надійного 
забезпечення населення зернопродуктами. Основними напрямами 
формування організаційно-економічного механізму 
зернопродуктового підкомплексу є: визначення сутнісного змісту; 
удосконалення принципів, інструментарію його дослідження; 
виявлення ефективних форм господарювання.  

Забезпечення ефективного функціонування 
зернопродуктового підкомплексу зумовлює вдосконалення 
матеріально-технічної бази, її реконструкцію й оснащення 
сучасним технологічним устаткуванням, реалізацію 
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високоефективних інвестиційних проектів на інноваційній основі. 
Інвестиційна політика в досліджуваному підкомплексі повинна 
випливати зі стратегічних завдань розвитку економіки країни й 
враховувати особливості кожної галузі та бути орієнтованою на 
державну підтримку, реконструкцію й технічне переоснащення 
зернопродуктового виробництва. 
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РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МОЛОКА 
ТА МОЛОКОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
ГУЦУЛ Т.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
РОГАЧ С.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
В статті проаналізовано сучасний стан економічної ефективності 

виробництва, переробки  і формування ринку молока та молокопродукції в Україні.  
In the article the modern state of economic efficiency of production, processing  and 

forming of market of milk, is analysed and molokoprodukcii in Ukraine. 
 

Постановка проблеми. Молокопродуктовий підкомплекс 
має надзвичайно важливе значення як для розвитку економіки 
АПК, так і народного господарства країни в цілому. Він виконує 
важливу соціально-економічну функцію - забезпечує 
суспільство незамінними продуктами харчування; безперервно 
поповнює обігові кошти товаровиробників, бюджет країни, 
постачає сировину для інших галузей народного господарства тощо. 
Тому стан економіки молокопродуктового підкомплексу 
настійно вимагає проведення детального аналізу його галузей, 
виявлення вузьких місць їх функціонування, обґрунтування 
основних напрямків розвитку та ефективного функціонування 
окремих складових і регіонального підкомплексу в цілому. 

Аналіз останніх дослідження і публікацій. Економічний 
стан виробництва, переробки та реалізації  молока й 
молокопродуктів із врахуванням їх провідного значення як 
продуктів харчування завжди привертав увагу багатьох вчених. В 
науково - практичному опрацюванні  питання формування та 
розвитку аграрного ринку, в тому числі і ринку молока виняткове 
значення мають праці Асташова М.Я., Буробкіна І.М., Васильчак 
С.П., Дієсперова В.С., Березівського П.С., Мостенської Т.Л., 
Шпичака О.М.,  Ільчука М.М. та інших вчених-економістів.. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення 
попиту та пропозиції на ринку молока та молокопродукції в 
існуючих умовах має певні складності. Через низьку купівельну 
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спроможність споживачів попит на цю продукцію обмежений і має 
тенденцію до скорочення. За таких умов правомірним було б 
зниження цін, а не їхнє зростання, що має місце на внутрішньому 
ринку. В основному, попит забезпечується пропозицією молока 
господарствами населення, експорт незначний і суттєвого впливу 
не має. Молочна продукція імпортується переважно з Росії та 
Білорусі. Проте обсяги імпорту поступово зростають. На початку 
2009 року відбулося зростання обсягів імпорту вершкового масла і 
сухого молока з Білорусі, частка якого у структурі імпорту молочної 
продукції зросла до 42%. Обмежений платоспроможний попит 
негативно впливає на формування пропозиції. 

Рівень споживання молока та молокопродукції населенням за 
останні роки зменшився. Виробництво молока на одну особу 
населення скоротилось протягом 1990-2009 рр. на 220 кг, а 
споживання – на 161 кг і становити  відповідно 252 кг та 212 кг 
(табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Динаміка виробництва і споживання молока на одну особу 

населення в Україні, кг 
 

Виробництво  Споживання 

Роки кг 
% до 

попереднього 
року 

кг % до 
попереднього року 

1990 472 - 373 - 
1995 335 71,0 244 65,4 
2000 276 82,4 199 81,6 
2005 291 105,4 226 113,6 
2006 284 97,6 235 104,0 
2007 264 93,0 225 95,7 
2008 254 96,2 214 95,1 
2009 252 99,2 212 99,1 

 
Досягнутий рівень виробництва і споживання молока в 

Україні нижчий порівняно з провідними країнами Європи та від 
наково-обгрунтованого нормативу. 

Показники виробництва і споживання молока з розрахунку 
на одну особу населення значно коливаються в окремих регіонах. 
У Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Луганській, 
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Харківській, Херсонській областях та в Автономній Республіці Крим 
рівень виробництва і споживання молока та молокопродуктів на одну 
особу населення нижчий від середнього по країні. 

Наявні відмінності у рівнях споживання молокопродуктів в 
регіонах пов’язані з специфікою формування ринку молока та 
молокопродукції. Таким видам молочної продукції, як масло, тверді 
сири, сухе та згущене молоко властива добра транспортабельність і 
тому вони мають широкий ринок збуту. А незбиране молоко, сметана, 
кефір, вершки та деяка інша продукція, не можуть зберігатись 
тривалий час. Тому їх ринок збуту тяжіє до зон виробництва і носить  
локалізований характер. 

Потенційними експортерами транспортабельних молочних 
продуктів на внутрішній, а також зовнішній ринки є підприємства 
Кіровоградської, Вінницької, Львівської, Хмельницької, 
Житомирської, Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. 
Це основні сировинні зони молока і молокопродуктів в  України. 

Використання молока у великих сільськогосподарських 
підприємствах та господарствах населення значно відрізняється. 
Товарна частина молока в сільськогосподарських підприємствах 
становить понад 90%, в той час як у господарствах населення - 
понад 50% виробленого молока залишається у виробників і 
використовується для власного споживання.  

Причини низької товарності молока у господарствах 
населення  пояснюються перш за все тим, що переробні 
підприємства не зацікавлені закуповувати молоко через низьку 
якість сировини, а також знижують закупівельні ціни. Великі 
ферми, які постачають сировину вищої якості відповідно 
отримують і кращу ціну – в середньому вдвічі вищу, ніж 
господарства населення. Недосконалою також залишається і 
організація заготівель молока від населення. 

Структура реалізація молока за різними напрямами тісно 
пов’язана і зумовлюється рівнем купівельної спроможності 
споживачів. Сільськогосподарські виробники, обираючи канали 
реалізації, віддають перевагу тим, де  найвище оцінюють їхню 
продукцію. Проте на сьогоднішній момент зростає реалізація 
молока переробним підприємствам, хоча ціна реалізації за цим 
каналом не є найвищою (таб.2). 
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Таблиця 2 
Структура каналів реалізації молока та молочних продуктів  

 (у % до загального обсягу реалізації) 
 

Канали реалізації 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Переробні 
підприємства 

66,3 85,0 88,3 90,4 92,7 92,6 

Населення, в т.ч. 
в рахунок оплати 
праці 

7,5 1,5 1,2 0,7 0,5 0,4 

На ринку  21,2 3,8 3,0 2,1 1,5 1,9 
Пайовики в 
рахунок 
орендної плати 
за землю та 
майнових паїв 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

За іншими 
напрямами 

4,8 9,6 7,4 6,7 5,3 5,1 

 
Це є об’єктивний процес, тому що при великих обсягах  

переробки  виникає потреба у стабільних заготівлях значних 
обсягів молока. При цьому такі переробні підприємства 
забезпечують високу якість і асортимент продукції, бо на них 
установлюють найновіше обладнання та використовують 
найсучасніші технології виробництва. 

Загальний попит на молоко та молочні продукти в Україні 
за останні роки зменшується, що зумовлено зниженням 
споживання молока та молокопродуктів населенням (табл.3).  

Фонд споживання молока та молокопродуктів населенням 
зменшився на 8%. Основною причиною, як зазначалось раніше, є 
низька купівельна спроможність споживачів. Експорт з 2005 року 
різко знизився в 2 рази, за рахунок обмеження експорту до Росії, 
який було введено в 2006 році. 
 
 



 224 

Таблиця 3 
Баланс молока та молочних продуктів в Україні, тис. Тонн 

 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Виробництво 12658 13714 13287 12262 11761 11610 
Зміна запасів на 
кінець року 

-394 27 174 -72 -78 230 

Імпорт 50 112 150 199 234 455 
Усього ресурсів 13102 13799 13263 12533 12073 11835 
Експорт 1100 1901 950 939 1140 919 
Витрачено на 
корм 

2203 1270 1326 1141 1038 1126 

Втрати 10 3 7 5 5 10 
Фонд 
споживання 

9789 10625 10980 10448 9890 9780 

У тому числі на 
одну особу, кг 

199 226 235 225 214 212 

 
Кількість молока, що використовується на корм худобі й 

птиці, за період 2005 – 2009 рр. зменшився на 11% і становить 
1126 тис. тонн. Це пов’язано із різким скороченням загального 
поголів’я молодняку. 

Зменшення попиту скорочує пропозицію. В період 2005-
2009рр. загальна пропозиція  зменшилась на 14%, в основному за 
рахунок скорочення виробництва молока. За період 2005 - 2009 рр. 
виробництво молока в Україні зменшилося на 15%.   

За даний період імпорт молочних продуктів збільшився  в 4 
рази. Поштовхом до цього став вступ України до СОТ і, як 
наслідок, зниження митних ставок на молочну продукцію на 10%. 
Так як основними товарними позиціями імпорту молока та 
молочних продуктів в Україну за фізичними обсягами є 
«Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші 
ферментовані або сквашені молоко та вершки» та «Сири всіх видів 
та кисломолочний сир», то значного зростання імпорту не 
відбудеться. Це обумовлюється технологією виробництва – імпорт 
кисломолочних продуктів потребує додавання в продукт 
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консервантів і не дозволяє забезпечити наявність живих культур. 
Вітчизняний споживач, за належною поінформованості, не буде 
замінювати імпортом продукцію, вироблену на внутрішньому 
ринку із міркувань корисності. Крім того, на внутрішньому ринку 
кисломолочних продуктів представлений широкий асортимент 
продукції від різних виробників. Щодо сирів, то обсяг їх імпорту 
збільшився майже в 4,5 рази, що не становить серйозної загрози 
для вітчизняного товаровиробника. 

Висновки. Основою підвищення ефективності 
функціонування молокопродуктового підкомплексу та 
функціонування ринку молока та молокопродукції є раціональна 
пропорційність у розвитку всіх сфер і галузей інтегрованого 
агропромислового виробництва. Практика настійно вимагає 
здійснення структурної перебудови молокопродуктового 
підкомплексу у напрямі пріоритетного розвитку галузей молочного 
скотарства, кормовиробництва і на цій основі створення надійної 
сировинної бази для підприємств молочної промисловості, 
модернізації діючих технологій виробництва і переробки молока, 
зміцнення виробничого менеджменту. 

Необхідність формування ефективного молокопродуктового 
підкомплексу в Україні набуває особливого значення на 
сьогоднішній день. Тільки в  умовах стимулювання вітчизняних 
товаровиробників, розумного регулювання цін, кредитної, 
податкової політики і т.д. в галузі виробництва, переробки та 
реалізації молока та молокопродукції, ми зможемо сформувати 
конкурентноздатний ринок молокопродуктів вітчизняного 
виробництва. 
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РИНКОВІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ АПК 
 

ДАНИЛЕНКО В.І., К.Е.Н., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 
БОРОВИК Т.В., К.Е.Н., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті розглянуто основні аспекти зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агропромислового комплексу в умовах ринкової трансформації, 
узагальнено та доповнено теоретико-методологічні положення розвитку експортно-
імпортних зв’язків АПК.  

In the article the basic aspects of foreign economic activity of enterprises of the agro 
industrial complex is considered in terms of market transformations, generalized and 
supplemented with theoretic-methodological development of the provisions of the export-import 
connection of the agro industrial complex. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах 
сьогодення стабільний економічний розвиток кожної країни тісно 
взаємопов’язаний із функціонуванням світового господарства. 
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
агропромислового комплексу України в сучасних умовах доводить 
необхідність суттєвої трансформації системи економічних 
відносин, яка охоплює виробництво та експорт аграрної продукції. 

Саме тому особливої актуальності набули проблеми пошуку 
науково-обґрунтованих механізмів удосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності аграрного комплексу, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної аграрної 
продукції, захисту внутрішнього ринку від недобросовісної 
конкуренції та поставок товарів АПК, що можуть вироблятися в 
Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
агропромислового комплексу знайшли відповідне відображення у 
наукових працях відомих учених-економістів – М. Туган-
Барановського, П.Т. Саблука, В.Г. Андрійчука, М.Й. Маліка, 
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В.В.Юрчишина,  Т.Ю. Богомолової, В.І. Бойка, В.П. Галушки, 
В.І.Губенка, О.Д. Гудзинського, С.М. Кваша та інших вчених. 
Особливостям розвитку зовнішньої торгівлі агропродовольчою 
продукцією присвячені дослідження таких вітчизняних вчених, як 
Бурковська А.В., Кириленко І.Г., Мельник Т. та інші. 

За наявності великої кількості наукових праць з даної 
проблематики нагальність останньої зумовлює подальші 
систематичні її дослідження та визначає основні цілі статті. 

Формулювання цілей статті. Основна мета цього 
дослідження полягає у визначенні особливостей та напрямків 
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
агропромислового комплексу України в умовах ринкових 
трансформаційних перетворень, розробка та обґрунтування 
рекомендацій щодо її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Значення 
зовнішньоекономічної діяльності для аграрного сектора України 
важко переоцінити. У процесі здійснення ринкових 
трансформаційних перетворень аграрні підприємства одержали 
право самостійного виходу на зовнішній ринок. Серед можливих 
напрямів зовнішньоекономічної діяльності для аграрних 
підприємств особливе місце займає експорт та імпорт продукції. 

Для початку необхідно проаналізувати сучасний стан 
здійснення експортно-імпортних операцій аграрних підприємств 
України та фактори, що на них впливають, виявити нагальні 
проблеми та узагальнити попередній досвід їх розв’язання з 
визначенням досягнутого рівня досліджень та отриманих 
результатів, розробити та обґрунтувати основні напрями 
удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних аграрних підприємств. 

Серед факторів ринкової трансформації, що впливають на 
розвиток АПК в Україні, можна виділити такі: система 
господарювання, характер виробничих відносин, рівень соціально-
економічного розвитку країни, природні ресурси та структура 
земельного фонду, технічний рівень і стан основних фондів 
підприємств АПК, забезпеченість трудовими ресурсами, 
транспортно-географічні умови. Вирішальне значення мають 
економічні фактори, від яких залежить раціональне використання 
природних ресурсів, задоволення споживчого попиту населення, 
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участь у міжнародному поділі праці, збереження навколишнього 
середовища тощо [2]. 

Зважаючи на значний потенціал країни в цій сфері, існує 
ряд проблем, що гальмують її розвиток, серед яких: низька 
ефективність функціонування чи навіть занепад цієї галузі 
порівняно з іншими країнами; невідповідність структури 
українського експорту попиту інших країн на продукцію 
агропромислового комплексу; недотримання переважною 
більшістю підприємств міжнародних вимог виробництва аграрної 
продукції; низька якість продукції внаслідок того, що її виробляють 
переважно дрібні приватні підприємства, що, в свою чергу, 
обмежені в свої фінансових та інформаційних ресурсах; зайнятість 
у виробництві аграрної продукції переважно осіб без належної 
фахової підготовки, внаслідок чого виготовлена продукція втрачає 
конкурентні переваги не лише на зовнішньому, а й на 
внутрішньому ринку. 

На нашу думку основними напрямками подолання таких 
проблем з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду є 
наступні: 

1) гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську 
продукцію згідно стандартів ЄС; 

2) збільшення експортного потенціалу вітчизняних виробників 
сільськогосподарської продукції через: впровадження систем 
управління якістю; покращення репутації України на 
міжнародному ринку продовольства як країни-виробника 
екологічно чистих і безпечних продуктів, співробітництво з 
міжнародними фондовими біржами, організація міжнародних 
виставок, ярмарок, семінарів в Україні та сприяння участі 
вітчизняних суб'єктів господарювання у таких заходах за 
кордоном; збільшення обсягів державного фінансування наукових 
розробок у сфері біотехнологій, генетики, селекції, племінної 
діяльності, з метою покращення вхідних факторів забезпечення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції; 

3) налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку; 
4) посилення кооперації господарств населення виробників 

сільськогосподарської продукції; 
5) налагодження співпраці між виробниками 

сільськогосподарської продукції та дослідними установами; 
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6) використання позитивного досвіду країн ЄС у регулюванні 
ринку аграрної продукції у напрямі зміцнення 
конкурентоспроможності АПК. 

Розглядаючи сучасний стан зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств агропромислового комплексу України 
спочатку слід проаналізувати географічну структуру зовнішньої 
торгівлі України (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Географічна структура зовнішньої торгівлі України 

товарами, 2008-2010 рр., млрд. дол. США 
 

Роки 

2008 2009 2010 

Відношення 
2010 р. до 
2008 р., % 

Країни 
світу 

Е
кс

по
рт

 

Ім
по

рт
 

Е
кс

по
рт

 

Ім
по

рт
 

Е
кс

по
рт

 

Ім
по

рт
 

Е
кс

по
рт

 

Ім
по

рт
 

Країни 
СНД 23,8 33,6 13,5 19,7 18,7 26,7 78,6 79,5 

Європа 19,7 30,5 10,3 16,2 13,8 20,0 70,1 65,6 
Азія 15,2 15,3 12,1 6,54 13,7 10,0 90,1 65,4 
Африка 3,9 1,56 2,63 0,62 3,02 0,87 77,4 55,8 
Америка 4,14 4,19 1,12 2,19 2,01 2,88 48,6 68,7 
Австралія і 
Океанія 0,06 0,43 0,02 0,15 0,03 0,26 50,0 60,5 

Всього 66,8 85,6 39,7 45,4 51,3 60,7 76,8 70,9 
*За даними держкомстату України [5] 

 
Аналіз стану та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків 

АПК України свідчить про те, що в останні роки намітилася 
досить негативна тенденція у сфері зовнішньоекономічних 
торгівельних зв’язків України з країнами світу – послаблення участі 
у проведенні зовнішньоекономічних операцій (як експортних, так і 
імпортних). В 2010 р. у порівнянні з 2008 р. обсяг експорту 
зменшився на 15,5 млрд. дол. США (або на 23,2 %), а імпорту – на 
24,9 млрд. дол. США (або на 29,1 %).  

Найбільшу питому вагу у загальній структурі експорту 
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України займають країни СНД (34,5 % у 2010 р.). Зокрема серед 
групи країн СНД лідируючі позиції серед українського експорту 
займають: Російська Федерація – 71,6 %, Білорусь – 10,2%, 
Казахстан – 6,9 %. З-поміж європейських країн найбільшу питому 
вагу в українському експорті займають: Італія – 17,4 %, Польща – 
13,04 % та Німеччина – 10,9 % [5]. 

Найбільшими імпортерами в Україну є також країни СНД 
(43,9 %) та Європа (32,9 %). Безпосередньо в першій групі країн 
імпортерів лідерами є: Російська Федерація – 83,1 %, Білорусь – 
9,7%. В другій – Німеччина – 23 %, Польща – 14 % та Італія – 7 %. 

Для детальнішого аналізу слід звернути увагу на основні 
види ЗЕД, що здійснюють аграрні підприємства України (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Динаміка зовнішньої торгівлі товарами АПК України, 

2008-2010 рр., млрд. дол. США 
 

Роки 
2008 2009 2010 

2010 р. до 
2008 р., % 

Код і назва 
товарів згідно з 

УКТЗЕД 

Е
кс

по
рт

 

Ім
по

рт
 

Е
кс

по
рт

 

Ім
по

рт
 

Е
кс

по
рт

 

Ім
по

рт
 

Е
кс

по
рт

 

Ім
по

рт
 

1. Живі 
тварини, 
продукти 
тваринного 
походження 

0,78 1,70 0,59 1,27 0,77 1,24 98,7 72,9 

2. Продукти 
рослинного 
походження 

5,58 1,46 5,03 1,26 3,98 1,56 71,3 106,8 

3. Жири та 
олії тварин-
ного або 
рослинного 
походження  

1,95 0,61 1,79 0,37 2,61 0,45   
133,8 73,7 

4. Готові 
харчові 
продукти 

2,52 2,68 2,09 2,03 2,57 2,50   
101,9 93,3 

*За даними держкомстату України [5] 
 



 231 

Традиційно більшість експортних поставок 
агропродовольчої продукції визначає продукція рослинництва. 
Так, у 2010 р. вартість продукції рослинного походження склала 
3,98 млрд. дол. США, що на 28,7 % менше ніж у 2008 р. В свою 
чергу, найбільшу частку імпортних поставок займають готові 
харчові продукти (у 2010р. – 2,50 млрд. дол. США, що на 6,7 % 
менше ніж у 2008 р.).  

Також слід відмітити тенденцію до зростання по таких 
категоріях експортованих товарів, як жири та олії тваринного або 
рослинного походження (на 33,8 % у 2010 р. у порівнянні з 2008р.), 
готові харчові продукти (на 1,9 %). Щодо збільшення частки 
імпортних поставок тенденція до збільшення намітилася в 2010 р. 
по категорії продуктів рослинного походження (на 6,8 %). 

Важливо, щоб кожна одиниця експорту товарів АПК в 
ціновому виразі обмінювалася на зовнішньому ринку на більшу 
кількість одиниць щодо імпорту товарів, а також посилювалося 
значення основних збалансованих ринків товаровиробників. 

Основна причина, що до деякої міри стримує експорт - 
традиційно низька конкурентна спроможність вітчизняної 
продукції АПК. Вкрай низькі темпи й обсяги розвитку експортно-
імпортних операцій в АПК свідчать про недосконалість 
розв'язання проблем адаптації зовнішньоекономічної діяльності до 
умов світового ринку та норм і правил ГАТТ/СОТ. 

Сільськогосподарські підприємства, здійснюючи виробничу 
діяльність у ринковому середовищі, вимушені шукати шляхи 
ефективного вдосконалення своєї роботи. 

Основною задачею постає визначення напрямків поведінки 
сільськогосподарського підприємства на довготривалу 
перспективу, щоб в умовах конкурентної взаємодії підтримувати 
баланс обміну у сфері споживання. Без сумніву, ці вимоги 
ґрунтуються, перш за все, на внутрішньому виробничому 
потенціалі сільськогосподарських підприємств і ринковій 
реалізації виробленої продукції, необхідної для забезпечення їх 
життєдіяльності України та її АПК з ринками країн-членів ЄС й 
інших міжнародних угрупувань взагалі і глобалізації світової 
економіки зокрема. 

Висновки. На сьогодні перед Україною серед безлічі 
завдань реформування національної економіки постає одне 
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найважливіше – трансформація агропромислового комплексу та 
підвищення його конкурентоспроможності на світових ринках. Все 
це потребує здійснення відповідних економічних реформ та 
включення країни в світові інтеграційні процеси. Особлива роль 
при вирішенні цих проблем належить зовнішньоекономічній 
діяльності та вдосконаленню механізмів її регулювання. 

Таким чином, особливо важливим є створення необхідних 
умов для захисту вітчизняних аграрних підприємств та 
максимально можливе підвищення конкурентних переваг 
української продукції АПК на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Стабілізація виробничо-фінансового стану 
агропромислового комплексу України на зарубіжних ринках 
безпосередньо залежить від швидкості й спрямованості 
структурної перебудови експортно-імпортного потенціалу 
вітчизняних підприємств з стратегічною визначеністю на 
вивезення конкурентоздатної продукції на ці ринки. 
Стимулювання розвитку експортного потенціалу галузі можливе 
лише на засадах сучасних структурно-трансформаційних 
перетворень в АПК з метою стабілізації та нарощування 
виробництва конкурентоспроможної продукції. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ М'ЯСА ТА 
М'ЯСОПРОДУКТІВ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

ПРОДОВОЛЬЧОГО МАРКЕТИНГУ 
 

ДОБРЯНСЬКА Н.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
НІКІФОРЧУК А.А., АСИСТЕНТ, 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 Викладено результати дослідження напрямів регулювання імпорту м’яса та 
м’ясопродуктів України в умовах інтеграції в європейський економічний простір. 
Відображено досвід європейських країн, які активно застосовують практику 
товарних інтервенцій з використанням імпортованої продукції в якості 
інструмента врівноваження ринку. 

The results of research directions of adjusting of import of meat and meat products of 
Ukraine are expounded in the conditions of integration in European economic space. The 
experience of European countries was reflected where practically applied the commodity 
interventions with the use of the imported products. 
 

Постановка проблеми. Однією із основних цілей аграрної 
політики України є забезпечення продовольчої безпеки держави. 
Серед сегментів ринку сільськогосподарської сировини і 
продовольства особливе місце займає ринок м'яса і м'ясопродуктів, 
який традиційно відноситься до найбільш складних як з точки 
саморегулювання, так і механізмів впливу на нього, у тому числі 
державних важелів втручання. Споживання м'яса і м'ясопродуктів 
населенням України є традиційно важливим ще і з точки зору 
національних особливостей, пов'язаних із певними пріоритетами 
його вживання за окремими сегментами ринку, якими традиційно є 
свинини, яловичина і курятини.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
регулювання агропродовольчого ринку у цілому та окремих його 
складових, у тому числі в контексті впливу зовнішньоекономічних 
чинників експорту-імпорту займає провідне місце в роботах 
багатьох вітчизняних вчених, зокрема В.Г. Андрійчука, В.І.Власова, 
В.П. Галушко, С.М. Кваші, І.І. Лукінова, Т.О. Осташко, Г.В. 
Черевко, О.М. Шпичака та інших. 
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Водночас, на нашу думку, саме недостатня наукова і 
практична увага приділяється сьогодні в Україні, і особливо після 
вступу до СОТ, аналізу наслідків застосування інструментів 
державного регулювання та їх впливу на формування конкуренції 
та, водночас, ринкової рівноваги на продовольчих ринках. При 
цьому неоднозначні оцінки експертів щодо обсягів міжнародного 
імпорту м'яса послужили основною причиною даного наукового 
дослідження. 

Постановка завдання є розробка рекомендацій щодо 
формування пропозиції на внутрішньому ринку м’яса з 
урахуванням обсягів і структури імпорту для забезпечення 
збалансованості внутрішнього споживання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, для 
будь-якої економічної моделі розвитку суспільства особливо 
актуальною є проблема формування ринкової рівноваги. Для 
реалізації цієї мети необхідним є запровадження механізмів 
збалансування попиту і пропозиції, зокрема програмного 
планування здійснення товарних і фінансових інтервенцій, а також 
удосконалення правових аспектів діяльності аграрних бірж, 
функціями яких є формування обмінних процесів на ринках 
сільськогосподарської сировини та продовольчих товарів, а також 
матеріально-технічних ресурсів для АПК, сприяння просування 
продукції на зовнішні ринки, утворення сприятливого для 
вітчизняного сільськогосподарського ринку експортно-імпортного 
режиму в умовах членства у СОТ. 

У світі виробництво м'яса коливається на рівні 53-54 млн. т 
на рік. Однак виробництво на душу населення у різних країнах 
відрізняється у рази. Так, середній показник виробництва м'яса на 
душу населення у світі складає 33,2 кг на рік, у країнах ЄС -83,5 кг, у 
Китаї - 29,4 кг, у Данії - 326,9 кг, у Бельгії - 144,2 кг, в Україні - 52 кг 
[1]. 

Характеризуючи внутрішній ринок м'яса та м'ясопродуктів 
зауважимо, що протягом останніх 3-5 років на ньому відбуваються 
щорічні позитивні зміни у збільшенні загальних обсягів 
виробництва м’яса. Так, рівень споживання м'яса на одну особу за 
період з 2002 року до 2008 року збільшився на 57,6 % (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Загальна характеристика споживання м'яса в Україні, 

ЄС та світі, з урахуванням нормативів споживання, 
кг на одну особу 

 

Роки 

Показники 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2008р. 
до 

2002р.,
% 

Норма споживання 
(Україна) 82 82 82 82 82 82 82 - 

Мінімальний 
допустимий обсяг 
споживання 
(Україна) 

64 64 64 64 64 64 64 - 

Імпорт м'яса 
(Україна) 22 23 24 25 26 29 35 159,1 

Середнє 
споживання 
м'яса в світі 

31 32 32 32 33 33,2 33,2 107,1 

Середнє 
споживання 
м'яса в ЄС 

91 91 73 77 80 82 83,5 91,8 

Фактичне 
споживання 
(Україна) 

33 30 35 39 43 47 52 157,6 

Виробництво на 
одну особу 
(Україна) 

30,8 34,4 33,8 34 37 41 46 149,4 

 
На сьогоднішній день задоволення потреби у відповідності 

із існуючими медичними нормами споживання продуктів 
харчування у м'ясі складає 63,4 %, при цьому відмічається 
зростання частки окремих видів м'яса в структурі споживання.  

З точки зору мікроекономічної оцінки необхідно 
узагальнити, що ринок м’яса - це ринок монополістичної 
конкуренції, окрім ринку курятини, який слід оцінювати як ринок 
олігополії.  
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Протягом останніх п'ятнадцяти років відбулися суттєві зміни 
у співвідношеннях середніх цін реалізації худоби та птиці. Так, 
нині співвідношення ціни реалізації свинини відповідно до м'яса 
яловичини та птиці є 1:0,6:0,7; в той час як у 1996 р. таке 
співвідношення становило відповідно 1:0,6:1,2 відповідно. 
Підприємства птахівничої галузі відповідно до інтенсивних 
технологій, побудованих, в тому числі, на стимуляторах росту та 
біодобавках довели виробничий цикл до 46 днів. Вони зацікавлені 
вирощувати птицю в більших обсягах, так як більш дешева ціна в 
порівнянні з іншими видами худоби забезпечить їм кращий збут 
своєї продукції та відповідно швидший обіг капіталу  

В цілому імпорт за своїм призначенням має підсилити 
формування сукупної пропозиції на ринку м'яса як за обсягами так 
і за окремими сегментами м'яса, оскільки попит протягом останніх 
років має тенденцію до випереджання. Порівнюючи формування 
ринків в Україні та ЄС зауважимо, що механізм товарної 
інтервенції і на ринках більш "стабільних" з точки зору 
виробництва використовується в якості "стабілізатора" ринкового 
попиту [2]. 

Основними гравцями на світовому ринку м'яса традиційно є 
визначена група країн, які з року в рік нарощують обсяги 
виробництва. До них ми можемо віднести США, Бразилію, 
Канаду, Аргентину, Європейський Союз, Китай. До 2005 року 
Україна входила до числа нетто-експортерів окремих видів м'яса, а 
на сьогоднішній день Україна розглядається, як країна нетто-
імпортер [3]. 

Європейський Союз для України продовжує бути важливим 
торгівельним партнером. Аналіз зовнішньоторговельного обігу 
між Україною та ЄС свідчить про значне переважання імпорту над 
експортом однак продовольча складова торгівлі показує на певну 
перевагу українського експорту над імпортом.  

Висновки. Дослідження показало, що найбільш 
ефективними з точки зору стимулювання економічної інтеграції 
ЄС і України стане зняття нетарифних обмежень, які суттєво 
обмежують зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів 
підприємництва. Основними проблемами, які постають перед 
Україною в процесі інтеграції в світовий економічний простір є 
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вимоги щодо економіки країни, як диверсифікованої відкритої, 
конкурентоспроможної, що поважає міжнародні та європейські 
стандарти управління економікою та бізнесом. 

Однією з основних перешкод для українського експорту до 
ЄС являється невідповідність вітчизняної продукції стандартам 
якості, прийнятим в ЄС. На цей час лише 52% українських 
стандартів для сільськогосподарської продукції гармонізовано з 
міжнародними, для харчової промисловості показник становить 
29%. Зауважимо, що сама перспектива створення зони вільної 
торгівлі Україна - ЄС містить в собі значні можливості, однак і 
потужні виклики для формування внутрішньої політики стосовно 
регулювання та стимулювання розвитку окремих ринків м’ясної 
продукції. 

Розвиток внутрішнього ринку у перспективі, має 
ґрунтуватись на необхідності зміни його структури в напрямку 
уникнення імпорту курятини. Цей науковий висновок можна 
пояснити по-перше, зростанням обсягів внутрішнього 
виробництва, по-друге, нашим прагненням збалансувати 
споживання м'яса за видами на національному продовольчому 
ринку і по-третє, спільним бажанням українських виробників і 
споживачів уникнути імпорту неякісного м'яса і продуктів його 
переробки. За основу вивчення нами були взяті існуючі тенденції 
розвитку ринку в тому числі темпи постійного протягом останніх 
років зростання внутрішнього виробництва м'яса птиці, а також 
об'єктивна необхідність покращання якісного складу м'яса за 
видами у структурі споживання населенням України. 
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У статті розглянуто класичні підходи до розуміння сутності екологічного 

менеджменту, висвітлено проблеми використання засад екологічного менеджменту в 
підприємствах, визначено значимість застосування стандартів екологічного 
менеджменту для підвищення результативності діяльності підприємств. 

The article deals with classical approaches to the understanding of environmental 
management, the problems of principles of environmental management in enterprises, 
identified the importance of applying environmental management standards for improving the 
efficiency of enterprises. 
 

Постановка проблеми. В структурі сучасної української 
економіки найбільшу частку займають підприємства переробної, 
сировинної та видобувної галузей, виробничі процеси яких 
завдають найбільшої шкоди навколишньому середовищу. При 
цьому, інтеграція української економіки до Євросоюзу вимагає від 
держави й окремих підприємств перерозподілу пріоритетів на 
дотримання відповідності екологічним стандартам і принципам 
екологічної безпеки. 

Прагнення зменшення негативного впливу наслідків 
процесів діяльності підприємств на навколишнє середовище 
вимагають негайного вирішення екологічних проблем на рівні з 
економічними та соціальними. У зв’язку з цим, слід розмежувати 
поняття «економічна ефективність» і «результативність» діяльності 
підприємств, розглядаючи ці категорії через призму їхнього впливу 
на навколишнє середовище; сформувати на засадах екологічного 
менеджменту дієвий механізм співпраці промислових та 
сільськогосподарських підприємств.  
                                                
* Науковий керівник – Дорофєєв О.В., к.е.н., доцент 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
вивчення екологічного менеджменту як одного з пріоритетних 
напрямків управління сучасним підприємством, присвятили свої 
роботи багато вітчизняних та закордонних науковців, таких як: Н. 
Пахомова, К. Pixтep, А. Садєкова, О. Балацький, Т. Галушкіна, В. 
Паламарчук, Г. Черевко, M. Яцків, І. Яремчук та ін. 

Формування цілей статті. Проаналізувати сучасний стан та 
визначити напрямки розвитку екологічного менеджменту на 
підприємстві.  

Виклад основного матеріалу статі. У сучасному 
суспільстві гостро постає питання взаємодії між потребами 
(бажаннями) людей і можливостями їх задоволення, а також 
питання впливу темпу економічного зростання на природні 
ресурси, що постійно зменшуються. Так, високі темпи 
економічного зростання підприємств вимагають значних ресурсів, 
а зменшення ресурсів негативно впливає на зростання економіки. 

Реалії сьогодення такі, що більшість українських 
підприємств прагнуть максимізувати прибуток будь-якими 
шляхами, незважаючи ні на що, нехтуючи, в тому числі, 
усталеними законами землеробства й станом навколишнього 
середовища в цілому. За умови відсутності у багатьох 
підприємствах можливості оновлення існуючих технологій та 
технічного забезпечення, керівництво таких організацій часто 
приймає рішення про виплату штрафів, що накладаються 
відповідними державними органами, замість того, щоб 
додержуватись принципів та стандартів екологічного менеджменту. 

Екологічний менеджмент – це система відносин і одночасно 
сукупність методів, які застосовують для управління вирішенням 
різноманітних природо-ресурсних та екологічних проблем, що 
виникають на різних рівнях економічної ієрархії – від 
підприємства і муніципалітету до загальнонаціональної й 
глобальної економіки [1, с. 8].  

Зміни у суспільній свідомості, а також розвиток законодавчої 
й нормативної бази вимагають від підприємств ураховувати 
можливий вплив наслідків їхньої діяльності на навколишнє 
середовище при формуванні або уточненні стратегії діяльності на 
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різних рівнях. Більшого ефекту можна досягти за умови активної 
підтримки з боку вищого керівництва (директора) i участі всього 
персоналу у налагодженні екологічно-свідомої й відповідальної 
діяльності [3, с. 10]. 

Великі підприємства, в кращому випадку, використовують 
одного або декількох спеціалістів з управління екологічною 
безпекою, на малих та, в переважній більшості, середніх 
підприємствах, взагалі відсутні такі спеціалісти. На відміну від 
існуючого стану справ, підприємствам слід створювати служби 
екологічного менеджменту, які б вирішували стратегічні завдання 
підприємства на рівні з усіма службами підприємства. Дана служба 
обов’язково повинна бути підпорядкована вищому керівництву 
підприємства і складатися з кваліфікованих менеджерів.  

Таким чином, основними функціями служби екологічного 
менеджменту на підприємстві повинні бути [4, с. 229]: 

— забезпечення сталого економічного розвитку в умовах 
жорстких екологічних вимог; 

— ведення екологічного моніторингу виробничого процесу; 
— постійне вдосконалення екологічного виробництва; 
— навчання персоналу та проведення семінарів з правильного 

екологічного ведення господарської діяльності; 
— створення та підтримка іміджу підприємства, як такого, що 

дотримується вимог екологічного законодавства та не створює 
загрози для навколишнього середовища. 

Крім вищезазначеного, служба екологічного менеджменту 
підприємства повинна підпорядковуватися в своїй роботі нормам і 
вимогам міжнародних стандартів систем екологічного 
менеджменту на підприємствах і в компаніях ISO серії 14000. Ця 
система орієнтована не на кількісні параметри (обсяги викидів, 
концентрація речовин, тощо) і не на технології (вимога 
використовувати або не використовувати певні технології, вимога 
використовувати «найкращу доступну технологію»), а основним 
предметом ISO 14000 є саме екологічний менеджмент. Типові 
положення стандартів полягають у тому, що на підприємствах і 
організаціях повинні: виконуватися визначені процедури, бути 
підготовлені певні документи, призначені відповідальні за 
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визначені сфери екологічно значимої діяльності тощо [5, с. 5]. 
Для виконання програм, проектів, нормативів екологічного 

менеджменту керівництво підприємства повинно володіти 
матеріальними, технічними, трудовими, інформаційними 
ресурсами. Оскільки, успішне виконання будь-якого завдання 
залежить від участі усіх учасників процесу, то і відповідальність 
повинна обмежуватися лише їхніми функціями.  

Аналіз, котрий проводиться керівництвом, повинен 
базуватися на зіставленні фактичного стану показників, стандартів 
і нормативів екологічного менеджменту із бажаним. Цей аналіз 
необхідний для оцінювання ефективності роботи служби 
екологічного менеджменту і майбутнього її вдосконалення.  

Впровадження екологічного менеджменту на підприємстві 
слід розпочинати з аналізу всіх існуючих на підприємстві проблем 
– як внутрішніх, так і пов’язаних з основними видами діяльності, 
для того щоб виявити особливості взаємодії підприємства із 
навколишнім середовищем [2, с. 80-81]. 

Після аналізу та застосування, підприємство, завдяки 
екологічному менеджменту, зможе забезпечувати стійкий розвиток 
у трьох напрямках: екологічному, економічному та соціальному. В 
екологічному напрямку критеріями стійкого розвитку необхідно 
вважати раціональне використання відновлювальних ресурсів, 
обмеження використання невідновлювальних ресурсів, 
відтворення ресурсів-замінників, формування запасів, при цьому 
викиди шкідливих речовин мають бути в допустимих межах. 
Економічні критерії стійкого розвитку стосуються продукції, її 
конкурентноздатності, створення умов конкуренції, яка б 
задовольняла всіх учасників ринку. Суспільними критеріями 
розвитку повинні стати місія та імідж підприємства, як такого що 
не забруднює навколишнє середовище [2, с. 81-83]. 

Цим самим, система екологічного менеджменту приводить 
підприємство до принципів сталого розвитку. 

Висновки. Таким чином, подальше функціонування 
сучасного підприємства будь-якої сфери господарської діяльності 
неможливе без застосування методології екологічного 
менеджменту та його стандартів, що дає змогу раціонально 
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використовувати всі наявні ресурси підприємства, а також 
слугувати ефективному та сталому його розвитку. 

Необхідною умовою розвитку цих процесів є прийняття 
низки Законів і законодавчих актів, таких як Закону України «Про 
органічне виробництво», Закон України «Про аграрний туризм та 
агротуристичну діяльність» та ін. Застосування на цих засадах 
методології екологічного менеджменту сприятиме розвитку 
підприємств виробничої й невиробничої сфери, отриманню 
додаткових прибутків, що є характерним та значущим проявом 
виникнення i розвитку нових, сучасних принципів екологічної 
безпеки. 

Перспективами подальшого дослідження у цьому напрямку є 
розробка організаційно-економічного механізму формування 
системи екологічного менеджменту на підприємстві.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЗЕРНА 
 

ДРОБОТЯ Я.А., АСИСТЕНТ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Обґрунтовано поняття стратегії логістичного управління запасами. Подані 

теоретичні підходи щодо  формування системи стратегічного управління запасами 
зерна в сільськогосподарських підприємствах. 

It was based the strategies conceptions of logistical management by stocks. The 
theoretical approaches about the system of cereal stock’s strategically management in 
agricultural enterprises and it’s forming were given. 
 

Постановка проблеми. Запаси є важливою складовою 
виробничого процесу та  задоволення потреб споживачів, 
максимізації прибутків підприємства. Підвищити ефективність 
управління запасами можна використовуючи логістичні підходи. 
Логістичне управління запасами, як і будь-який управлінський 
процес, розпочинається із  формування стратегії управління 
запасами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Д.Дж. Бауер-
сокс [3, с. 440] вважає, що стратегії логістичного управління 
запасами є складовими стратегій логістики постачання, стратегій 
виробничої логістики та стратегій логістики розподілу. Стратегії 
управління запасами він поділяє на стратегії, зорієнтовані на 
пропозицію („точно в строк”,  планування потреб), та  стратегії, 
зорієнтовані на попит (поповнення запасів згідно точки 
замовлення, швидке реагування,  неперервне поповнення запасів, 
автоматичне поповнення запасів). В.Г. Алькема, О.М Сумець [1, c. 
118-119],  І.А. Леншин, Ю. І.  Смоляков [9, с.160-162] виділяють 
наступні стратегії управління запасами: обачності,  додаткового 
резерву, проценту від попиту. Є.В. Крикавський [8, c. 136] виділяє 
стратегію „точно в строк”.  В.І. Ковальчук і Т.В. Косарєва [7, с. 88] 
пропонують здійснювати управління запасами на базі теорії 
обмежень.  

Однак питання формування системи стратегічного 
управління  запасами зерна в сільськогосподарських підприємствах 
залишається недостатньо дослідженим, що й обумовлює 
необхідність даної публікації. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є  
обґрунтування  стратегії логістичного управління запасами та 
формування системи стратегічного управління запасами зерна в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  В літературі 
наводяться різноманітні підходи до тлумачення поняття 
“логістична стратегія” (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Тлумачення поняття  «логістична стратегія» 

 

Зміст поняття Автор, 
джерело 

Логістична стратегія – це одна з функціональних 
стратегій підприємства (поряд з виробничою, 
фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку  
та ін.), що ідентифікується в логістичних системах 
і ґрунтується на таких цілях: оптимізація рівня 
запасів, мінімізація часу переміщення матеріалів і 
виробів, забезпечення високого рівня логістичного 
сервісу, мінімального акцептованого рівня 
загальних витрат у логістичному каналі. 

Є.В.Кри- 
кавський 

[5, с. 206 ]. 

Логістична стратегія – довготерміновий план дій 
суб’єктів логістичної системи за певних 
економічних умов і мистецтво управління 
матеріальними та нематеріальними потоками в 
такій системі. 

С.В.Мо- 
черний [6, 

с. 437]. 

Логістична стратегія – комплекс рішень, планів і 
заходів, пов’язаних з ефективним управлінням 
матеріальними потоками. 

О.М. Су-
мець 

[ 12, с. 241]. 
 

Складовими загальної логістичної стратегії, на нашу думку, є 
логістичні стратегії за фазовим поділом (стратегії логістики 
постачання, стратегії виробничої логістики, стратегії логістики 
розподілу) та за функціональним поділом  (стратегії логістичного 
управління транспортом, стратегії логістичного управління 
складським господарством, стратегії логістичного управління 
запасами, стратегії логістичного управління реалізацією 
замовлення, стратегії логістичного управління обслуговуванням 
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споживачів).  При цьому кожна із стратегій за функціональним 
поділом є складовою стратегій за фазовим поділом. 

Стратегія логістичного  управління запасами, на наш погляд,  
– це підсистема логістичної стратегії, яка спрямована  на її 
підтримку та представлена у вигляді довгострокового напрямку дій 
з розробки загальної політики планування, використання, 
просування та зберігання запасів в логістичному ланцюгу  з метою 
досягнення визначених цілей, що має за мету  мінімізацію 
сукупних витрат. 

Доцільно виділити наступні стратегії управління запасами:  
— стратегії обачності, додаткового резерву та проценту від 

попиту, які втілені у “тягнучих” системах управління 
матеріальними потоками (MRP, MRP II, DRP, ERP, LRP, CALS), 
до яких можливе застосування систем управління запасами, 
побудованих на базі моделі EOQ, як інтегрованої системи 
управління запасами;  

— стратегія ”точно в строк”, яка реалізується за допомогою 
“штовхаючих” систем управління матеріальними потоками і 
запасами (KANBAN, ZIPS, MAN,  DOPS,  NOT,  LP, ОРТ);  

— стратегія “визначення обмежуючих факторів”, до якої при 
здійсненні тактичних цілей управління можливе застосування 
систем управління запасами, побудованих на базі моделі EOQ. 

Як процес  стратегічне управління запасами зерна 
складається із п`яти взаємопов`язаних етапів (табл. 2).     

 Кожен наступний етап логістичної стратегії управління 
запасами зерна розпочинається після реалізації попереднього. 
Стратегічне управління вважається результативним, якщо 
досягнуто мету та цілі управління. 

Висновки.  Логістична стратегія управління запасами є 
частиною загальної логістичної стратегії сільськогосподарського 
підприємства, довгостроковим планом дій щодо розробки  
політики планування, використання, просування та зберігання 
запасів в логістичному ланцюгу. Стратегічне управління запасами 
зерна складається з наступних етапів: визначення мети та цілей 
стратегічного управління запасами зерна; аналіз та оцінка 
поставлених цілей на основі прогнозу обсягів зберігання та 
реалізації зерна; стратегічний  аналіз запасів зерна; формування  та 
реалізації стратегії управління запасами зерна; оцінка результатів 
стратегічного управління запасами зерна. 
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Таблиця 2 
Алгоритм стратегічного управління запасами зерна 

в сільськогосподарських підприємствах 
 

Етапи Зміст етапу 
1. Визначення 
мети та цілей 
стратегічного 
управління 
запасами зерна. 

1.1.Визначення мети стратегічного управління 
запасами зерна. 
1.2.Визначення цілей стратегічного управління 
запасами зерна. 
1.3.Визначення тактичних цілей  з метою 
реалізації стратегічних цілей. 

2. Аналіз  та 
оцінка цілей на 
основі прогнозу 
обсягів зберігання 
та реалізації 
зерна. 

2.1. Формування прогнозу зберігання та реалізації 
товарного зерна. 
2.2. Аналіз досягнення цілей стратегії 
логістичного управління запасами зерна, 
зовнішнього та внутрішнього середовища, 
сильних і слабких сторін підприємства на основі 
прогнозних значень обсягів зберігання та 
реалізації товарного зерна. 

3.Стратегічний  
аналіз запасів 
зерна. 

3.1. Дослідження сильних та слабких сторін, 
внутрішнього і зовнішнього середовища 
діяльності сільськогосподарського підприємства 
на основі SWOT-аналізу. 
3.2. Уточнення мети та цілей стратегічного 
управління запасами зерна відповідно до прогнозу 
та SWOT-аналізу. 
3.3. Коригування поставлених цілей. 

4. Формування та 
реалізація стратегії 
управління 
запасами зерна. 

4.1.Розробка концепції стратегії управління 
запасами зерна. 
4.2. Розробка конкретного плану дій. 
4.3. Контроль реалізації стратегії. 

5. Оцінка 
результатів 
стратегічного 
управління 
запасами зерна. 

5.1. Чи досягнені поставлені стратегічні цілі та 
мета стратегічного управління запасами зерна? 
5.2. Наскільки ефективна  сформована стратегія 
управління запасами зерна? 
5.3. Чи потрібно здійснювати коригування 
стратегії управління запасами зерна в 
майбутньому? 

 
Джерело: опрацьовано на основі [2, с.40; 4, с.10, 10, с.284; 11, с.138; 

13, с.150] 
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УДК 388.486:631.115.11 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ 
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

НА ТЕРИТОРІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ДУДЗЯК О.А., АСПІРАНТ, 
ПОДІЛЬСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 Стаття є етапом дослідження досвіду Польщі  в  розвитку агротуристики, 
як одного з основних напрямів розвитку туризму. Проведено ряд досліджень що були 
застосовані для написання “Програми розвитку сільського зеленого туризму в 
Кам’янець-Подільському районі на 10 років”. 

The article is the research phase of Poland's experience in developing ahroturystyky 
as one of the main areas of tourism development. A number of studies that have been used for 
writing the "Program of Rural Tourism in Kamenetz-Podolsk district for 10 years". 
 

Постановка проблеми. Сільський зелений туризм  як і 
туризм взагалі зумовлює збільшення доходної частини бюджету за 
рахунок податків, що можуть бути прямими (плата за візу, митний 
збір) або не прямими (збільшення заробітної плати робітників 
спричиняє збільшення сум прибуткового податку, що сплачується 
ними в бюджет). Крім цього, можна розглядати можливості для 
залучення іноземної валюти та різного роду інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 
розвитку сільського туризму як виду відпочинку та можливого 
напрямку підприємницької діяльності присвячено  роботи 
багатьох  науковців та практиків. Для написання статі ми 
використали матеріали провідних дослідників галузі сільського 
зеленого туризму Рутинського М.Й., Зінько Ю.В., Коберніченко 
Т.О., Васільєва В.П., та інші. Опираючись на їх дослідження ми 
спробуємо проаналізувати агротуристичну привабливість 
Хмельницької області 

 Цілі статті. В дані роботі  необхідно дослідити 
агротуристичну привабливість регіону, його розвиток і вплив на 
сільське господарство  Хмельницької області, показати 
позитивний вплив сільського зеленого туризму на розвиток 
сільських територій регіону та звертаємо особливу увагу на 
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складання програм які будуть застосовані у господарюванні 
Виклад основного матеріалу. На території Хмельницької 

області спостерігається тенденція до  збільшення кількості 
агроосель. Так у 2007 році було зареєстровано 27 садиб, так вже у 
2008 їх стало  34. Це тільки за офіційними даними  34 
господарства які надають туристичні послуги в Хмельницькій 
області, неофіційно ж таких господарств набагато більше. Селян, 
які неофіційно займаються цим видом підприємницької діяльності 
лякає відсутність законодавства, яке б чітко регламентувало цей вид 
господарювання. Кам'янець-Подільський район являється 
найбільш популярним серед туристів, через те що знаходиться в 
найбільш вигідному географічному положенні, та на територій 
район знаходиться основна частина природних та антропогенних 
видів туризму.  

Для успішного розвитку галузі сільського зеленого туризму в 
західному регіоні України ми скористались досвідом польських 
колег. Польські спеціалісти в даному питанні запропонували 
скласти програму розвитку сільського зеленого туризму в 
Кам’янець – Подільському районі на певний період часу. 

Отже, для початку розробки та розгляду програми розвитку 
сільського зеленого туризму в даному регіоні нам потрібно 
розглянути загальні положення та визначення що до сільського 
зеленого туризму, розглянути нормативно правову базу, країни та 
регіону, що стосується даного питання 

Для забезпечення повноцінного розвитку будь-якої галузі 
господарювання потрібно розглянути та проаналізувати основні 
демографічні показники досліджуваного регіону, показати 
кількість населення в Кам'янець – Подільському районі його 
зайнятість та основні галузі в яких зайняте населення території, яку 
ми розглядаємо. 

Також є не мало важливим розгляд питань благоустрою 
населених пунктів Хмельницької області та в Кам’янець-
Подільському районі. 

Отже, за станом на січень 2009 рік (рис.1) чисельність 
населення Кам'янець – Подільського району скрадає 1872,6 тис. 
чоловік в тому числі: 

— Населення міста Кам'янець – Подільський - 100481 
— Сільське населення – 69799 
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*Розроблено автором за даними Держкомстату 
Рис. 1. Кількість сільського та міського населення 

в Кам`янець-Подільському районі. 
 

Важливо також розглянути питання забезпеченості 
населення житлом, оскільки для розвитку агротуристичного 
напрямку туризму це є не малозначним фактором. 

Важливо також звернути нашу увагу на зайнятість населення 
в регіоні. Так  як в Хмельницькій області в основному сільське 
населення займається виробництвом сільськогосподарської 
продукції для свого вжитку та для її реалізації, тому ми можемо 
зауважити, що Хмельниччина є аграрним регіоном з розвинутою 
рослинницькою галуззю 

Якщо проаналізувати рисунок то ми побачимо, що основна 
кількість працюючих області  зайняті в сільському господарстві 
24,9% працюючих, в сфері обслуговування та торгівлі працює 
23,2% працюючого населення, також в бюджетній сфері працює 
досить велика частина населення області 21,2%. 

Щоб запланувати та розробити програму розвитку 
сільського зеленого туризму на території Хмельницької області 
потрібно спочатку  визначити її загальну туристичну 
привабливість, Зокрема, яким чином слід розвивати туристичну 
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галузь в сільській місцевості Хмельницької області та які 
соціально-економічні вигоди можна отримати  від цього процесу. 

Для цього виділимо найбільш привабливі фактори 
туристичної привабливості Хмельницького регіону: 

1. Природні та культурні атракції 
2. Екологічно чисті території 
3. Можливість пляжного відпочинку на великих ріках області 
4. Наявність великого спектру оздоровчих закладів 
5. Ріст паломництва для представників різних конфесій 
6. Поєднання відпочинку на природі та огляд історико-

архітектурних пам‘яток 
7. Помірні ціни та гостинність населення 
8. М’які кліматичні умови 
9. Область включена до туристичного маршруту України. 

На ці фактори необхідно зважати особливо тоді, коли ми 
розробляємо рекламно-маркетингову стратегію підприємства. 

Наступним етапом в розробці програми є проведення 
аналітичної роботи. Щоб систематизувати проблеми та 
перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Кам'янець – 
Подільського районі був здійснений SWOT – аналіз. Цей аналіз 
дозволяє пошарово сканувати проблеми досліджуваної галузі та 
дає можливість об’єктивно оцінити можливості розвитку 
сільського зеленого туризму районі. Виділення слабких сторін 
дозволить розробити ефективні заходи щоб запобігти проблеми, 
які можуть виникнути в результаті розвитку даного виду 
господарювання. Сильні сторони дають можливість науково 
визначити потенціальні можливості району в сфері туризму та 
розробити ефективну стратегію по його подальшому розвитку. 

Завдяки проведеним дослідженням можна сформувати візію 
та місію програми 

Візія району – район в якому збережені всі існуючі пам’ятки 
архітектури, історії та природи, екологічно чистими територіями, 
багатою історичною та культурною спадщиною, край фестивалів, 
ярмарок, з родючими ґрунтами та квітучими садами, з цілющими 
джерелами, багатий на народні традиції та звичаї, з розвинутими 
селами та щасливими людьми, що є привабливим для туристів. 
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Таблиця 1 
SWOT – аналіз Кам'янець – Подільського району 

що до агротуристичного розвитку 
 

Сильні сторони(S) Слабкі сторони (W) 
— Вигідне географічне розташування 
— Збереженні національні традиції 
— Багата флора і фауна 
— Переважно чисте довкілля 
— Проведення різних фестивалів та 
ярмарок 
— Історико-архітектурна спадщина 
— Наявність ландшафтних  парків та 
пам’ятників природи 
— Наявність релігійних та етнічних 
пам’яток 
— Гостинне населення 
— Відносно не високі ціни на 
туристичні послуги 

— Відсутність повноцінної 
туристичної інформації  
— Недосвідченість населення про 
можливості та перспективи 
розвитку сільського туризму 
— Низька якість дорожнього 
покриття 
— Низьке використання 
агротуристичної привабливості 
— Відсутність професійно 
підготовлених фахівців, що 
займаються рекламою та 
інформуванням населення 
проформи, методи та стандарти 
обладнання агросадиб  

Загрози (О) що заважають 
розвитку СЗТ 

Перспективні можливості (Т) 
вигоди від розвитку сільського 

зеленого туризму 
— Відсутність нормативно-правової 
бази та політичної стабільності в країні 
— Поганий політичний імідж країни 
заважає притоку інвестицій від 
іноземних інвесторів 
— Поява не категоризованої нічліжної 
бази, що зменшує якість послу 
— Високий рівень безробіття, що 
негативно впливає на рівень 
злочинності 

— Розвиток сільського зеленого 
туризму значно збільшує доходи 
сільського населення 
— Значно поповнюється місцевий 
бюджет 
— Приток туристів значно 
посприяє збереженню історичних, 
культурних, та архітектурних 
пам'яток  
— Збільшиться кількість робочих 
місць в сфері обслуговування, 
медицині, транспортного 
обслуговування і т.д. 

*Розроблено автором 
 

Місія району – це територія, яка задовольняє широкий 
спектр туристичних запитів, та населення різних категорій. 
Господарюючі суб'єкти, які здатні надавати послуги 
агротуристичного характеру на високому рівні. Показником якості 
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агротуристичних послуг виступає крім гостинності населення 
також високий рівень послуг та професіоналізм обслуговуючого 
персоналу, міжнародний стандарт нічліжних баз, доступна та 
повна інформація про район та безпека. 

Основна ціль розвитку сільського зеленого туризму 
Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області – 
формування конкурентоспроможного, відповідного  міжнародним 
стандартам туристичного продукту, направленого на максимально 
ефективне використання рекреаційного потенціалу сільської 
місцевості Кам'янець-Подільського району, як фактора, що 
впливає на стабілізацію економічного розвитку сільських регіонів, 
підняття соціальних стандартів життя населення сільської 
місцевості. 

В результаті проведеного дослідження ми можемо 
розробити план заходів що до реалізації даної програми розвитку 
сільського зеленого туризму в Кам’янець-Подільському. 

Заходи програми формуються по наступним напрямкам: 
1. Першочергові завдання 
2. Завдання інформаційно-рекламного характеру 
3. Організація навчально-методичної діяльності у сфері 

сільського зеленого туризму 
4. Розвиток інфраструктури сільського зеленого туризму 
5. Завдання по здійсненню контролю за дотримання якості 

послуг 
6. Міжнародна співпраця  

Висновки. Отже,  якщо узагальнити вище сказане, можна 
переконливо стверджувати про те, що завдяки своїм природним та 
історико-архітектурним цінностям  в Хмельницькій області може 
успішно розвиватись сільський зелений туризмі. Зважаючи на це,  
потрібно розробити чітку програму за якою можна окреслити цілі. 
завдання даного господарювання, а також розпланувати заходи 
розвитку сільського зеленого туризму. 
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УДК 338.4:330.341.1 
 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ 

 
ЖАРУН О.В., К.Е.Н., СТ.ВИКЛАДАЧ, 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 

Проаналізовано стан підтримки аграрного сектора економіки країни  та її 
регіонів за рахунок різних джерел інвестування з метою отримання  ефективних 
результатів за наявності відповідного механізму використання. 

The condition of support of agrarian sector of national economy and its regions at the 
expense of various sources of investment for the purpose of reception of effective results in the 
presence of the corresponding mechanism of use is analyzed. 
 

Постановка проблеми. Забезпечення сталого розвитку та 
економічного зростання в галузі є пріоритетним завданням 
економічної політики країни. Саме інтенсивний тип розвитку 
сприяє поліпшенню всіх економічних показників за умов 
удосконалення дії факторів, основними з яких є праця, земля, 
капітал, підприємницькі здібності, наука та інформація.  Виняткове 
значення для розширення аграрного виробництва набуває 
проблема інвестиційного забезпечення сільського господарства як 
на регіональному, так і на макрорівні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  При 
дослідженні проблем інвестиційного забезпечення аграрного 
сектору економіки України в умовах фінансової глобалізації і 
міжнародних кредитних і фінансових відносин вагомих наукових 
результатів досягли учені І.Л. Сазонець, С. Марченко, 
А.А. Пересада, Ю.В. Полякова та інші. Проте недостатньо 
розробленими залишаються окремі питання активізації 
інвестиційної діяльності за рахунок різних джерел залучення з 
урахуванням особливостей регіонів країни. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз 
сучасного стану залучення інвестицій в сільське господарство і 
поліпшення інвестиційного клімату України і зокрема її регіонів. 

Виклад основного матеріалу.  Законодавчо визначено, що 
інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
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вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності 
для отримання прибутку або досягнення певних соціальних 
ефектів. Таким чином, інвестиції є засобом для одержання вигод (у 
вигляді доходу або прибутку) в першу чергу для інвестора , інакше 
буде просто відсутня мотивація для їх здійснення. 

В сучасних умовах підприємства агропромислового 
комплексу постали перед проблемою нагромаджування власного 
капіталу для здійснення або модернізації виробництва. 
Невирішеним залишається питання отримання довгострокових 
позичок в комерційних банках. Водночас, в агропромисловому 
виробництві спостерігається тенденція скорочення обсягів 
фінансових ресурсів у господарствах усіх форм власності. 
Внаслідок цього сформований раніше ресурсний потенціал, 
особливо у сільському господарстві, рік у рік вичерпується. 
Фактичні строки експлуатації більшості основних засобів у 2-2,5 
рази перевищують нормативні. 

Для подальшого розвитку аграрного сектора істотною 
перешкодою залишається висока зношеність основних засобів 
виробництва, застаріла техніка та технології. Зокрема, щорічне 
зношення основних засобів, насамперед технічних, у 10 разів 
перевищує їх оновлення. Через різке зниження 
платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників 
фондоозброєність у галузі зменшилась у 4,5 рази. 

Пріоритетними напрямами капіталовкладень є: введення в 
дію тваринницьких приміщень; будівництво елеваторів, оптово-
роздрібних ринків сільськогосподарської продукції, заводів з 
альтернативних видів палива; зведення теплиць закритого 
ґрунту;будівництво комбікормових, силосних та сінажних споруд; 
рекультивація земель. В останні роки частка капітальних вкладень у 
розвиток сільського господарства України коливається в межах 5-7 
відсотків. Це зумовлено відсутністю фінансових можливостей 
сільськогосподарських   товаровиробників.   За шість місяців 2009 
року загальні обсяги інвестицій по Україні склали 56,7 % до 
відповідного періоду 2008 року. Станом на 1 липня 2009 року в 
агропромисловий комплекс України було залучено 7944,3 млн. 
грн. інвестицій в основний капітал (14,7 % від загального обсягу 
інвестицій в економіку – 54081,7 млн. гривень). З них 4756,5 млн. 
грн. вкладено в харчову та переробну промисловість, 3181,8 млн. 
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грн. у сільське господарство та 5,9 млн. грн у рибництво 
(відповідно 8,8%, 5,9 % та 0,01% від загального обсягу інвестицій в 
економіку). Обсяги залучення інвестицій в сільське господарство в 
порівнянні з відповідним періодом 2008 року становлять 54,3%, у 
тому числі: в галузі рослинництва 54,3%, тваринництва – 52,5%, 
надання послуг у рослинництві і тваринництві, облаштування 
ландшафту – 184,1%, рибальство та рибництво -  61,6%. 
Спостерігається зниження у І півріччі 2009 року темпів залучення 
інвестицій і в харчову промисловість, обсяги освоєння яких 
становлять 64,8 % до відповідного періоду 2008 року [2].  

З початку 2009 року спостерігається зменшення обсягу 
освоєних інвестицій в основний капітал майже в усіх регіонах. У 
2009 р. машинно-тракторний парк сільськогосподарських 
підприємств налічував: - 153,8 тис. тракторів (8 од. на 1000 га ріллі); 
- 36,8 тис. зернозбиральних комбайнів (3 од. на 1000 посівної 
площі зернових без кукурудзи); - 5,1 тис. бурякозбиральних машин 
(16 од. на 1000 га посівної площі буряків); - 2,9 тис. 
кукурудзозбиральних комбайнів (1,3 од. на 1000 га посівної площі 
кукурудзи). Енергетичні потужності в сільськогосподарських 
підприємствах становлять 53,9 млн. к. с. (280,7 к.с. на 100 га 
посівної площі). 

 На 1 січня 2009 р. особисті селянські та інші господарства 
населення мали в своєму розпорядженні 165,0 тис. тракторів та 
19,8 тис. комбайнів. З метою прискорення оновлення машинно-
тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників 
державою фінансуються програми придбання вітчизняної 
сільськогосподарської техніки і обладнання на умовах фінансового 
лізингу та часткової компенсації вартості складної 
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. 

Потенційними джерелами отримання інвестиційних ресурсів 
для агропромислових підприємств може бути емісія облігацій та 
акцій, лізинг. Проте, підприємства недостатньою мірою 
використовують ці джерела через недосконалість законодавства та 
з інших причин. У 2009 році бюджетні асигнування у сільське 
господарство збільшилися проти 2003 року в 3,1 рази і становили 
4,9 млрд. грн., крім того на утримання закладів аграрної освіти 
спрямовано 1,5 млрд. грн., на проведення наукових досліджень - 
101,6 млн. грн. 
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В останні роки не спостерігається різке збільшення обсягів 
інвестицій не тільки в АПК, але й в економіці країни. Протягом 
2005-2010 років частка інвестицій у структурі ВВП не перевищила 
20-відсоткової позначки. Світовий досвід свідчить, що для 
стабільного економічного росту обсяг інвестицій повинен 
становити не менше 20-25 відсотків обсягу ВВП.  

Сільське господарство, однак, поки що посідає незначне 
місце у пріоритетних напрямах залучення інвестицій в економіку 
України. Якщо взяти до уваги, що харчова промисловість одержує 
сировину від сільського господарства, то інвестиційна 
привабливість сільського господарства більш проявляється через 
розвиток харчової та легкої промисловостей. 

За умови обмеження інвестиційних ресурсів одним з 
основних завдань держави є визначення пріоритетних сфер 
інвестування. В Україні, як і в багатьох інших державах, 
пріоритетність інвестування визначається територіями, на яких 
формуються спеціальні економічні зони (СЕЗ), та об'єктами, 
розміщеними на цих територіях. Проте, стимулюючи 
підприємницьку діяльність, створення зон не вирішує всіх 
економічних проблем. Тільки за рахунок виваженого державного 
регулювання в рамках довгострокових програм, які враховують всі 
аспекти економіки (відносини власності, структуру господарства, 
ринкові відносини, інфраструктуру, соціальну сферу), можливо 
досягти позитивних результатів. 

У структурі інвестицій в економіку України важливе місце 
займають прямі іноземні інвестиції. Незважаючи на невелику 
частку в загальних інвестиціях, вони мають значний вплив на її 
розвиток. Станом на початок 2010 р. загальний обсяг прямих 
іноземних інвестицій в Україну становив 40026,8 млн. дол. США, а 
в розрахунку на одну особу населення припадало  872,6 доларів 
США, що у 4,6 разів перевищує показник 2005 року.  Динаміка 
росту прямих іноземних інвестицій приведена на рис.1 [4, с.10]. 

Станом на 01.07.09 починаючи, в агропромисловий 
комплекс України було залучено 2628,4 млн. дол. США прямих 
іноземних інвестицій. З них вкладено 1792,1 млн. дол. США (4,7%) 
у 769 підприємств харчової та переробної промисловості та 836,3 
млн. дол. США (2,2%) у 668 сільськогосподарських підприємств. 
 



 258 

 
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну (на початок року) 
 

Станом на 01.01.10 структура прямих іноземних інвестицій в 
Україну за видами економічної діяльності представлена на рис.2 
[4, с.25]. 
 

 
 

Рис. 2. Структура прямих іноземних інвестицій в Україну 
за видами економічної діяльності (на 01.01.2010) 
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Приріст іноземного капіталу за 6 місяців 2009 року склав 
138,1 млн. дол. США, що в 3,4 рази менше, ніж за аналогічний 
період 2008 року. При цьому інвестиційні вкладення у харчову 
промисловість досягли 106,1 млн. дол. США. Обсяг залучення 
іноземних інвестицій в сільське господарство з початку року 
збільшився на 32 млн. дол. США. 

Основними інвесторами в агропромисловий комплекс 
України є країни: в сільське господарство: Кіпр (317 млн. дол. 
США), Великобританія     (133 млн. дол. США), Данія (56,8 млн. 
дол. США), Сполучені Штати Америки      (51,5 млн. дол. США), 
Німеччина (41,1 млн. дол. США), Австрія (28,9 млн. дол. США 
Франція (20,7 млн. дол. США), Російська Федерація   (18,1 млн. 
дол. США). 

Проте, багато потенційних іноземних інвесторів 
утримуються від інвестування в аграрний сектор України, 
мотивуючи це, насамперед, нестабільністю законодавства в 
державі, надмірним податковим тиском, неготовністю більшості 
українських партнерів дотримуватися договірних зобов'язань, 
нечіткою роботою судової системи та іншими фактами, що 
формують інвестиційний клімат держави. 

Висновки. Вагомими причинами порівняно невеликих 
обсягів інвестицій, у тому числі й іноземних, в підприємства 
аграрної сфери є їх неоптимальна структура, низький загальний 
рівень роботи економічних служб в аграрних підприємствах, 
відсутність сприятливого середовища та обґрунтованої концепції 
економічного розвитку регіонів, зокрема концепції інвестиційної 
стратегії на перспективу з урахуванням регіональних особливостей. 
Зростає вплив і такого чинника, як відсутність налагодженої 
системи збуту сільськогосподарської продукції. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 

ЗАВЕРЮХА О.В., АСПІРАНТ, 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 В статті представлено аналіз фактичних даних діяльності підприємств 

Луганської області для виявлення ефективного поля діяльності. 
In the article the analysis of actual data of activity of enterprises of the Lugansk 

area for the exposure of effective demesne is presented. 
 

Постановка проблеми. Одним із стратегічних підходів до 
підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств 
на ринку зернових є комплексна інтенсифікація зерновиробництва 
на інноваційній основі, при цьому основний упор повинен 
робитися не на реалізацію заходів інтенсифікації, а на досягнення 
конкретних результатів - підвищення ефективності господарської 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські вчені 
розглядають проблеми цілісного методологічного забезпечення в 
управлінні на різних рівнях господарювання. Ми поділяємо підхід 
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науковців, які розглядають методологічне забезпечення діяльності 
будь-якого підприємства через певний алгоритм, якого обов’язково 
потрібно дотримуватися при формуванні ефективного поля 
діяльності сільськогосподарського підприємства. І першим кроком 
на наш погляд повинно стати окреслення поля ефективної 
діяльності в конкретних умовах. 

Постановка завдання. Завдання пошуку поля ефективної 
діяльності в конкретних умовах ґрунтується на аналізу результатів 
діяльності господарюючих суб’єктів. Тому метою дослідження є 
виявлення характерних рис ефективного господарювання і меж її 
трансформації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним 
показником, що характеризує ефективність діяльності є показник 
рентабельності виробництва. Групування підприємств Луганської 
області за рівнем рентабельності (табл. 1) дозволяє окреслити 
основні характерні риси ведення господарства у досягненні 
результатів.  

Таблиця 1 
Групи підприємств Луганської області за рівнем 

рентабельності виробництва зернових, 2008-2009 рр. 
Групи підприємств за рівнем 

рентабельності зернових, ц /га 
І ІІ ІІІ ІV 

Показники 
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50
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ті 

1 2 3 4 5 6 
1. Кількість підприємств 102 151 38 3 294 
2. Середній рівень 
рентабельності зерна, % -20,4 18,4 64,7 170,9 12,5 
3. Середній прибуток від 
реалізації зерна, тис. грн. -623,07 290,19 855,74 1061,53 54,31 
4. Середня кількість 
реалізованого зерна, ц 27099 24441 28073 21880 25806 
5. Середня ціна 1 ц зерна, 
грн. 61,70 68,74 74,41 91,83 67,26 
6. Середня собівартість 1 ц 
реалізованого зерна, грн. 80,34 58,47 45,35 36,50 64,14 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

7. Середній рівень 
товарності зерна % 101 69 59 67 79 
8. Середній валовий збір 
зерна, ц 41928 35506 45755 26435 38966 
9. Середня посівна площа 
зернових культур, 
гектарів 1310 1098 1204 832 1182 
10. Середня врожайність 
зернових культур, ц з 1 
гектара 27,9 30,9 34,7 31,4 30,4 
11.Середні витрати на 1 
гектар зібраної площі 
зернових культур, грн. 1672 1607 1422 1255 1602 
12.Середня площа ріллі, 
га 2612 2041 2451 2065 2292 
 

Від’ємним фактом є те, що в групу збиткових підприємств 
попала значна кількість підприємств Луганської області, що 
складає майже 35% від загальної сукупності. Основним чинником, 
що сприяло втраті прибутків став високий рівень собівартості 
продукції – 80,34 грн., що є максимальним показником за 
сукупністю. Дане положення в значній мірі було посилено за 
рахунок втрати від низької ціни реалізації. Це в основному 
відбувається в тих випадках, коли значна кількість продукції 
реалізується в моменти значної пропозиції на ринку зернових. 
Ціна при цьому найнижча. Причиною тому є не незнання законів 
ринку, а висока необхідність в обігових коштах, в основному для 
погашення заборгованостей.  

Основна кількість підприємств, 51%, складає другу групу за 
рівнем рентабельності від 0 до 50%. Починаючи з цієї групи ми 
можемо констатувати значне зниження собівартості реалізації на 
27%. При цьому рівень ціни змінився лише на 11% в сторону 
підвищення. Таким чином підвищення результативності діяльності 
в основному було визвано зниженням витрат на виробництво, 
тому оптимізація виробничої системи повинно стати ключовим в 
діяльності підприємства. 

Важливим аспектом ведення цивілізованого господарства є 
його розвиток на інтенсивній основі і підвищення врожайності 
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сільськогосподарських культур є основним фактом відображення 
інтенсифікації виробництва. Найвищий рівень врожайності за 
аналізованою сукупністю має група з рівнем рентабельності від 
50% до 100% і складає 34,7 ц /га. На фоні оптимальної цінової 
політики підвищення рівня валової продукції за рахунок високого 
виходу з одиниці ресурсу є позитивним фактом. В результаті в 
загальній кількості підприємств дана група має  найвищий рівень 
реалізації зерна – 28073ц. 

Останню групу з рентабельністю більше 100 відсотків 
обіймає незначна кількість підприємств, с основному великі 
господарства з розвиненої технічною базою, яка при оптимальній 
організації дозволяє мінімізувати витрати на 1 га при збереженні 
результативності господарювання. 

Результати групування аграрних підприємств Луганської 
області за рівнем врожайності (табл. 2) свідчать, що в міру 
підвищення врожайності зернових відбувається підвищення 
показників прибутковості, що дозволяє говорити про високий 
рівень конкурентоспроможності підприємств на зерновому ринку. 
 

Таблиця 2 
Групи підприємств Луганської області за рівнем врожайності 

зернових, 2008-2009 рр. 
 

Групи підприємств за рівнем 
врожайності зернових, ц /га 

І ІІ ІІІ ІV 

Показники 

до
 1

5 

ві
д 

15
 д

о 
25

 

ві
д 

25
 д

о 
35

  

бі
ль

ш
е 

35
 

В 
се

ре
дн

ьо
му

 п
о 

су
ку

пн
ос

ті 

1 2 3 4 5 6 
1. Кількість підприємств 5 77 72 140 294 
2. Середній рівень 
рентабельності зерна, % -8 5 9 19 12 

3. Середній прибуток від 
реалізації зерна, тис. грн. -40,24 -17,58 75,46 86,35 54,31 

4. Середня кількість 
реалізованого зерна, ц 1739 9911 15762 40574 25806 

5. Середня ціна 1 ц зерна, грн. 70,45 65,36 63,98 69,88 67,26 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

6. Середня собівартість 1 ц 
реалізованого зерна, грн. 92,38 67,66 61,02 62,80 64,14 

7. Середній рівень товарності 
зерна % 59 64 71 92 79 

8. Середній валовий збір 
зерна, ц 3378 16044 22327 61402 38966 

9. Середня посівна площа 
зернових культур, гектарів 294 752 806 1644 1182 

10. Середня врожайність 
зернових культур, ц з 1 гектара 11,43 21,07 27,59 37,55 30,35 

11. Середні витрати на 1 
гектар зібраної площі 
зернових культур, грн. 

799 1276 1510 1858 1602 

12. Середня площа ріллі, га 723 1331 1536 3266 2292 
 

Висновки. Результати дослідження дозволяють 
стверджувати, що стратегічний розвиток підприємства на основі 
раціональної інтенсифікація зерновиробництва передбачає не 
просто нарощування витрат на 1 гектар посіву, але і оптимізацію їх 
складу у напрямі використання нових сортів і гібридів зернових, 
внесення оптимальних доз добрив і застосування новітніх 
технологій і техніки з метою та підвищення виходу зернової 
продукції з 1 га, а отже і зростання конкурентоспроможності. 
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА АПК 
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

 
ЗАМКЕВИЧ Б.М., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Приводиться аналіз динаміки ресурсного потенціалу і його структури, 
валових доходів підприємства АПК в грошових одиницях і в енергетичних 
еквівалентах. На основі вартісно-енергетичної концепції аналізу економічних 
процесів показано, що економічний стан підприємства АПК в умовах економічної 
кризи практично не змінився на відміну завищених показників в традиційному його 
представлені в грошових одиницях.  

The analysis of dynamics of resources and its structure, the gross revenue of 
agricultural enterprises in monetary units and in energy equivalents. Based on cost and energy 
analysis of the concept of economic processes is shown that the economic situation of 
agricultural enterprises in the economic crisis was almost unchanged in contrast to high 
numbers in his traditional represented in monetary units.  
 

Постановка проблеми. Пріоритетним завданням керівника 
підприємства будь-якого сектора економіки є своєчасна оцінка 
ресурсного потенціалу з метою підвищення ефективності 
функціонування та конкурентоспроможності. Дослідження 
факторів виробництва, головним з яких є ресурсний потенціал, 
дозволяє встановити можливості підприємства до ефективного 
функціонування: нарощування виробництва, стабілізації чи 
приймати заходи до виживання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кризи – складне 
суспільно-економічне явище, в якому поєднуються матеріально-
технічна і соціально-економічна сторони. Наслідком економічних 
криз є зменшення реального валового національного продукту, 
інфляція, масові банкрутства і безробіття, зниження життєвого 
рівня населення, а найголовніше – корегування маркетингової 
діяльності, освітлення потреб модернізації і реструктуризації 
економіки. 

Рецесія кінця 2000-х років і сучасна світова фінансова криза 
2008 року – виявилася в 2008 році у формі погіршення основних 
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економічних показників в більшості країн, наслідком чого в кінці 
того ж року почалася глобальна рецесія. 

Криза в Україні є однією з форм світової кризи, і її причини 
пов'язані з виробництвом і фінансами: суперечність між 
надспоживанням і низьким рівнем життя різних груп населення; 
невідповідність між промисловим виробництвом  і споживанням 
населення; нерівність в доходах; негативне сальдо торгового і 
платіжного балансів зовнішньої економічної діяльності. 

Про глибину падіння економіки в Україні говорять такі дані: 
індекс промислового виробництва в січні-травні в 2009 р. знизився 
до 68,1%, обсяги будівництва до 44,2%, експорт до 55,9%, імпорт 
товарів до 48%. Єдиний сектор, який демонстрував позитивні 
результати, це сільське господарство [1].  

Ресурсний потенціал – це сукупність природних, 
матеріальних, фінансових компонентів, тобто сукупність 
економічних ресурсів і виробничих можливостей фірми, які 
можуть бути використаними для досягнення цілей фірми і її 
розвитку [2].  

Ресурсний потенціал створює організаційно-економічні 
умови виробництва. Протягом виробничого процесу підприємства 
ресурсний потенціал перетворюється на продукти. Ресурсний 
потенціал в аграрній сфері  сприймається як сумарно обчислені 
еквіваленти землі, трудових і фінансових ресурсів, виробничих 
фондів. При функціонуванні АПК в циклі виробництва порушується 
його структура, змінюється ресурсний потенціал, який є базою 
досягнення конкретної мети для конкретного підприємства, галузі або 
економіки. 

Довготривалий цикл сільськогосподарського виробництва 
ставить ряд особливих питань при рішенні проблеми підвищення 
ефективності використання ресурсів, найістотнішими з яких наступні: 

— забезпечення збалансованого розвитку засобів виробництва і 
трудових ресурсів; 

— формування і підтримка мотивації до освоєння 
прогресивніших засобів виробництва; 

— заміна ручної, малокваліфікованої праці на технічно і 
технологічно оснащену, що дає можливість значно зменшити питомі 
витрати всіх ресурсів; 
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— досягнення оптимізованих пропорцій техніко-технологічної 
бази  виробництва і підготовки сучасного працівника; 

— виявлення і освоєння нових, прогресивних форм включення 
працівників у виробничий процес. 

Формування цілей статті. Дослідження динаміки ресурсного 
потенціалу у виробничому циклі підприємства АПК є одним з 
головних етапів рішення відмічених проблем, а також дозволить не 
тільки оптимізувати використання чинників виробництва, але і 
забезпечити відповідний рівень управління використанням ресурсів, 
організації маркетингової діяльності.. 

Виклад основного матеріалу. Результати дослідження 
динаміки річної структури рахунків одного із приватних 
сільськогосподарських підприємств лісостепової зони в Україні у 
2009 році показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка річної структури рахунків 

підприємства АПК 
 

Не відображені на графіку рахунки практично залишились 
без змін. Рівень виробництва продукції в грошовому виразі також 
можна вважати сталим, при цьому спостерігається зростання 
товарів, рахунків в банках і виробничих запасів, головним чином, в 
осінній період, що є природним для сільського виробника загалом. 
Грошові ресурси в касі протягом року коливаються, але за річним 
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результатом зменшились. При цьому спостерігається загальна 
тенденція до зростання валового доходу підприємства в 
грошовому виразі (рис. 2). Загалом встановлено, що економічний 
стан підприємства був успішним: ресурсний потенціал виріс на 
дев'ять відсотків; валові витрати виросли майже в два з половиною 
рази; валові доходи виросли майже удвічі; комплексна ціна на 
паливо виросла, приблизно, в два рази. 
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Рис. 2. Динаміка валових доходів підприємства АПК 

 
Інша картина спостерігається в динаміці цих самих 

показників з погляду вартісно-енергетичного аналізу [3] – 
спостерігається лише незначне зростання валового доходу. 
Ресурсний потенціал, представлений в еквівалентах палива, 
коливаючись в незначних межах, залишаються майже однаковими 
(рис. 2 і рис. 3), зберігає тенденцію навіть до зменшення.  

Отже, економічне зростання сільськогосподарського 
підприємства в грошових одиницях, пояснюється, головним 
чином, інфляційними процесами на основі зростання цін на 
паливо. 

Незначне зростання ресурсного потенціалу пов'язане із 
спадом промислового виробництва і, відповідно, цін на його 
продукцію, чим і повинні були б скористатися виробники 
сільськогосподарської продукції в період кризи. Разом з тим, 
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вартісно-енергетичний аналіз економічних змін, виключаючи 
інфляційну складову, вказує на відсутність впровадження 
інноваційних технологій у виробництво, а тому і відсутність 
економічного зростання. 
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Рис. 3. Динаміка ресурсного потенціалу підприємства АПК 
 

Висновки. Можливий економічний спад в приватному 
підприємстві АПК в Україні в умовах економічної кризи був 
відсутній у зв'язку із зростанням реалізації сільськогосподарської 
продукції, що є особливістю фінансово-економічної кризи 2009 
року в Україні. При цьому фактичний ресурсний потенціал не 
змінився. 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 

 
ЗЛОСЧАСТЬЕВ А.П., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 

ПРОТАС Н.М., К. С.-Х. Н., ДОЦЕНТ, ПДАА 
 

У статті розглянуті питання використання Інтернет – технологій у 
маркетингу, питання безпеки інформації, яка використовується у маркетингу. 

The article deals with using the Internet - technologies in marketing, security of 
information used in marketing. 
 

Постановка проблемы. В последнее время все больше 
появляется материалов об использовании Интернет - технологий в 
различных областях экономической деятельности, в том числе, в 
маркетинге.  В статье рассмотрены только некоторые вопросы 
этой проблемы: что такое Интернет,  что такое маркетинг, каким 
образом можно совместить эти два понятия в единое целое, а 
также вопросы безопасности информации, размещаемой в 
Интернете. 

Анализ последних исследований и публикаций. Данная 
статья не претендует на глобальный анализ имеющихся 
публикаций в силу ее крайней краткости, а также при очень 
большом количестве публикаций. Тем не менее, изложенный 
материал является результатом исследования большого количества 
источников, приведенных в литературе [4, 7, 9]. Авторы намерены 
продолжить свои исследования в данной области, в которых будут 
более подробно изложены некоторые  частные вопрос 

Цели статьи. В данной статье авторы акцентировали 
внимание специалистов на тех проблемах, которые давно уже 
являются актуальными и которые заслуживают того, чтобы стать 
предметом исследований.  

Основной материал исследования. Современный 
Интернет – это совокупность технических, функциональных, 
социальных, экономических и юридических компонентов, 
обеспечивающих существование, функционирование и 
деятельность пользователей, составляющих аудиторию 
Интернета.  
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Современный маркетинг представляет собой комплекс 
мероприятий по изучению спроса и оптимального сбыта 
продукции. При этом решается проблема получения 
максимальной прибыли от продажи результатов труда (товара) с 
минимальными коммерческими убытками (рисками).  

Маркетинг включает: 
— определение покупателя в количественном и ценовом 

измерении; условия реализации; 
— вопросы доставки продукции; стимулирование сбыта; 

информирование покупателя и т.д.  
Коммуникационные преимущества сети Интернет 

заключаются в высокой скорости передачи данных; глобальных 
характеристиках сети, не имеющих территориальных и 
государственных границ; "свободе слова"; доступности 
размещения информации; анонимности; обширной географии; 
нарастающих темпах роста аудитории Интернета.  

Можно сказать, что Интернет это общественное 
информационное пространство. 

Развитие информационных технологий явилось основой 
для появления и бурного роста электронного бизнеса и 
коммерции.  

Маркетинг в Интернете это т.н. виртуальный маркетинг, т.е. 
система знаний о предложении товара или услуг на рынке на 
основе информационных технологий (ИТ), интегрирующих 
маркетинговую деятельность во внутренней и внешней среде 
предприятия. Кроме того, самостоятельными направлениями в 
среде маркетинга становятся электронная коммерция, электронные 
средства продвижения (Интернет – реклама, Интернет – 
стимулирование, Интернет – магазины, Интернет - порталы и т.д.)  

Интернет обладает уникальными характеристиками, 
которые значительно отличаются от традиционных инструментов 
маркетинга. 

Одной их основных и наиболее ярких характеристик 
Интернета является гипермедийная природа его построения, что 
делает Интернет высокоэффективным в представлении и 
усвоении информации, что, в свою очередь, значительно 
повышает возможности маркетинга в усилении взаимосвязи 
производителей товаров и их потребителей. Кроме того, сеть 
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Интернет позволяет заключать сделки, совершать покупки, 
проводить платежи, что придает Интернету черты глобального 
электронного рынка. И, наконец, Интернет необычайно сближает 
продавцов и покупателей не только в разных городах но и на 
разных континентах.  

Использование Интернет – технологий способствовало 
бурному развитию международных финансовых институтов 
(фондовых рынков), выходу реальных компаний в Интернет, 
развитию электронного бизнеса, появлению новых отраслей 
экономики, в том числе и на международной арене.  

В современных условиях Интернет - технологии могут быть 
использованы в следующих функциональных направлениях в 
маркетинговой деятельности предприятий: 

— коммуникационная функция Интернет – технологий 
относится к рекламе, продвижению торговых марок в Интернете, к 
связям с общественностью и поддержке потребителей, 
обеспечению обратной связи с целевой аудиторией; 

— информационная функция Интернет – технологий 
обеспечивает информацией в маркетинговых исследованиях: 
использование поисковых машин, каталогов, тематических 
серверов, проведение опросов, анкетирование посетителей 
личного WEB – сервера, исследования конференций, 
использование данных опросов, проведенных на других серверах; 

— логистическая функция Интернет, которая находит себя в 
реализации современных технологий электронной коммерции 
(продажа и закупка товаров через Интернет, Интернет – магазины, 
ярмарки, порталы). В соответствии с исследованиями 
специалистов Intel (www.intel.com) до 2012 года число 
пользователей Интернет достигнет 2 миллиардов, а оборот 
электронной коммерции вырастет до 1 триллиона долларов.  

Подобные достижения красноречиво свидетельствуют о 
том, что компания, которая не использует электронный бизнес и 
электронную коммерцию, может утратить свои позиции на рынке.  

Таким образом, в наше время в том числе благодаря 
маркетингу, осуществляемому через Интернет, происходит резкое 
увеличение использования Интернет, что стимулируется быстрым 
увеличением самих ресурсов сети. Использование Интернет в 
системе маркетинга может значительно увеличить эффективность 
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деятельности предприятия.  
Наряду с увеличением роли Интернет – технологий в 

маркетинге все более актуальной становится проблема 
обеспечения информационной безопасности. Меры безопасности 
направлены на предотвращение несанкционированного 
получения информации, физического уничтожения или 
модификации защищаемой информации.  

Как показывают зарубежные публикации, возможности 
злоупотребления информацией, передаваемой через Интернет, 
развивались не менее интенсивно, чем средства их 
предупреждения. В этом случае для защиты информации 
требуется применение не просто частных механизмов защиты, а 
организация комплекса мер с использованием специальных 
средств, методов и мероприятий с целю предотвращения потери 
информации.  

Под угрозой безопасности понимается любое действие, 
которое может привести к разрушению, искажению или 
несанкционированному использованию информационных 
ресурсов, включая хранимую, передаваемую и обрабатываемую 
информацию, а также программные и аппаратные средства.  

Кроме того, при разработке Интернет – технологий 
возникает проблема по решению вопроса безопасности 
информации, представляющей коммерческую тайну, а также 
безопасности самих компьютерных информационных систем.  

Основные признаки безопасности современных Интернет – 
технологий: 

— содержат информацию различной степени 
конфиденциальности; 

— при передаче данных имеют криптографическую защиту 
информации различной степени; 

— отражают иерархичность полномочий субъектов, открывая 
доступ к программам, АРМ, файлам-серверам, каналам связи и 
информации системы; 

— оперативное изменение этих полномочий; 
— обработка информации в диалоговом режиме, в режиме 

разделения времени между пользователями и в режиме реального 
времени; 

— регистрирует и учитывает попытки несанкционированного 
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доступа; 
— устанавливает наличие средств восстановления системы 

защиты информации; 
— создает условия для физической охраны средств 

вычислительной техники и носителей информации. 
К основным средствам защиты относятся следующие: 

— технические средства представляют собой электрические, 
электромеханические и электронные устройства; 

— аппаратные средства представляют собой устройства. 
встраиваемые непосредственно в вычислительную технику; 

— физические средства это автономные устройства и системы, 
например, замки, решетки, охранная сигнализация и т.п.; 

— организационные средства защиты представляют собой 
организационно-технические и организационно-правовые 
мероприятия, осуществляемые в процессе создания и 
эксплуатации вычислительной техники и аппаратуры 
телекоммуникаций; 

— морально-этические средства защиты реализуются в 
результате выполнения различных норм и правил; 

— законодательные средства защиты определяются 
законодательными актами страны. 

В практической маркетинговой деятельности принятие мер 
и средств защиты информации включает следующие 
самостоятельные направления: защита информации от 
несанкционированного доступа; защита информации в системах 
связи; защита юридической значимости электронных документов; 
защита конфиденциальной информации от утечки по каналам 
побочных электромагнитных излучений; защита информации от 
компьютерных вирусов;  защита от несанкционированного 
копирования программ. 

Выводы. В статье рассмотрены вопросы, представляющие 
сущность Интернет - маркетинга, а также вопросы защиты 
информации при размещении ее в Интернете. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ 
СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

ЗУБОВА О.В., ЗДОБУВАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

Розроблено укрупнену та розгорнуту методики оцінки рівня сталості 
сільськогосподарських підприємств, застосування яких дає можливість отримати 
статичне уявлення та дослідити динаміку показників, встановити міру впливу 
факторів, здійснити прогнозування сталості розвитку підприємств на основі 
введеного показника – коефіцієнту сталості. 

Consolidated and detailed methods of assessment of sustainability level of 
agricultural enterprises have been developed, introduction of these methods enables to have 
static idea about the development conditions of enterprises at a certain period of time and 
investigate the dynamics of factors changes, to specify the impact of different factors and to 
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forecast enterprises’ sustainable development for future on the basis of the introduced factor– 
sustainability factor. 
 

Постановка проблеми. Ведення сільського господарства на 
основі сталого розвитку дасть можливість не тільки підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції 
сільськогосподарського виробництва і значно покращити 
фінансово-економічний стан товаровиробників, а й успішно 
вирішити продовольчу проблему,  забезпечити безперервне 
постачання підприємств інших галузей високоякісною сировиною. 
В свою чергу задача управління сталістю розвитку галузі зводиться 
до пошуку ефективних методів оцінки, аналізу і прогнозування 
показників основної її ланки – підприємства. Визначаючи 
безсумнівний вклад у розвиток науки іноземних і вітчизняних 
авторів слід підкреслити, що питання визначення методичних 
підходів до оцінки, аналізу і прогнозування сталості розвитку 
сільськогосподарських підприємств і галузі в цілому потребують 
подальшого, більш поглибленого вивчення, чим і обумовлена 
актуальність теми цієї статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під егідою 
ООН, ОЕСЗ, Світового банку для визначення сталості розвитку 
сільського господарства були розроблені методики, які включають 
понад 12 зведених, 45 ключових і 98 аналітичних показників і 
велику кількість компонентів. Взагалі в міжнародній практиці 
прийнято виділяти дві групи критеріїв, що характеризують сталість 
розвитку: окремі індикатори сталості, що оцінюють вплив 
факторів окремо на економіку, довкілля, суспільство; і агреговані 
оцінки, що розраховуються у вартісних показниках і являються 
узагальнюючими оцінками ВВП, обліку екологічних і соціальних 
вимірів сталого розвитку [3,5]. Але, на наш погляд, більш вдалі 
напрацювання в цьому напрямку мають сучасні вітчизняні автори 
наукових розробок.  Так, З. Герасимчук розробив методику 
визначення рівня сталості регіонів, в основу якої покладено 
проведення рейтингової оцінки регіонів за рівнем інтегрального 
індексу їх сталого розвитку. В свою чергу інтегральний індекс 
розвитку регіону визначається як співвідношення одиниці до 
кількості показників (ознак), що впливають на рівень сталості 
певного регіону, та множенням отриманого результату на суму 
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значень часткових індексів j-х ознак, кількісне зростання яких 
позитивно чи негативно впливає на рівень розвитку відповідного 
регіону. Ця методика дозволяє виявляти причини та рівень 
проблемності розвитку регіонів [1]. 

Значний інтерес являє собою методика, розроблена О. 
Шубравською, де запропонована цілісна система показників 
сталого розвитку вітчизняної сільськогосподарської галузі, які 
відображають і рівень економічного розвитку і екологічні 
обмеження  і рівень розвитку сільських територій. Автор 
запропонувала показники, що характеризують сталість розвитку 
галузі групувати у три блоки: економічний, соціальний та 
екологічний і підблоки у складі останніх. Головним принципом 
побудови індексів сталості є  співвідношення показників 
поточного стану галузі з їх нормативними значеннями, а за 
відсутності можливості одержання останніх – здійснення 
порівняння з певним базовим періодом, найчастіше таким 
вважається рік умовного завершення до кризового етапу сучасного 
економічного розвитку держави, а саме 1990 рік. При цьому 
показники, дія яких має зворотну спрямованість, в інтегральному 
індексі замінюються на обернені. Інтегральний індекс сталості 
сільського господарства формується як середнє індексів його 
економічної, екологічної та соціальної сталості [5]. Ця методика 
дає можливість  оцінити найсуттєвіші показники розвитку галузі та 
сільських територій та визначити поточний стан справ у 
агропромисловому комплексі в цілому. 

Формування цілей статті. Ціллю написання цієї статті є 
розробка зручної та доступної для спеціалістів–практиків методики 
оцінки, аналізу та прогнозування сталості розвитку 
сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. З метою оцінки, контролю 
та прогнозування сталості розвитку підприємств, обрано 
комплексний підхід у проведені аналізу поточного стану та 
динаміки показників сталого розвитку підприємства, які одночасно 
являються факторами, що мають безпосередній вплив на рівень 
узагальнюючого показника. Тому, з метою характеристики 
властивостей, що притаманні кожній із складових, фактори 
об’єднано у три групи. В зв’язку з тим, що абсолютні показники 
факторів мають різні одиниці виміру і відповідно не співставні, їх 
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виражено у відносних величинах – коефіцієнтах сталості по 
кожному окремому фактору.  

Враховуючи те, що галузь має високу залежність від 
природно–кліматичних і біологічних факторів, було б більш 
достовірним співвідносити фактичні значення показників 
факторів з їх нормативами. Але, створення нормативної бази 
складний і тривалий процес, тому в якості бази порівняння 
використано середньостатистичні значення показників 
сільськогосподарських підприємств району за ряд років. За таких 
умов враховано результати діяльності та фактори, які вплинули на 
їх розвиток як у сприятливі так і у несприятливі роки, що 
дозволить вирівняти розбіжності в природних умовах ведення 
господарської діяльності. 

В укрупненій методиці коефіцієнти сталості факторів 
визначаються як відношення середньостатистичного показника і–
го фактора по підприємству за певний період часу (ряд років) до 
середньостатистичного показника того ж фактора по району чи 
області (за відповідний період) у випадку, коли збільшення 
показника цього фактора має позитивний вплив на рівень 
розвитку підприємства (урожайність культур, продуктивність 
тварин, та ін.). У випадку, коли збільшення значення відповідного 
фактора має негативний вплив на розвиток підприємства 
(трудомісткість, знос основних засобів, та ін.), коефіцієнт сталості 
визначається як відношення середньостатистичного показника 
фактора по району до середньостатистичного показника цього 
фактора по підприємству: 
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де і
псФК  – коефіцієнт сталості і–го фактора по підприємству; 

і
пФ  – середньостатистичний показник і–го фактора по 

підприємству; 
і
рФ  – середньостатистичний показник і–го фактора по району. 
Якщо значення коефіцієнту сталості фактора дорівнює або 

більше одиниці – даний фактор відповідає ознакам сталості 
розвитку, якщо менше одиниці – фактор має негативний вплив на 
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розвиток підприємства.  
Узагальнюючий коефіцієнт сталості в цілому по 

підприємству визначається шляхом ділення суми коефіцієнтів 
сталості всіх факторів по даному підприємству на загальну 
кількість таких факторів: 
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де спK  – узагальнюючий коефіцієнт сталості по підприємству; 
і
псФК  – коефіцієнт сталості і–го фактора по підприємству; 

N – кількість факторів. 
Визначення ступеню впливу показника відповідного 

фактора на розмір узагальнюючого коефіцієнта розраховується 
наступним чином: 
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де і
пВФ  – ступінь впливу показника і– го фактора на рівень 

узагальнюючого коефіцієнта; 
і
псФК  – коефіцієнт сталості і–го фактора по підприємству. 

Якщо значення коефіцієнта сталості і–го фактора більше 
або дорівнює одиниці, вплив цього фактора має позитивну дію на 
сталість розвитку підприємства, якщо менше одиниці – показник 
впливу цього фактора буде мати від’ємне значення. Загальна сума 
показників міри впливу факторів на узагальнюючий коефіцієнт 
буде дорівнювати 100%.  

Для визначення коефіцієнтів сталості по окремих факторах 
в цілому по району, необхідно суму значень коефіцієнтів сталості 
по і–му фактору по всіх підприємствах району поділити на 
кількість підприємств. Узагальнюючий коефіцієнт сталості по 
району визначається шляхом ділення суми значень коефіцієнтів 
сталості по факторах в цілому по району на кількість таких 
факторів. Ступінь впливу кожного окремого фактора на рівень 
узагальнюючого коефіцієнта по району визначається способом, 
аналогічним визначенню цього показника по підприємству.  

Застосування укрупненої методики дає статичне уявлення 
про стан розвитку підприємств. Щоб дослідити показники 
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факторів і узагальнюючих коефіцієнтів в динаміці, побудувати 
прогнози, доцільно застосовувати розгорнуту методику. 
Визначення коефіцієнтів сталості розвитку по факторах, 
узагальнюючих коефіцієнтів сталості та міри впливу окремих 
факторів виконуються так само як і під час застосування 
укрупненої методики, але за кожен рік досліджуваного періоду 
окремо. Отримавши значення показників за кожен рік, виникає 
можливість вивчення цих показників в динаміці.  

Найзручнішим і інформативним способом аналізу динаміки 
показників сталості розвитку підприємств є аналітичне 
вирівнювання способом найменших квадратів за рівнянням прямої 
лінії. Такий спосіб дає можливість визначити основну тенденцію у 
розвитку як показників окремих факторів так і узагальнюючого 
показника.  

Способом прогнозування показників сталості розвитку на 
короткий період часу (на наступний рік) являється застосування в 
якості апроксимуючої функції рівняння параболи 3–го та 4–го 
порядків. Під проведення досліджень, застосування цих функцій 
дали найменші рівні середніх квадратичних відхилень прогнозних 
значень показників від їх фактичних рівнів. Але, застосовувати 
поліноміальні функції для наближення даних слід обережно. В 
цілому, можна знайти такий багаточлен, який буде ідеально 
описувати точки вихідних даних, та не дивлячись на ідеальне 
наближення – прогноз буде неточним, через те, що чим вища 
ступінь багаточлена, тим вища мінливість значень багаточлена на 
відносно коротких інтервалах, тому прогнозні значення будуть 
значно відрізнятися від фактичних рівнів показників.  Отже, для 
побудови прогнозів на більш тривалий період (5–10 років) 
доцільно застосовувати до коефіцієнтів сталості лінійний тренд та 
отримувати прогнози шляхом екстраполяції його за межі, в яких 
дані відомі. Встановлено, що в якості перевірки достовірності 
отриманих прогнозів доцільно виконувати розрахунок меж 
довірчого інтервалу відповідних показників.  

Висновки. Застосування укрупненої та розгорнутої методик 
оцінки рівня сталості сільськогосподарських підприємств дає 
можливість отримати статичне уявлення про розвиток підприємств 
та дослідити динаміку змін показників, визначити міру впливу 
різного роду факторів та здійснити прогнозування сталості 
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розвитку підприємств у майбутніх періодах, проводити рейтингову 
оцінку розвитку сільськогосподарських підприємств району на 
основі введеного показника – коефіцієнту сталості.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ІСАЄНКО В.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Обґрунтовано поняття фінансової санації аграрних підприємств. Подані 
теоретичні підходи щодо формування ефективного механізму та вдосконалення 
оцінки санаційної спроможності аграрних підприємств.  

The concept of financial of agrarian enterprises is reasonable. The given theoretical 
approaches are in relation to forming of effective mechanism and perfection of estimation of 
possibility of agrarian enterprises. 
 

Постановка проблеми. Ринкова система господарювання 
зумовила значні зміни умов і принципів діяльності аграрних 
підприємств. Поруч із елементами її позитивної структурної 
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перебудови триває загострення економічних проблем 
господарювання, серед яких можна виділити обмеженість ресурсів 
та відсутність досвіду управління ними, конфліктність інтересів, 
недостатня стабільність, суб’єктивність пріоритетів та 
невідповідність фінансових рішень можливостям підприємств. Рух 
їх грошових потоків визначається нині не тільки об’єктивними 
економічними реаліями, але й суб’єктивними діями зовнішніх 
чинників. 

За умов реформування економічної системи 
господарювання діяльність аграрних підприємств направлена на 
забезпечення виконання їх фінансових зобов’язань. Однак, 
відсутність належної практики договірної дисципліни зумовлює 
виникнення нестабільних фінансових ситуацій та поглиблення 
явищ неплатоспроможності, що призводять до значного 
збільшення числа низькорентабельних підприємств. Подолання 
зазначених причин зумовлює необхідність застосування 
невід’ємних елементів ринкової економіки, серед яких чільне місце 
належить фінансовій санації, яка забезпечує ефективне управління 
фінансами підприємств в умовах неплатоспроможності, дозволяє 
перерозподіляти обмежені ресурси для ефективного їх 
використання, а також є засобом захисту майнових прав власників. 
Важливість окресленої проблематики та необхідність її вирішення 
складає вагомі аргументи на користь актуальності теми даного 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок 
у розробку фундаментальних основ фінансової санації 
підприємств зробили зарубіжні економісти Е. Альтман, У. Бівер, 
М. Гелінг, К. Шім Джай, Г. Джойл, Р. Манн, Є. Майер, Б. Колапс, 
Ж. Перар, Г. Базаров, С. Бєляєв, Н. Здравомислов, Р. Сайфулін, 
Г. Кадиков та ін. 

Наукові пошуки в цьому напрямку також висвітлені в 
сучасній вітчизняній економічній літературі. Це стосується, 
зокрема, праць Є. Андрущак, Т. Бень, І. Бланка, В. Бугаєва, 
В. Василенка, С. Довбні, В. Євтушевського, І. Зятковського, 
О. Копилюка, М. Крупки, В. Лещука, О. Мозенкова, 
Ю. Потьомкіна, Е. Проскури, С. Салиги, О. Терещенка, 
В. Федосова, А. Чупіса, А. Штангрета, С. Юрія та інших авторів. 

Враховуючи важливість напрацювань у теоретико-
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методологічній базі фінансової санації підприємств, варто 
відзначити, що окремі теоретичні, методичні й практичні аспекти 
залишаються недостатньо розробленими, переважає 
фрагментарний аналіз та вибірковий підхід щодо висвітлення 
окремих аспектів її інструментарію. Зокрема, нема єдиного 
узгодженого визначення фінансової санації, потребують 
удосконалення показники оцінки санаційної спроможності 
аграрних підприємств, особливої уваги заслуговує побудова 
цілісної системи її фінансового забезпечення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є  
обґрунтування поглиблення теоретичних засад фінансової санації, 
формування на цій основі ефективного механізму її реалізації та 
розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
інструментів фінансового оздоровлення аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Економічна 
самостійність аграрних підприємств за відсутності досвіду роботи у 
конкретному ринковому середовищі призводить до виникнення 
нестабільних фінансових ситуацій та до значного збільшення 
числа неплатоспроможних і низькорентабельних підприємств. На 
рівні підприємств конфлікт економічних інтересів між власниками 
майна, керівництвом та кредиторами з приводу задоволення 
власних інтересів слід вирішувати не підпорядкуванням одних 
інтересів іншим, а поєднанням їх розбіжностей, які можна 
врегулювати без зовнішнього втручання. І, навпаки, недосягнення 
збалансованості інтересів призводить до судових процедур їх 
врегулювання, які часто закінчуються ліквідацією підприємств. 
Доречно зауважити, що немає чіткої межі між критичним і стійким 
фінансовим станом підприємств. Він залежить від галузі діяльності, 
стану економіки в цілому та стратегічних цілей підприємств. Однак 
потрібно максимально конкретизувати межу між нормальним 
фінансовим станом і фінансовою скрутою підприємств. На основі 
цієї різниці доцільно робити ідентифікацію стадій їх розвитку. 
Тому нагальною проблемою є не своєчасне порушення справ про 
банкрутство, а розробка механізму його попередження. Фінансова 
природа санації та формування її механізму, направленого на 
створення економічних умов для відновлення платоспроможності 
та зміцнення фінансового стану аграрних підприємств в умовах 
розвитку ринкових відносин, має пріоритетне наукове і практичне 
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значення. 
При формуванні та розвитку умов ринкового 

господарювання поняття “санація” пов’язане з усуненням 
суперечностей економічних інтересів в умовах втрати 
підприємствами платоспроможності й здатності її відновити, що 
може призвести до фінансової неспроможності чи банкрутства 
підприємницьких структур. 

В економічній літературі розглядають, що термін «санація» 
походить від латинського «sanare» - оздоровлення, видужання, або 
санація – це система фінансово – економічних, виробничо-
технічних, організаційно-правових та соціальних заходів для 
попередження його банкрутства чи підвищення 
конкурентоспроможності.  

Зокрема, зазначено, сутність фінансової санації підприємств 
має утилітарний характер, який потребує системного підходу до 
визначення і віддзеркалює багатовекторне спрямування її дій. 
Учені-економісти, досліджуючи проблеми неплатоспроможності 
підприємств, намагаються сформулювати власне бачення санації. 
Проте до єдиного висновку щодо розуміння змісту цього поняття 
дійти не вдалося. Фінансова санація трактується як процес 
відновлення платоспроможності, досягнення прибутковості та 
зміцнення фінансового стану підприємства шляхом здійснення 
системи послідовних і взаємопов’язаних фінансових операцій, 
ініціаторами яких можуть виступати як самі підприємства, так і інші 
зацікавлені суб’єкти ринку. 

Встановлено, що в умовах ринку об’єктом дослідження 
діяльності підприємств повинні бути її окремі сфери, а предметом 
обґрунтування – забезпечення підприємств необхідними 
фінансовими ресурсами для виконання своїх поточних зобов’язань 
та зміцнення фінансового стану. Тому фінансова санація не 
передбачає зміну форм власності підприємств та структури їх 
діяльності, а ефективність її здійснення є вищою в досудових 
умовах, оскільки зберігається самостійність та цілісність 
підприємств. 

Враховуючи погляди вчених на трактування фінансового 
механізму підприємств та зважаючи на масштабність і вагомість 
загрози їх неплатоспроможності, структуру, співвідношення 
складових механізму фінансової санації необхідно визначати 
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конкретними завданнями, що стоять перед підприємствами. Дії 
останнього повинні бути спрямовані на відновлення 
платоспроможності та зміцнення фінансового стану. Тому 
механізм фінансової санації розглянуто як сукупність нормативно-
правового, інформаційного та фінансового забезпечення, що 
створює відповідні умови й спрямований на реалізацію 
послідовних і взаємопов’язаних фінансових операцій з метою 
відновлення платоспроможності аграрних підприємств, 
забезпечення прибутковості та зміцнення їх фінансового стану. 

З огляду на проблематику судових процедур, механізм 
фінансової досудової санації спрямований, насамперед, на захист 
інтересів підприємств-боржників щодо забезпечення відновлення 
їх платоспроможності та дохідності, поліпшення і стабілізації 
фінансового стану. Ефективність механізму здійснення фінансової 
санації залежить від достовірності визначення внутрішніх та 
зовнішніх чинників впливу на діяльність аграрних підприємств, 
своєчасного встановлення загрози неплатоспроможності та їх 
санаційної спроможності. 

Нині в економічній теорії і практиці існує значна кількість 
методичних підходів, які передбачають застосування широкого 
кола показників для оцінювання фінансового стану підприємств. У 
більшості з них не враховано вітчизняні економічні умови 
господарювання, однак використання окремих показників при 
оцінці загрози неплатоспроможності підприємств значно 
підвищує якість аналізу й об’єктивність висновків. Це дає змогу 
оперативно встановлювати потенційних підприємств-боржників 
та їх здатність до відновлення платоспроможності за рахунок 
власних ресурсів і проведення відповідних фінансових операцій. 

Існують групи показників, які характеризують рівень 
забезпеченості підприємства власним капіталом, рівень ліквідності 
та платоспроможності підприємств, їх оборотність (ділову 
активність), рух грошових коштів та рентабельність. Згадані групи 
показників дають змогу з достатнім ступенем достовірності 
оцінити загрозу неплатоспроможності і санаційної спроможності 
підприємств, забезпечити встановлення негативних тенденцій у їх 
діяльності, що сприятиме визначенню напрямів та резервів для 
досягнення цілей фінансової санації. 

З метою швидкої ідентифікації негативних тенденцій, 
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встановлення причин, що їх зумовлюють, та розробки санаційних 
заходів на підприємствах запропоновано впроваджувати систему 
раннього прогнозування неплатоспроможності. Ця система може 
бути дієвим інструментом контролю, без якого неможливо 
ефективно провести фінансову досудову санацію. Одне з 
головних завдань її запровадження в усіх галузях аграрних 
підприємств  полягає у своєчасній розробці стратегічних напрямків 
подальшої діяльності підприємств. Згадана система забезпечує збір 
та аналіз інформації щодо прихованих негативних економічних 
обставин, настання яких може призвести до виникнення загрози 
неплатоспроможності підприємств. З іншого боку, за її допомогою 
визначають резерви мобілізації ресурсів підприємств для їх 
фінансового оздоровлення. 

Системний підхід до модернізації інструментарію 
фінансової санації аграрних підприємств сприяє концентрації 
уваги на досягненні відновлення платоспроможності, 
прибутковості та стабілізації їхнього фінансового стану у 
взаємозв’язку з реалізацією стратегічних цілей щодо закріплення 
ринкових позицій підприємств. 
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АГРОІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА 
ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

КАЛЬЧЕНКО С.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ТАВРІЙСЬКИЙ ДАТУ 
 

В статті розглянуто методичні аспекти удосконалення аналізу господарської 
діяльності в аграрній сфері економіки за умов адаптації її до вимог інформаційного 
суспільства шляхом системного підходу. 

In the article the methodical aspects of improvement of economic analysis are 
considered in the agrarian sphere of economy at the terms of adaptation of it to the 
requirements of informative society by approach of the systems. 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап функціонування 
вітчизняного АПК проходить в умовах формування системи 
ринкових інститутів в аграрній сфері. Труднощі, які відчуває  
виробник при виході на ринок, незбалансованість існуючої 
системи цін в умовах залучення вітчизняного господарського 
механізму до глобального економічного простору на тлі фактичної 
відсутності концепції державної програми розвитку 
агропромислового комплексу негативним чином впливають на 
характер і ступінь економічної ефективності аграрного 
виробництва. 

У сучасних умовах функціонування економічної системи 
рівень розвитку виробництва в рамках фірми, галузі або держави 
визначається наукоємністю виробництва, здатністю 
використовувати нові технології, що дозволить отримувати порів-
няно більший ефект на одиницю витрачених ресурсів. В зв'язку з 
цим перспективи сільського господарства як складової 
народногосподарського комплексу лежать в площині оптимізації 
як характеру виробничого процесу, так і його цілей.  

Практика сьогоднішнього дня показує, що аграрний сектор 
економіки в умовах загального  пошуку альтернативних видів 
енергоресурсів здатний скласти гідну конкуренцію іншим видам 
діяльності, які використовують поновлювані джерела енергії (вітер, 
сонце, геотермальна енергія і ін.)  Внаслідок цього одному з 
найважливіших завдань у сфері підвищення соціально-
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економічної ефективності аграрного сектора економіки України є 
адаптація даної складової національного господарського механізму 
до сучасних умов.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, 
що питаннями підвищення економічної ефективності аграрного 
виробництва на даному етапі функціонування АПК займається 
ціла низка провідних вітчизняних науковців, зокрема 
П.І. Гайдуцький, П.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник, В.Я. Месель-
Веселяк, В.Я. Плаксієнко, П.Т. Саблук. Напрями еволюції 
макроекономічного механізму досліджуються як в Україні, так і 
зарубіжними ученими. Зокрема проблеми розвитку економічного 
механізму в умовах інформаційного суспільства, а також 
передумови його виникнення розглядалися в працях Е. Тоффлера, 
Дж. Гелбрейта, Д.Белла, В.Л. Іноземцева та ін. 

 Мета роботи. Проте недостатньо вивченими лишаються 
питання функціонування аграрного сектору економіки України в 
сучасних умовах та шляхи його адаптації до вимог інформаційного 
суспільства. Тому метою статті є дослідження шляхів розвитку 
аграрного виробництва як складової народногосподарського ком-
плексу, що має функціонувати в умовах інноваційної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Підхід до аналізу 
економічної ефективності в агарній сфері багато в чому 
визначається оцінкою співвідношення використаних матеріальних 
ресурсів і економічного ефекту. Згідно положенням факторно-
еволюційної концепції, сучасний етап економічного розвитку є 
переходом від стадії «капітал-людина» до стадії «людина-природа», 
коли на зміну уміння ефективно використовувати основні засоби 
приходить здатність оптимізувати використання природних 
ресурсів, функціонування яких здійснюється поза повним 
контролем з боку людини.  

У цю групу слід відносити як біологічно активні живі 
організми (флора і фауна), так і результати дії законів природи, що 
набирають вид процесів (клімат, атмосферні явища). Крім того, 
зважаючи на специфічні властивості інформації як особливої 
форми матерії, в групу природних ресурсів слід, на нашу думку, 
включати і її. Оскільки формування людських знань розглядається 
нами як процес взаємодії між людиною та навколишнім 
середовищем з умов трудової діяльності, то і інформаційний 
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простір, як сировина для отримання людського знання має бути 
віднесена до природної складової. 

Таким чином сільське господарство, як вид діяльності, що 
активно використовує природне середовище в якості засобу 
виробництва,  має можливість перетворитися на галузь, що 
виробляє не лише продукти харчування, але і енергомістку сиро-
вину для наукомістких виробництв. Проте даний процес вимагає 
зміни концептуальних походів до аналізу аграрного виробництва. 
Слід розглядати не лише рівень забезпечення сільського 
господарства засобами виробництва, їх продуктивність, але також і 
міру фінансової активності, і рівень інноваційної привабливості. 
Особливе місце слід приділяти аналізу тісноти зв'язку між 
регіональними і національними науковими центрами і 
сільгосппідприємствами.   

Існуючий підхід до вивчення процесів в сільському 
господарстві на підставі моделі «АПК – агропромисловий 
комплекс» відображає більшою мірою ефективність використання 
саме матеріальних ресурсів, причому головне місце в даній моделі 
займають галузі основного виробництва (1 і 2 блок), проте сучасні 
реалії затверджують зворотне. Сфери діяльності, зайняті 
обробкою інформації, створенням і систематизацією знань, в 
умовах інформаційного суспільства відіграють у виробничому 
процесі основну роль, визначаючи його характер, а також 
стратегічні перспективи розвитку.   

На нашу думку, слід оптимізувати існуючу систему 
показників економічної ефективності, враховуючи зростаючий 
вплив на якісний характер розвитку виробничого процесу 
інформаційної складової. З цією метою пропонується 
використовувати як інтегруючу категорію поняття 
«агроінноваційна система». У відмінності від терміну 
«агропромисловий комплекс», який визначає завданням галузей, 
що входять в нього, забезпечення країни продовольством і 
сільськогосподарською сировиною переважно для харчової 
промисловості, під агроінноваційною системою ми розуміємо 
сукупність галузей і видів діяльності, що сприяють розвитку 
аграрного виробництва згідно стандартам інформаційного 
суспільства, тобто підвищенню наукомісткості, а отже 
прибутковості виробничого процесу. 
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Введення категорії «агроінноваційна система» передбачає 
використання додаткових показників, які характеризують міру 
взаємодії між його складовими. Показники, що відображають 
рівень впровадження результатів наукової діяльності у ви-
робництво, характер інвестиційної привабливості складових 
агроінноваційної системи (наукові і сервісні центри, промислові, 
сільськогосподарські підприємства), що характеризують 
взаємозв'язок між науковою роботою регіональних і національних 
центрів і ефективністю виробництва сільськогосподарської 
продукції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На нашу думку, агроінноваційна система є п’ятичленною 
системою, складовими якої є: 

1) Фірми, що здійснюють свою діяльність в інформаційній 
сфері (наукові і учбові заклади, консультаційні центри і так далі), 
метою яких є створення і використання знань. (Рис.1) 

2) Фірми, діяльність яких проходить у фінансовій сфері (банки, 
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Рис. 1. Агроінноваційна система та її складові 
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фондові біржі, страхові компанії і так далі) і направлена на 
перерозподіл грошових коштів. 

3) Аграрне виробництво. Діяльність фірм направлена на 
створення сільськогосподарської сировини з метою здобуття 
вигоди. Під «вигодою» в даному випадку слід розуміти як 
безпосередньо отримуваний прибуток в результаті реалізації ство-
реної продукції, так і корисний ефект від отримуваного блага, яким 
сільгоспвиробник має намір задовольнити власні потреби.  

4) Підприємства, що займаються доведенням 
сільськогосподарської сировини до споживача (переробка, 
зберігання і реалізація).  

5) Фірми, що забезпечують сільгоспвиробників засобами 
виробництва і що здійснюють відповідне сервісне обслуговування. 

Наукова і фінансова складові агроінноваційної системи 
забезпечують  потреби інших елементів у інформаційних та 
грошових ресурсах, причому механізм грошової оцінки 
інформаційних послуг на даному етапі відпрацьовано недостатньо.  
При розрахунку ефективності взаємодії складових 
агроінноваційної системи, необхідно використовувати показники, 
що відображають характер співвідношення результатів наукової та 
господарської діяльності кожної складової, зокрема кількість 
друкованих аркушів в спеціалізованих наукових виданнях та обсяги 
виробництва відповідного виду продукції. Таким чином 
використання як методологічної основи для аналізу господарської 
діяльності категорії «агроінноваційна система» дозволить отри-
мувати точніше уявлення про характер розвитку аграрного сектора 
економіки України, його проблеми і шляхи їх вирішення. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку макроекономічного 
механізму особливе значення має здатність людини 
використовувати природні ресурси, зокрема, інформацію. 
Найбільший економічний ефект можна прогнозувати в тих видах 
діяльності або галузях, де доля використання інформаційних 
продуктів буде найбільшою. В зв'язку з цим сільське господарство 
здатне конкурувати з іншими галузями у тому випадку, коли в 
аграрному виробництві використовуватимуться результати 
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наукомістких проектів.  
Проте для точнішого аналізу господарських процесів в 

даному секторі народного господарства необхідною умовою є 
оптимізація методологічних підходів до вивчення характеру 
розвитку агарового виробництва з позиції його наукомісткої і 
інноваційної привабливості. З даною метою пропонується 
використовувати поняття «агроінноваційна  система», яке 
передбачає системний підхід до аналізу виробничо-інноваційних 
процесів в агаровому секторі економіки. Розробка інтегрованих 
показників використання матеріальних, фінансових і 
інформаційних ресурсів в сільському господарстві на базі 
комплексного підходу дозволить точніше і чітко визначити 
проблеми, що стоять перед вітчизняним аграрним виробництвом і 
шляхи їх вирішення. 
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
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На сучасному етапі розвитку економіки найбільш актуальної є проблема 

активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі. У статті проаналізована 
ефективність вкладення інвестицій у діяльність сільськогосподарських підприємств 
Полтавської області. 

There is problem оn modern stage of the development of the economy the most actual 
to activations to investment activity in agrarian sector. In article analysed efficiency of the 
embedding investment in activity agricultural enterprise Poltava area. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аграрний 
сектор економіки на сьогодні є одним із найперспективніших 
напрямків інвестування, оскільки нарощування обсягів інвестицій в 
галузі є визначальним напрямом розв’язання продовольчої 
проблеми та засобом для подолання впливу негативних явищ 
світової фінансової кризи. Особливого значення це набуває нині, 
коли аграрне виробництво набуло статусу сектору, розвиток якого 
може стати однією з основних складових забезпечення зростання 
обсягів виробництва. Проте умови функціонування 
сільськогосподарських підприємств характеризуються недостатнім 
обсягом інвестицій, наявністю розбіжностей між інвестиційними 
потребами та вкладеннями, обмеженими можливостями 
фінансування інвестицій з різних джерел, що впливає на рівень 
інвестиційного забезпечення суб’єктів господарювання. 

Серйозний брак інвестицій спостерігається в аграрному 
комплексі і Полтавської області., яка володіє значними 
можливостями із збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції. Однак проблеми в розвитку матеріально-технічної і 
технологічної бази не дозволяють області вийти в лідери з 
виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції. 
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В зв’язку з цим активне нарощування інвестиційної 
діяльності Полтавської області повинно бути фундаментальною 
основою розвитку аграрного сектору, забезпечення продовольчої 
безпеки не тільки даного регіону, а й усієї країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інвестиції є 
основними джерелом відтворення виробничого потенціалу 
агарного сектору економіки. Узагальнення теоретико-
методологічних засад інвестування, розкриття сутності та 
класифікації інвестицій, визначення мети й категорії інвестиційної 
привабливості, аналіз показників економічної ефективності та 
дослідження динаміки і закономірностей розвитку вітчизняних й 
іноземних інвестицій в основний капітал АПК розглянуто в 
працях багатьох вчених [1-2]. В працях деяких вчених 
викладаються теоретичні аспекти та обґрунтування доцільності 
інвестування сільського господарства, визначення й аналіз різних 
аспектів організації, реалізації та оцінки інвестиційного процесу, 
форм інвестування, об’єктів інвестування, ризиків інвестиційних 
проектів [3-4]. Питання поліпшення інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств шляхом удосконалення 
механізмів залучення фінансових ресурсів розглядалося в працях 
В. С. Марцина, П. Донської та інших [5-6]. Обґрунтування 
доцільності інвестування сільськогосподарського виробництва, 
значення й аналіз форм інвестування здійснено в працях С.О. 
Гуткевича [7]. 

Цілі статті. Метою даної статті є дослідження розвитку 
інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах 
Полтавської області, виявлення основних проблем, які впливають 
на обсяг інвестицій, а також пошук шляхів їх виправлення. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан інвестиційної 
діяльності сільськогосподарських підприємств значною мірою 
залежить від ролі і місця цієї галузі у системі агропромислового 
комплексу, насамперед, це стосується характеру економічних 
відносин між сільським господарством та іншими сферами АПК. 
Крім того, вона формується під впливом різноманітних природно-
кліматичних, економічних, фінансових, соціальних та інших 
особливостей галузі. Це означає, що необхідно створити 
відповідні умови для залучення інвестицій 



 295 

Загальний стан економіки, податкова та фінансово-кредитна 
політика держави, рівень інфляції, стимулювання імпорту, 
відтермінування сплати мита на імпортні матеріали, стимулювання 
експорту, пом'якшення оподаткування доходів від експорту, 
відшкодування мита є основними методами стимулювання 
інвестиційної діяльності в галузях АПК [1]. 

На основі нормативно-правових документів, прийнятих на 
державному рівні Полтавською обласною владою, було 
розроблено і прийнято «Програму підтримки інвестиційної 
діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва Полтавської області на 2008-2010 
роки». Основою цієї програми є система заходів, розроблених з 
урахуванням міжнародних та внутрішніх умов залучення 
інвестицій. Виконання розробленої стратегії сприятиме 
поліпшенню інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості 
області, реалізації інвестиційних проектів та діяльності інвесторів. 
Це відразу позначилося на динаміці інвестицій в сільському 
господарстві, які почали зростати. 

В 2008 р. обсяги інвестицій в основний капітал галузі зросли 
порівняно із 2000р. в 15 разів і становили 772,9 млн. грн. Завдяки 
цьому збільшилась і валова продукція сільського господарства 
протягом  даного періоду у 1,8 рази і становила в 2008 р. 5729,8 
млн. грн. але, в зв’язку з економічною кризою 2008-2009 рр., обсяг 
залучення інвестицій знизився, що вплинуло на виробництво 
валової продукції, відбулося зниження до 492,2 млн. грн., що на  
36,3 % менше за 2008 р [8]. 

Для оцінки ефективності інвестицій використовується 
комплекс показників. Одним з них є розрахунок додаткового 
випуску продукції на 1 грн. інвестицій, що розраховується за 
формулою: 

Е= (ВП1 - ВП0) / І (1) 
де Е - ефективність інвестицій; 

ВП0 - валова продукція при вихідних інвестиціях; 
ВП1 - валова продукція при додаткових інвестиціях; 
І - сума додаткових інвестицій. 

Провівши розрахунок по сільськогосподарських 
підприємствах Полтавської області в динаміці за 2000-2009 рр., ми 
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отримали такі результати: Е = (5700,2-3265,3) / 492,2 = 4,95 грн. 
Це означає, що при збільшенні обсягу інвестицій на 1 грн. в 
сільське господарство збільшується обсяг валової продукції на 3.40 
грн. на кожну вкладену грн. інвестицій. 

Суттєво змінилася і відтворювальна структура інвестицій в 
основний капітал сільського господарства Полтавської області. 
Відтворювальна структура – відображає співвідношення 
довгострокових витрат на нове будівництво, розширення, 
реконструкцію і технічне переоснащення, тобто форми 
відтворення основних фондів. 

Тут основним напрямом у 2009 р. стає вкладення у 
будівництво нових підприємств, що становить майже 9,5 % 
загального обсягу інвестицій. Досить суттєва частка сукупних 
інвестицій, у розмірі 90,5 %, відведена на технічне переоснащення і 
реконструкцію діючих сільськогосподарських підприємств . 

Закріплення позитивних тенденцій піднесення економіки та 
підвищення життєвого рівня населення не в останню чергу 
залежать від збільшення джерел формування інвестиційних 
ресурсів та розширення шляхів доступу до них. В Полтавській 
області для цього вживаються заходи, спрямовані на забезпечення 
сприятливих умов залучення і впровадження в економіку області 
інвестиційних ресурсів через удосконалення правової бази, 
створення ефективних механізмів стимулювання інвесторів та 
усунення адміністративних перешкод розширення їхньої 
діяльності, поліпшення інвестиційного іміджу країни в світі. 

Крім того, посилюються гарантії інвесторам шляхом 
забезпечення прозорості приватизаційних процесів, прискорення 
розроблення та прийняття законодавчих актів, які унеможливлять 
паралельну тіньову приватизацію об'єктів державної та 
комунальної власності і відчуження їхніх активів за борги [9]. 

Але відсутність системи агробізнесу, включаючи ринкову та 
фінансову інфраструктуру, надмірне втручання місцевих 
адміністрацій в діяльність компаній та сільськогосподарських 
товаровиробників і неможливість виконувати контракти, постійно 
змінювані правила гри, складні, заплутані і високі податки - все це 
суттєво знижує, а часто-густо зводить нанівець інвестиційну 
привабливість нашого аграрного сектору. Основні зусилля уряду й 
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інших владних структур у цьому секторі економіки треба 
зосередити на ліквідації цих негативних явищ. Слабкість 
централізованої державної підтримки інвестиційної діяльності 
обумовлює посилення ролі регіонів в активізації інвестиційних 
процесів. 

Висновки. Таким чином, розгляд економіки аграрного 
сектора Полтавської області як перспективної сфери залучення 
інвестицій, на наш погляд, представляється малоймовірним без 
застосування механізмів державного регулювання інвестиційних 
процесів, що реально враховують всю сукупність соціально-
економічних, технічних, технологічних, грунтово-кліматичних і 
біологічних особливостей цієї галузі АПК. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

КАЛЮК Ю.В., АСПІРАНТ, 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
В статті представлено аналіз можливостей оптимізації каналів збуту на 

основі розвитку системи логістики. Обґрунтовано, що сумісне управління 
витратами є дієвим механізмом налагодження зв’язків. 

In the article the analysis the possibilities of optimization of sale on the basis of 
development the logistic system is presented. Grounded, that a compatible management 
charges is the effective mechanism of adjusting the connections. 
 

Постановка проблеми. Враховуючи стратегічну 
спрямованість української економіки на формування ринкового 
господарства, даний факт можна характеризувати як негативний, 
тому що спрямовує учасників господарської діяльності 
орієнтуватися на внутрішній ринок адміністративно-
територіальної одиниці. Виходом з даної ситуації є вдосконалення 
виробничої системи виробників та вплив на цінову кон’юнктуру. 
Вдосконалення виробничої системи дозволить здійснити 
реструктуризацію витрат на підприємстві: скоротити витрати на 
виробництво на користь отримання додаткових переваг при 
оптимізації структури каналів збуту. Можливості впливу на цінову 
кон’юнктуру обмежені загальним конкурентним середовищем та 
конкурентоздатністю підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Могутнім 
поштовхом в дослідженні стану і перспективи  Луганської області 
сталі роботи Ткаченко В. Г., Богачева В. І.. У їх роботах 
проведений глибокий аналіз мінливості конкурентного стану 
сільськогосподарських підприємств області. Проаналізовані 
проблеми регіонального сільгоспвиробництва в роботах 
Гончарова В. М., де висловлюється думка про необхідність зміни 
існуючого положення шляхом підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємств - виробників. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є практичне 
дослідження і оцінка рівня конкурентоспроможності 
сільськогосподарських виробників Луганської області на основі 
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аналізу логістичної складової. За наслідками дослідження 
передбачається визначити ряд особливостей в роботі підприємств 
Луганщини і теоретично обґрунтувати шляхи підвищення 
конкурентоспроможності сільгоспвиробників.  

Основний матеріал. Для врахування особливостей 
територіального розташування об'єктів формування попиту і 
пропозиції нами побудована допоміжна таблиця віддаленості 
об'єктів. Використовуючи прийоми аналізу картограм і 
геодезичних карт умовно визначена віддаленість районів один від 
одного на підставі віддаленості їх центрів. Сформована нами 
допоміжна таблиця є підставою для формування тарифної сітки 
транспортування продукції від об'єктів пропозиції до об'єктів 
попиту. Враховуючи розрахунки з визначення маржинального 
прибутку, необхідно скорегувати витратну частину на транспортні 
витрати з доставки продукції від об’єкту пропозиції до об’єкта 
попиту. В ході апробації запропонованої нами моделі узятий 
тариф на перевезення вантажів на підставі аналізу статистичних 
даних - 3грн./т*км. У таблиці №1 представлена вартість доставки 
вантажів з розрахунку на 1км. Результати розрахунку представлені 
в таблиці. 

Таблиця 1 
Сітківка прибутку підприємств з урахуванням логістики збуту 

 

 № Район 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Антрацитівський  5,85 -20,95 -46,87 -13,16 -36,51 -1,79 -25,16 -39,99 -29,45 
2 Біловодський  -40,92 21,08 -15,94 -27,53 -28,38 -24,56 15,97 1,44 -15,02 
3 Білокуракинський  -53,94 -3,04 7,94 -46,55 -18,30 -37,88 5,95 -19,68 -18,14 
4 Краснодонський  -19,94 -14,34 -46,26 9,05 -39,80 -7,18 -20,35 -33,98 -28,24 
5 Кремінський  -35,56 -7,46 -10,28 -32,07 15,08 -22,50 -5,37 -27,10 -9,96 
6 Лутугинський  -15,32 -18,12 -44,34 -13,93 -36,98 0,44 -22,93 -38,06 -26,92 
7 Марківський  -57,12 3,98 -18,94 -45,53 -38,28 -41,36 21,07 -5,46 -31,22 
8 Міловський  -40,80 20,60 -13,42 -28,01 -28,86 -25,34 25,69 27,96 -15,20 
9 Новоайдарський  -37,16 -2,76 -18,78 -29,17 -18,62 -21,10 -6,97 -22,10 -1,66 

10 Новопсковський  -61,94 -6,54 -10,86 -54,55 -32,00 -46,48 7,55 -18,98 -28,54 
11 Перевальський  -6,86 -9,36 -29,28 -10,57 -18,32 2,00 -14,47 -29,00 -12,46 
12 Попаснянський  -24,57 -19,27 -30,49 -30,08 -12,33 -19,01 -22,28 -38,61 -17,87 
13 Сватівський  -58,76 -14,46 -8,88 -54,37 -7,82 -45,40 -9,67 -34,40 -26,86 
14 Свердловський  -26,21 -36,81 -68,13 -13,42 -60,77 -24,85 -41,62 -55,85 -49,81 
15 Слов'яносербський  -22,76 -7,86 -25,08 -17,17 -16,82 -7,60 -9,97 -26,60 -7,96 

16 
Станично-
Луганський  -18,30 3,50 -29,62 -4,01 -26,76 -1,64 -1,61 -17,64 -12,50 

17 Старобільський  -41,08 4,42 -1,40 -33,69 -10,54 -25,32 8,01 -14,32 -6,18 
18 Троїцький район -70,30 -19,40 -9,02 -62,61 -22,36 -55,14 -10,11 -33,64 -35,40 
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Продовження таблиці 1 
№ Райони 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Антрацитівський  -35,10 -9,96 -7,03 -48,04 10,01 -8,77 -7,80 -33,95 -62,27 
2 Біловодський  0,33 -32,43 -21,70 -23,71 -20,56 -13,84 -5,97 -8,42 -31,34 
3 Білокуракинський  8,91 -39,45 -20,02 -5,23 -38,98 -18,16 -26,19 -1,34 -8,06 
4 Краснодонський  -34,49 -20,45 -19,32 -50,43 16,02 -9,96 -0,29 -33,34 -61,36 
5 Кремінський  -4,21 -20,47 6,16 3,85 -23,60 -1,88 -15,31 -2,46 -13,38 
6 Лутугинський  -33,17 -14,63 -15,00 -48,21 -2,16 -7,14 -4,67 -31,72 -60,64 
7 Марківський  2,43 -49,53 -36,70 -30,91 -37,36 -27,94 -23,07 -16,82 -34,04 
8 Міловський  7,05 -32,91 -21,88 -24,49 -20,44 -13,42 -7,95 -8,00 -26,42 
9 Новоайдарський  -9,41 -23,27 -8,04 -23,85 -21,30 -1,68 -9,71 -6,76 -35,08 

10 Новопсковський  9,91 -48,05 -7,92 -24,03 -46,98 -27,66 -34,19 -10,24 -26,26 
11 Перевальський  -18,11 10,93 8,16 -29,85 0,00 10,32 1,99 -16,96 -44,98 
12 Попаснянський  1,38 -12,48 19,55 -23,86 -20,11 -1,69 -14,52 -21,47 -41,39 
13 Сватівський  -7,91 -43,67 -17,04 7,95 -47,10 -23,88 -35,51 -10,66 -9,28 
14 Свердловський  -56,36 -39,32 -38,79 -72,60 8,55 -31,23 -22,76 -55,21 -83,83 
15 Слов'яносербський  -14,81 -6,77 1,86 -27,15 -9,00 14,82 -1,01 -12,76 -40,48 

16 
Станично-
Луганський  -17,85 -11,61 -7,48 -35,29 2,96 2,48 18,45 -17,30 -45,02 

17 Старобільський  9,47 -27,19 -11,06 -7,07 -26,12 -5,90 -13,93 10,92 -17,10 
18 Троїцький район -7,45 -56,11 -31,88 -6,59 -55,64 -34,52 -42,55 -18,00 13,98 

 
Як видно з представленої таблиці, тариф в 3грн./т*км 

робить нерентабельною взаємодію значно кількості районів 
Луганської області. Перенесення витратного навантаження на 
одного з учасників домовленості приводить до погіршення його 
фінансового стану. У таблиці 1 представлений даний варіант. З 
представленого переліку можливих варіантів взаємодії лише 44 
варіантів (з 324) є ефективними і представляють інтерес для 
виробників з налагодження партнерських відносин з 
підприємствами, що є об’єктами попиту. 

Пошуки додаткових напрямів підвищення 
конкурентоспроможності виробників на наш погляд актуально 
спрямувати на розвиток партнерських відносин виробників та 
споживачів, розвиток кооперації та інтеграції. 

Для врахування домовленостей між суб’єктами  
господарської діяльності в представленій в таблиці 2 моделі 
пропонується здійснити коректування планованих прибутків на 
домовленість щодо розподілення транспортних витрат з доставки 
продукції на пропорційній основі (50% з кожної сторони).  
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Таблиця 2 
Сітківка прибутку підприємств Луганської області з 

урахуванням транспортної складової (50% участь виробника) 
 

№ Райони 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Антрацитівський  5,85 1,25 -18,22 -1,16 -13,26 4,06 2,14 -11,34 -11,75 
2 Біловодський  -18,72 21,08 -3,94 -9,53 -10,38 -8,51 21,52 8,19 -5,72 
3 Білокуракинський  -25,29 8,96 7,94 -19,10 -5,40 -15,23 16,45 -2,43 -7,34 
4 Краснодонський  -7,94 3,66 -18,81 9,05 -15,80 0,47 3,65 -9,23 -12,04 
5 Кремінський  -12,31 10,54 2,62 -8,07 15,08 -3,75 14,58 -2,35 0,54 
6 Лутугинський  -9,47 -2,07 -21,69 -6,28 -18,23 0,44 -1,48 -15,11 -15,22 
7 Марківський  -29,82 9,53 -8,44 -21,53 -18,33 -19,91 21,07 1,74 -16,82 
8 Міловський  -12,15 27,35 3,83 -3,26 -4,11 -2,39 32,89 27,96 0,70 
9 Новоайдарський  -19,46 6,54 -7,98 -12,97 -8,12 -9,40 7,43 -6,20 -1,66 

10 Новопсковський  -33,74 2,76 -5,91 -27,55 -16,70 -23,98 12,80 -6,53 -16,99 
11 Перевальський  1,54 9,09 -7,38 2,18 -2,12 8,00 9,53 -3,80 -1,21 
12 Попаснянський  -10,32 1,13 -10,99 -10,58 -2,13 -5,51 2,62 -11,61 -6,92 
13 Сватівський  -28,61 2,34 -1,38 -23,92 -1,07 -19,90 7,73 -10,70 -12,61 
14 Свердловський  -18,56 -15,06 -37,23 -9,67 -33,77 -15,85 -14,47 -27,65 -30,31 
15 Слов'яносербський  -9,71 6,54 -8,58 -4,42 -4,67 -0,10 8,48 -5,90 -2,26 

16 
Станично-
Луганський  -5,70 14,00 -9,07 3,94 -7,86 4,66 14,44 0,36 -2,75 

17 Старобільський  -18,13 13,42 4,00 -11,94 -0,79 -8,22 18,21 0,98 -0,63 
18 Троїцький район -32,20 2,05 0,73 -25,86 -6,16 -22,59 9,69 -8,14 -14,70 
1 Антрацитівський  -6,90 -1,56 7,22 -17,89 17,66 4,28 4,80 -11,00 -24,17 
2 Біловодський  9,63 -13,98 -1,30 -6,91 1,19 0,56 4,53 0,58 -9,89 
3 Білокуракинський  13,86 -17,55 -0,52 2,27 -8,08 -1,66 -5,64 4,06 1,69 
4 Краснодонський  -7,49 -7,70 0,18 -19,98 19,77 2,79 7,66 -11,59 -24,61 
5 Кремінський  11,09 -4,27 16,36 10,60 3,40 10,27 3,59 7,29 2,82 
6 Лутугинський  -10,67 -8,63 -1,50 -22,71 6,84 0,36 1,63 -14,62 -28,09 
7 Марківський  7,68 -25,53 -11,80 -13,51 -10,21 -9,49 -7,02 -6,62 -14,24 
8 Міловський  19,50 -7,71 5,12 -0,79 7,76 7,28 10,05 7,30 -0,92 
9 Новоайдарський  2,14 -12,02 2,91 -9,60 -1,80 4,02 0,04 -1,21 -14,38 

10 Новопсковський  9,91 -26,30 1,08 -11,58 -16,53 -10,86 -14,09 -4,84 -11,86 
11 Перевальський  3,64 10,93 16,86 -6,75 14,70 15,87 11,74 -0,46 -13,48 
12 Попаснянський  10,38 -3,78 19,55 -6,76 1,64 6,86 0,48 -5,72 -14,69 
13 Сватівський  4,54 -20,57 0,06 7,95 -13,05 -5,43 -11,21 -1,51 0,17 
14 Свердловський  -25,91 -24,62 -17,04 -38,55 8,55 -15,33 -11,06 -30,01 -43,33 
15 Слов'яносербський  1,99 -1,22 10,41 -8,70 6,90 14,82 6,94 -1,66 -14,53 

16 
Станично-
Луганський  2,25 -1,86 7,52 -10,99 14,66 10,43 18,45 -2,15 -15,02 

17 Старобільський  14,87 -10,69 4,69 2,08 -0,92 5,20 1,22 10,92 -2,10 
18 Троїцький район 6,95 -24,61 -5,18 2,86 -15,14 -8,57 -12,55 -3,00 13,98 
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Таким чином витратний тиск реалізаційних витрат 
зменшується з сторони виробника, з сторони споживача витрати 
зростають, проте оптимізація логістичної складової на основі 
розвитку довгострокових партнерських відносин дасть змогу 
зменшити витрати на закупівлю наднормових запасів. 

Розділення транспортного навантаження між учасниками 
приводить до формування більшого числа перспективних 
об'єднань. Даний варіант представлений нами в структурній схемі 
взаємодії, в якій транспортне навантаження розподілене між 
учасниками в рівній мірі (по 50%). В порівнянні з попереднім 
варіантом взаємодії, при якій зі всієї кількості тільки 44 є 
перспективними і економічно вигідними, в другому варіанті ця 
кількість складає 131, що майже втричі більше. 

Висновки та пропозиції. Таким чином розвиток 
партнерських відносин на основі формування інтегративних 
об’єднань є дієвим механізмом адаптації до ринкового ситуації та 
підвищення рівня конкурентоспроможності виробників зернової 
продукції. 
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УДК: 339.132.2 
 

ОЦІНКА ГНУЧКОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА ПРОДУКЦІЇ 

СВИНАРСТВА 
 

КВЯТКО Т.М., АСПІРАНТ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

В статті наведено результати розробки та апробації методики 
встановлення ступеня адекватності товарної політики виробника свинини, що 
ґрунтується на визначенні фактичного часового лагу між моментами зміни попиту 
та пропозиції на локальному ринку продукції свинарства. 

The results of developing and usage of pork-producer’s product policy equality 
estimation methodic to the supply and demand dynamics on the local market are considered 
in the article. The proposed methodic are grounded on estimation of achieved time-gap between 
supply- and demand- volume fluctuations on the local pork-market. 
 

Постановка проблеми. Аналізуючи характеристики 
внутрішнього ринку свинини, можна  зазначити, що подальший 
розвиток негативних подій, які на ньому відбуваються та 
поглиблення кризових явищ в економіці держави призведе до 
порушення продовольчого балансу країни в цілому, а відтак до 
темпів зниження економічного розвитку України. В свою чергу 
відмітимо, що кон’юнктура даного товарного ринку залежить від 
об’єктивних та суб’єктивних факторів, під дією яких відбуваються 
зміни в обсягах попиту та пропозиції, які через механізм 
формування кон’юнктури, визначають фактичні ціни на 
продукцію. При цьому існує певний проміжок часу між моментами 
коливань попиту та пропозиції й відповідними реакціями на них. 
А тому, актуальність проблем пов’язаних з формуванням 
відповідного рівня кон’юнктури ринку свинини та реакцій на її 
зміни, всіх учасників ринкових взаємовідносин не викликає 
жодних сумнівів. 

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом із розвитком 
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ринкових взаємовідносин та поглибленням кризових явищ на 
ринку продовольства з’явилося чимало, як вітчизняних, так і 
зарубіжних, наукових праць, присвячених вивченню формування 
та розвитку кон’юнктурних характеристик даного товарного рику. 
Дослідженням відповідних питань займалися В.Г. Андрійчук, 
П.Т. Саблук, І.О. Піддубний, О.О. Красноруцький та багато 
інших. 

Проте, враховуючи реалії сьогодення, ми можемо зауважити, 
що і нині залишаються невирішеними питання вчасного 
реагування товаровиробників на зміни попиту на локальному 
ринку продукції свинарства. 

Мета дослідження. Метою виконання дослідження є 
опрацювання методичного підходу до оцінки ступеня адекватності 
товарної політики виробника свинини, що ґрунтується на 
визначенні фактичного часового лагу між моментами зміни 
попиту та пропозиції на локальному ринку продукції свинарства. 

Виклад основного матеріалу. Наразі, розвиток та 
ефективне функціонування внутрішнього ринку продукції 
свинарства, а також рівень забезпеченості економіки цією 
продукцією, визначається механізмом формування попиту та 
пропозиції даного товарного ринку. В свою чергу, попит на 
продукти забою свиней в основному формується за рахунок 
біологічних потреб населення, переробної промисловості та 
потреб експортерів. Проте в основі формування сукупного попиту 
об’єктових ринків продукції тваринницької галузі лежить рівень 
реальних доходів потенційних споживачів. В свою чергу 
невід’ємною складовою кон’юнктури внутрішнього ринку 
свинини є обсяг формування пропозиції, що виступає вторинним 
елементом по відношенню до сформованого у кожен проміжок 
часу обсягу попиту. Однак механізм формування взаємозв’язків 
усіх учасників внутрішнього ринку продукції свинарства 
відбувається хаотично, що в подальшому негативно впливає на 
концентрацію капіталу всередині маркетингової компоненти 
інфраструктури товарного ринку. При цьому дана ситуація 
стимулює неврівноважений розвиток активних та пасивних 
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факторів, які впливають на динаміку формування попиту та 
пропозиції на ринку продовольства, дія яких займає певний 
проміжок часу між виникненням значущих явищ та відповідними 
змінами в кон’юнктурі ринку. 1 Кон’юнктура ж ринку продукції 
свинарства здійснює опосередкований вплив на функціонування 
всіх суб’єктів господарювання. В свою чергу, варто відзначити, що 
коливання попиту є первинною реакцією учасників даного 
товарного ринку, яка спричиняє зміни в кон’юнктурі ринку та 
зумовлює відповідні реакції виробників і постачальників, що знов-
таки впливає на кон’юнктуру внутрішнього ринку продукції 
свинарства. Зростання проміжку часу між зміною попиту та 
реакцією на неї (пропозицією) стимулює розвиток дефіцитних 
явищ на внутрішньому ринку м'яса свиней. А тому ми вважаємо, 
що на сьогоднішній день вкрай важливо для кожного локального 
ринку чітко визначити часовий лаг між змінами коливання попиту 
та пропозиції. 

В нашому дослідженні, в якості індикатора стану 
кон’юнктури ринку ми спробуємо використати коливання обсягу 
пропозиції. При цьому даний індикатор є релевантним для 
кон’юнктури внутрішнього ринку та опосередкованим по 
відношенню до коливань попиту, тобто реакції споживачів на 
зміни в кон’юнктурі. Таким чином, ключовими подіями, що нами 
будуть відслідковуватися та описуватися при виконанні даної 
частини дослідження є приріст (зменшення) обсягу пропозиції 
свинини та приріст (зменшення) обсягу попиту на свинину у 
певному (короткостроковому) періоді. При цьому особливості 
технологічного циклу виробництва свинини дозволяють зробити 
припущення щодо часового лагу між двома вказаними подіями. 

Дослідження механізму формування кон’юнктури ринку 
свинини та реакцій на її зміни, що відбуваються на мікрорівні, 
нами було виконане на основі даних про виробничо-комерційну 
діяльність СВК Зірка Куйбишевського району Запорізької 
області, що спеціалізується на виробництві та реалізації свинини 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
Прирости (зменшення) пропозиції та попиту на локальному 

ринку свинини за даними СВК Зірка у 2007-2009 рр. 
 

Період 

Приріст (зменшення) 
пропозиції (обсяг 

виробництва продукції в 
періоді), т 

Приріст (зменшення) 
попиту (обсяг реалізації 
продукції в періоді), т 

01.01.2007 — 31.03.2007 42,7 39,2 
01.04.2007 — 31.06.2007 47,2 44,4 
01.07.2007 — 30.09.2007 69,1 54,2 
01.10.2007 — 31.12.2007 28,2 24,5 
01.01.2008 — 31.03.2008 24,1 20,2 
01.04.2008 — 31.06.2008 22,1 17,5 
01.07.2008 — 30.09.2008 9,5 4,0 
01.10.2008 — 31.12.2008 7,5 4,9 
01.01.2009 — 31.03.2009 11,0 9,5 
01.04.2009 — 31.06.2009 34,6 29,7 
01.07.2009 — 30.09.2009 28,5 24,6 
01.10.2009 — 31.12.2009 26,3 22,3 
 

При цьому, в ході виконання дослідження, нами була побу-
дована економіко-математична модель, що дозволяє визначити, як 
часовий лаг між реакцією споживачів та постачальників свинини 
на локальному ринку, так і математично обґрунтувати залежності, 
що виникають в процесі формування обсягів пропозиції. 

Тенденції коливань обсягів виробництва та продажу м'яса 
свиней (на прикладі СВК Зірка) проілюстровано на рис. 1. 

Отже, у розглянутому періоді (2007-2009 рр.) тенденція роз-
витку обсягів виробництва та реалізації продукції свинарства у да-
ному господарстві була спадаючою. При цьому підприємство до-
сить активно реагує на зміни попиту, які відбуваються на локально-
му ринку, тобто рівень коливань обсягів пропозиції продуктів за-
бою свиней в кооперативі змінюється в залежності від динаміки 
обсягів попиту на вказаному ринку. Проте в господарстві (на про-
тязі всього періоду, що досліджувався) обсяги виробництва продук-
ції свинарства дещо перевищують рівень попиту (рис. 1), що, в 
свою чергу, становить резерв для зростання рівня попиту населен-
ня на свинину, але не в значних обсягах. 
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y = 0,0861x2 - 225,3x + 147422

y = 0,0869x2 - 227,44x + 148755
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Рис. 1. Динаміка обсягів пропозиції та попиту продукції 

свинарства СВК Зірка у 2007-2009рр., т 
 

В ході виконання дослідження нами було вивчено ступінь 
адекватності реагування даного підприємства на зміни кон’юнк-
тури відповідного локального ринку, для чого ми використали 
показники приростів обсягів попиту та пропозиції (рис. 1). 

Результати вирівнювання показників (рис. 1) були виконані 
на основі поліноміального згладжування. При подальшому 
моделюванні нами було зроблене припущення про те, що за 
умови близького до ідеального функціонування системи 
планування товарної політики у відповідності до результатів 
планомірного та безперервного прогнозування попиту, часовий 
лаг між подією зміни попиту та реакцією постачальника, тобто 
зміною пропозиції, не має перевищувати тривалості 
короткострокового періоду планування. Виходячи з цього, нами 
була складена така система рівнянь, що описує процес реагування 
виробника на зміни прогнозованої величини попиту: 
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14875544,2270869,0

1474223,2250861,0

хх

хх  (1) 

Розв’язання даної системи рівнянь дозволяє визначити фак-
тичний часовий лаг між подією (моментом зміни попиту) та реак-
цією (моментом зміни пропозиції) на неї: 

25,6х  (2) 
В даному випадку розрахований показник дорівнює семи ка-

лендарним дням, що свідчить про високий ступінь адекватності то-
варної політики даного виробника динаміці кон’юнктури 
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відповідного локального ринку продукції свинарства. 
Застосування запропонованої методики дозволяє оцінювати 

ступінь адекватності товарної політики динаміці локального ринку 
для умов конкретного підприємства. 

Висновки. Характер взаємодії всіх суб’єктів товарного ринку 
визначається дією активних та пасивних факторів, що визначають 
динаміку кон’юнктури ринку продовольства. Остання ж, в свою 
чергу, здійснює опосередкований вплив на функціонування 
учасників ринку. Результати проведеного нами дослідження 
дозволили формалізувати існуючі фактори формування 
кон’юнктурних характеристик даного ринку, визначити механізми 
їх впливу на економічну політику виробників та посередників, а 
також опрацювати методику дослідження ступеня адекватності 
товарної політики виробника змінам кон’юнктури ринку. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

КИРИЧОК О.Ю., АСПІРАНТ, 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Відповідно до тенденцій глобалізації суспільних процесів розвитку людства, а 
також з огляду на глобальні проблеми обмеженості природних ресурсів та 
необхідність збереження придатного для існування людини навколишнього природного 
середовища, здатність вітчизняної продукції рослинництва бути 
конкурентоспроможною в плані безпеки для життєдіяльності людини та 
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навколишнього природного середовища набуває особливої актуальності. 
According to the tendencies of globalization of public processes of development of 

humanity, and also taking into account the global problems of limitation of natural resources 
and saving suitable for existence of a person the natural environment, the possibility of 
domestic products of plant-growing to be competitive in a plan of safety for the vital functions 
of a person and the natural environment acquires the special actuality. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Пошуки 
нових шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції 
рослинництва зумовлюються тенденціями часу. Людство усе 
більше турбують такі проблеми, як збільшення населення на 
планеті, обмеженість природних ресурсів, збереження 
навколишнього природного середовища, розвиток науки і 
технологій. Підвищення конкурентоспроможності продукції 
рослинництва повинно  відбуватися з урахуванням цих проблем, і 
зокрема особливу увагу слід звертати на екологічні фактори її 
забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
конкурентоспроможності продукції аграрного сектора 
досліджували в своїх роботах Галушко В.П., Голомша Н.Є., 
Заюкова М.С., Канінський П.К., Рибка В.С., Сайкевич М.І., 
Зайчук О.М. та ін. Еколого-економічному аспекту забезпечення 
конкурентоспроможності продукції АПК присвятили свої 
дослідження, зокрема, такі вчені як Антонець А.С., Варченко О.М., 
Іванишин В.В., Писаренко В.В. та ін. 

Формулювання цілей статті. Удосконалення трактування 
поняття конкурентоспроможності продукції рослинництва, 
обґрунтування еколого-економічного забезпечення її підвищення. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Людство усе 
більше турбують такі проблеми, як збільшення населення на 
планеті, обмеженість природних ресурсів, збереження 
навколишнього природного середовища, розвиток науки та 
технологій. Особливо ці питання актуальні з точки зору 
забезпечення продовольчої безпеки країни, адже поряд з 
глобальними процесами об’єднання світової економіки в єдину 
систему інформаційних потоків, культур, капіталів, товарів та 
послуг, людських ресурсів тощо головним завданням держави 
залишається безпека та благополуччя її громадян. Глобалізаційні 
процеси передбачають стабільність та процвітання та «не всі 
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зможуть оцінити переваги»[1, с. 16] цих процесів. Ознакою 
глобальної ринкової економіки є здійснення більш активної та 
жорсткої конкурентної боротьби, особливо це стосується країн, 
що розвиваються. Тому забезпечення продовольчого ринку 
України товарами вітчизняного виробництва, зокрема 
рослинництва, а також просування вітчизняних товарів на 
міжнародні ринки є стратегічним завданням та невід’ємною 
умовою розвитку нашої держави. Це означає, що продукція 
повинна мати гнучку адаптивність до нових тенденцій і потреб та 
відповідати діючим на ринку вимогам: прагненням покупців, 
затвердженим державним та міжнародним стандартам, сподіванням 
виробників-продавців тощо. Вивчаючи поняття 
конкурентоспроможності продукції, вчені, узагальнивши всі 
складові, визначили, що це – її якість, споживчі властивості, 
вартісні характеристики (з позиції споживача); капіталомісткість її 
виробництва, все, що забезпечує її конкурентні переваги та її 
прибуткову реалізацію (з позиції виробника). 
Конкурентоспроможність  поняття відносне, яке включає в себе 
сукупність багатьох складових дослідження ринку. Воно 
передбачає сегментування та диференціювання ринку, 
технологічні відмінності, економію, зумовлену зростанням 
масштабів виробництва та зниженням виробничих витрат. 2 Всі 
разом ці характеристики формують вартісні та якісні показники, 
які зумовлюють здатність продукції витримувати конкурентну 
боротьбу на ринку за певних умов у конкуретно визначений час з 
іншими конкуруючими товарами – аналогами або замінниками. За 
своєю суттю ці характеристики забезпечуються сукупністю 
економічних, технічних, технологічних, організаційних, 
нормативно-правових та екологічних параметрів продукції, які 
визначають її відповідність нормативним, ринковим та споживчим 
вимогам. 

Наразі важливою передумовою конкурентоспроможності 
продукції аграрного сектора і, зокрема, продукції рослинництва, є 
її безпека. Всесвітнім продовольчим самітом 1996 р. було 
визначено, що продовольча безпека забезпечується, коли всі люди 
в будь-який час мають фізичний, соціальний і економічний доступ 
до достатньої кількості якісної і поживної їжі, яка задовольняє їх 
продовольчі потреби і вподобання, сприяє здоров’ю та веденню 
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активного способу життя. [3]  Тобто, продукція має бути не тільки 
нешкідливою, а й корисною для людини, а її виробництво – 
принаймні безпечним для навколишнього природного 
середовища.  

Природні чинники є одними з визначальних у виробництві 
продукції рослинництва, оскільки вони формують основні  
ресурси виробництва. 4; 5, с. 163  Ці чинники не створюються 
людиною, а лише використовуються і, залежно від цього, 
знищуються або підтримуються нею на певному рівні. Їхня 
цінність полягає в обмеженості та невідтворюваності, що 
обумовлює необхідність раціонального та ощадливого 
використання.  

Еколого-економічне забезпечення конкурентоспроможності 
продукції рослинництва передбачає ведення економічно вигідного 
господарювання в аграрній сфері з використанням науково-
обрґунтованих безпечних для життєдіяльності людини та 
навколишнього природного середовища технологій. Україна має 
значний потенціал для того, щоб зробити еколого-економічний 
фактор конкурентною перевагою своєї продукції. Досвід багатьох 
поколінь аграріїв, наявність унікальних родючих чорноземів, 
сприятливі кліматичні умови, вдале географічне розташування, 
вагомий науковий потенціал створюють підґрунтя для 
формування законодавчої та нормативно-правової бази, яка б чітко 
окреслила державну політику у сфері аграрного виробництва, 
формування національної системи сертифікації, затвердження 
правил, стандартів і чіткої, ефективної системи державної 
підтримки та стимулювання розвитку сільськогосподарського 
виробництва. Адже без сильної підтримки аграрному виробникові, 
особливо малим організаційним формуванням, майже неможливо 
вистояти у конкурентній боротьбі.  

Агропродовольча продукція, вироблена з дотриманням 
екологічних нормативів, є конкурентоспроможною через свою 
безпечність і корисність для людського організму. Незважаючи на 
свою відносну вищу, порівняно з традиційною продукцією, ціну, 
«здорова» їжа практично завжди знаходить попит внаслідок 
існування сегменту покупців, які не лише усвідомлюють 
доцільність споживання такої продукції, але й мають фінансові 
можливості для її придбання.  
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Урахування еколого-економічної складової 
конкурентоспроможності продукції рослинництва важливе з 
огляду на формування довгострокової стратегії агропродовольчого 
розвитку, адже незаперечною є необхідність відтворення 
родючості ґрунтів та збереження навколишнього природного 
середовища, забезпечення споживчого ринку якісною продукцією. 
Вирішення таких завдань сприятиме підвищенню ефективності і 
прибутковості сільськогосподарського виробництва, розвитку 
сільських територій та підвищенню рівня життя сільського 
населення, посиленню експортного потенціалу держави та 
забезпеченню її продовольчої безпеки. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку людства поряд з 
проблемами глобалізації економічного, інформаційного, 
фінансового середовища надзвичайно актуальними є й питання, 
пов’язані зі збільшенням населення планети, обмеженістю 
природних ресурсів, збереженням навколишнього природного 
середовища, формуванням ключових тенденцій розвитку науки і 
технологій. 

Глобальна ринкова економіка передбачає активізацію 
конкурентної боротьби, особливо серед країн, що розвиваються. 
Тому забезпечення продовольчого ринку України товарами 
вітчизняного виробництва, зокрема рослинництва, та просування 
українських товарів на міжнародні ринки є стратегічним завданням 
та невід’ємною умовою розвитку нашої держави. Важливою 
передумовою забезпечення конкурентоспроможності 
рослинницької продукції є її екологічна безпека. Екологічно 
безпечне виробництво продукції рослинництва, яке передбачає 
використання науково-обґрунтованих безпечних для 
життєдіяльності людини та навколишнього природного 
середовища технологій, стає економічно вигідним способом 
господарювання в аграрній сфері. 

Необхідною передумовою забезпечення 
конкурентоспроможності агропродовольчого виробництва є 
законодавчо затверджена його державна підтримка. Існуюча ж 
нормативно-правова база не забезпечує належного рівня захисту й 
підтримки вітчизняних виробників. Тому є потреба  у 
вдосконаленні державної політики у сфері аграрного виробництва, 
яка б створила умови для захисту вітчизняних виробників, 
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формування національної системи сертифікації, сприяла 
затвердженню правил, стандартів й ефективної системи державної 
підтримки та стимулювання розвитку сільськогосподарського 
виробництва з урахування глобальних тенденцій розвитку 
людства, у т.ч. й в екологічній сфері. 
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ 
ГАЛУЗЕЙ АПК ЯК ОБ'ЄКТИВНА ПОТРЕБА СИСТЕМИ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ 
 

КЛИМЕНКО Л.В., К.Е.Н., 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 
У статті проаналізовано зовнішньоторговельна діяльність України 

товарами та послугами АПК. Досліджено основні проблеми управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК в умовах глобалізації. 
Передумови застосування методів стратегічного управління 
конкурентоспроможністю розглядаються в контексті здійснення інституційної 
структури в системі аграрного підприємництва. Намічено шляхи адаптації 
аграрних підприємств до умов глобального економічного середовища. 

In the article foreign trade activity of Ukraine is analyzed by commodities and 
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services of APK. The basic problems of management foreign economic activity of enterprises of 
APK are investigational in the conditions of globalization. Pre-conditions of application of 
methods of strategic management a competitiveness are examined in the context of feasance of 
institucional'noy structure in the system of agrarian enterprise. The ways of adaptation of 
agrarian enterprises are set to the terms of global economic environment.  
 

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність, 
зважаючи на зміни політичної ситуації, економічної кон'юнктури 
та правового середовища країни є важливою складовою 
суспільного розвитку України. Її роль особливо посилюється в 
умовах вступу України в міжнародні та регіональні економічні 
інтеграційні процеси. Зростаюче значення зовнішньоекономічної 
діяльності сільськогосподарських підприємств останнім часом 
знаходить своє відображення у збільшенні темпів росту 
зовнішньоторговельного обороту, у розширенні й удосконаленні 
структури експорту, розвитку нових форм співробітництва. 
Розробляючи стратегію і тактику розвитку зовнішньої торгівлі, 
також необхідно враховувати її зв’язок з іншими секторами 
економіки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження 
проблем зовнішньої торгівлі продукцією АПК відображено в 
численних наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених, зокрема: П.Т. Саблука, І.Н. Топіхи, О.М. Шпичака, 
О.М. Царенка, В.Я. Месель-Веселяка, С.О. Пашка та інших. Разом 
з тим, в роботах вітчизняних вчених не достатньо обґрунтовано 
проблем формування та розвитку АПК за умов адаптації галузі до 
вимог СОТ.  

Формулювання цілей статті. Реформування 
сільськогосподарських підприємств та адаптація їх господарської 
та виробничої структури до вимог ринку призвели до відчутних 
змін і у зовнішньоекономічній діяльності АПК окремих регіонів 
України. Тому головною метою даної статті є виявлення основних 
проблем, що існують у секторі АПК України у зв’язку з розвитком 
зовнішньої торгівлі та розробка деяких пропозицій щодо їх 
розв’язання за умов інтеграційних процесів у міжнародні 
економічні структури. 

Результати досліджень. Зовнішньоекономічні зв'язки в 
системі АПК посідають значне місце в економічній діяльності 
України і є одними з істотних факторів впливу на структуру й 
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ефективність розвитку АПК. Дослідження показують, що в умовах 
переходу до ринку необхідно забезпечити нову якість 
зовнішньоекономічної діяльності, спрямовану на швидке 
входження країни в міждержавну господарську систему на основі 
ідентифікації світових вимог до експортної продукції. 

Вигідне географічне та геополітичне становище України, 
кліматичні умови для ведення конкурентоспроможного сільського 
господарства, трудовий та агропотенціал є основою забезпечення 
інтеграції національної економіки у світову, закріплення 
українських підприємств АПК на ринках СНД, підвищення впливу 
країни в міжнародному поділу праці шляхом проведення політики 
експортної орієнтації аграрної економіки. 

Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці України, 
тут виробляється 18% ВВП, створюється 16% валової доданої 
вартості, у ньому зайнято майже 25% загальної чисельності 
працюючих в державі.  

Аграрний сектор на сучасному етапі розвитку України 
знаходиться у скрутному становищі, що зумовлено низкою 
негативних чинників, які мали місце протягом багатьох років. При 
наявності земель високої якості їх потенціал, у порівнянні з 
іншими країнами світу, використовується недостатньо. На думку Я. 
Козьміної, одною з причин такого стану є недосконалість 
земельних відносин, зумовлених формами власності, грошовою 
оцінкою та формами господарювання [1, с. 83].   

Провідні зарубіжні економісти вважають, що тільки 
сільськогосподарський сектор державної економіки є важелем, 
який повинен сприяти розвитку економіки країни. Такі висновки 
зроблено західними економістами на підґрунті того, що в Європі 1 
га земельних ресурсів забезпечує продукцією 8 осіб, а в Україні 1,5 
га землі - 1 особу [2, с. 29]. 

Досвід розвинених країн світу свідчить про високий рівень 
продуктивності праці за якого невелика кількість фермерів 
забезпечує продуктами харчування мільйони громадян. Наприклад, 
в США один фермер забезпечує продуктами харчування 
приблизно 55 громадян, які зайняті в інших галузях економіки, в 
той час як у самі сприятливі роки розвитку економіки колишнього 
СРСР одна людина, зайнята у сільському господарстві, 
забезпечувала лише семеро інших громадян [3, с. 89]. Наведені дані 
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свідчать, що не сільське господарство, як окрема галузь є 
збитковою, а неефективна політика держави та відсутність 
дійсного “хазяїна” на землі є першопричиною збитковості даної 
галузі. 

Сільськогосподарська продукція займає значну частку у 
зовнішній торгівлі України, впевнено посідаючи високі місця 
серед інших товарних груп. Протягом останніх років її обсяги 
становили в середньому 10-11%. Незважаючи на вплив 
міжнародної фінансової кризи на економіку країни та скорочення 
обсягів експорту у 2009 році на 17 %, Україна залишається 
важливим світовим експортером багатьох видів 
сільськогосподарської продукції, займаючи перше місце по 
експорту насіння соняшнику, олії та ячменю, друге - по експорту 
рапсу та п’яте - по експорту зерна. Сільське господарство на 
сьогодні залишається єдиною галуззю економіки України, яке має 
позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.  

В цілому в товарній структурі експорту продукцією сфери 
АПК спостерігається значне збільшення обсягів реалізації молока 
та молочної продукції, олійного насіння, жирів та продукції 
харчової промисловості, зокрема цукру, хлібних виробів, 
алкогольних та безалкогольних напоїв. Одночасно спостерігається 
збільшення імпорту зернових, цукру та какао.  

Аналіз географічної структури експорту свідчить, що в 
цілому по всіх товарних групах 1-24 УКТЗЕД найбільша частина 
експорту припадає на країни Азії – 34 %, країни СНД – 28 %, 
країни ЄС – 23 % та Африканські країни – 13 %. Так у порівнянні з 
2008 роком помітно скоротився експорт сільгосппродукції до країн 
ЄС (на 36 %) та СНД (на 28 %), у той же час відбулося збільшення 
експорту до Азійських країн (на 16 %) та Африканських країн (на 
49 %).  

Що стосується товарної структури експорту до 
Європейського Союзу, то найбільшу питому вагу займали: насіння 
олійних (737 млн. дол. США), олія (469 млн. дол.), зернові (454 
млн. дол.). До Азійських країн експортувались: зернові (2107 млн. 
дол. США), олія (678 млн. дол.), насіння олійних (200 млн. дол.). 
Найбільші показники в структурі експорту до країн СНД мали: 
шоколад та какао (414 млн. дол. США), сири і йогурти (307 млн. 
дол.), олія (256 млн. дол.), тютюн (194 млн. дол.) [4]. 
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Вагомою проблемою в усіх галузях народного господарства 
України, і в тому числі у сільському господарстві, є відсутність 
цілісної системи суспільних перетворень, яка стала значною 
перешкодою на шляху переходу від командно-адміністративної 
системи управління до інтеграційних процесів у міжнародний 
економічний простір. У зв’язку з відсутністю даної системи, 
доцільно поетапно її розробити із використанням досвіду інших 
країн світу.  

В механізмі оптимізації структури і функціонування 
зовнішньої торгівлі продукцією сфери АПК найбільш суттєвими є 
такі чинники: розвиток сільського господарства; структурна 
перебудова національного виробництва та сфери послуг; 
поширення вільних економічних зон, транснаціональних 
корпорацій та спільних підприємств. 

В умовах інтеграційних процесів в економіці України, 
першочерговим завданням є вирішення внутрішніх проблем і 
досягнення економічного росту. Важливу роль в процесі 
стабілізації економічного життя країни повинно відігравати 
сільське господарство, яке є не тільки матеріальною основою для 
розвитку зовнішньої торгівлі країни, але й має вплив на 
продовольчу безпеку країни, підвищує рівень зайнятості і 
забезпечує населення продуктами харчування. Тому розвиток 
сфери АПК повинен стати одним із важелів який допоможе не 
тільки збільшувати обсяги зовнішньої торгівлі, але і сприяти 
загальному підвищенню добробуту держави. 

Висновки. Основними інструментами підтримки та 
розвитку галузей АПК, як на території України на так і за 
кордоном є: стимулювання виробництва експортної продукції, а 
також наукомісткої високотехнічної продукції; сприяння 
модернізації та технічному переозброєнню експортоорієнтованих 
виробничих потужностей; оптимізація національного правового та 
нормативно-інституційного режиму здійснення експортних 
операцій; удосконалення механізму фінансування та кредитування 
виробництв, які здійснюють експорт; налагодження ефективної 
системи страхування експортних операцій; забезпечення 
достатньої правової підтримки національного виробника, зокрема 
при проведені антидемпінгових процесів; забезпечення отримання 
сертифікатів на продукцію вітчизняного виробництва; 
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стимулювання інвестиційної діяльності як національних, так і 
іноземних субєктів в екcпортноорієнтованому секторі економіки за 
допомогою податкових, фінансових та організаційних механізмів.  
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РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 
 

КОВАЛЬОВА О.В., К.Е.Н., 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
«ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 
В статті проаналізовано інституційно-правові передумови розвитку 

господарського самоврядування в агропродовольчій сфері України. 
The institutional-legislative preconditions of non-government economic self-governing 

in Ukrainian agro-food sphere are analyzed in the paper. 
 

Постановка проблеми. Аграрний сектор України 
функціонує сьогодні в умовах глобалізованого продовольчого 
ринку і зазнає значного конкурентного тиску. Країни з 
розвиненою аграрною економікою використовують широкий 
арсенал механізмів та інструментів підвищення 
конкурентоспроможності продукції національного виробництва, 



 319 

серед яких у просуванні продукції, забезпеченні ефективності 
аграрної діяльності та державної політики відіграють елементи 
організаційного характеру, сформовані на базі розвитку 
господарського самоврядування та державно-приватного 
партнерства в широкому розумінні цього поняття. 

Організації представництва інтересів господарської 
спільноти, наприклад в країнах ЄС, є потужними регуляторами 
аграрного ринку. В Україні даний інструмент незадіяний в повній 
мірі, оскільки єдиною такою організацію в агропродовольчій 
сфері згідно чинного законодавства є Асоціація фермерів та 
приватних землевласників України, а сама система представництва 
інтересів господарських структур вимагає коригування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
підтвердження актуалізації проблеми останнім часом ініційовано 
розробку декількох проектів законодавчих актів, серед яких 
проекти Законів України „Про професійні і міжпрофесійні 
об’єднання в агропродовольчій сфері”, Про професійні 
об’єднання в агропродовольчому комплексі”, „Про аграрні палати 
в Україні”, „Про громадські об’єднання” та ін. Кількість та зміст 
даних документів свідчать про інтенсивний пошук альтернатив 
вирішення питання ефективного представництва господарських 
інтересів в органах державної влади та на міжнародній арені. 
Дійсно, проекти законодавчих актів різняться баченням функцій та 
місця галузевих організацій в загальній системі управління 
аграрним сектором економіки, враховують різні аспекти 
українських реалій та базовані на різних світових практиках 
вирішення подібних задач. Разом з тим сьогодні інститут 
господарського самоврядування залишається в умовах нормативно-
правової невизначеності і відповідно метою даної публікації є 
аналіз інституційно-правових передумов розвитку господарського 
самоврядування в агропромисловому виробництві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еволюційно 
розвиток державної системи управління економікою, в тому числі 
аграрною, характеризується циклічними періодами 
централізації/децентралізації, концентрації влади/демократизації, 
проявом чого є обсяги делегування повноважень з державного 
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управління економікою неурядовим організаціям та обрані 
механізми взаємодії між останніми та органами державної влади. В 
результаті організаційно-економічних трансформацій за набуття 
Україною незалежності корінних змін зазнала модель управління і 
формування елементу представництва та господарського 
самоврядування залишається незавершеним. 

Вихідними умовами формування і функціонування системи 
представницьких об’єднань в агропродовольчій сфері, безумовно, 
є положення Основного Закону України, яким визначається 
зокрема, що „Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права 
власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки” 
(ст. 13) та „Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах 
політичної, економічної ... багатоманітності” (ст. 15).  

В процесі представництва, як правило, задіюється 
інструмент консолідації зусиль, концентрації та консенсусу серед 
носіїв інтересів зацікавленої сторони через формальне об’єднання. 

Право суб’єктів господарювання на об’єднання зафіксоване 
в Господарському Кодексі: ст. 21 „Об'єднання підприємців”: 
(торгово-промислові палати, об’єднання роботодавців), ст. 70 
„Об’єднання підприємств”, та гл. 12 „Об’єднання підприємств” які 
визначають можливість створення та поняття господарського 
об’єднання (в організаційно-правовій формі асоціації, корпорації, 
консорціуму, концерну, іншого об'єднання підприємств), що 
організовується з метою об’єднання „виробничої, наукової та 
іншої діяльності для вирішення спільних економічних та 
соціальних завдань” (ст. 118). Слід відзначити, що в законодавстві 
визначаються здебільшого питання внутрішньої організації, 
господарської діяльності, проте не представництва інтересів. 

В чинному нормативно-правовому чіткіше виписані аспекти 
взаємодії органів державної влади з неурядовими інститутами в 
сфері громадянського суспільства. До представників 
громадянського суспільства, згідно законодавства, належать 
організації, що створені і діють відповідно Законів України „Про 
об'єднання громадян”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності”, „Про організації роботодавців”, „Про професійних 
творчих працівників та творчі спілки”, „Про благодійництво та 
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благодійні організації”, „Про свободу совісті та релігійні 
організації”, „Про інформацію” (недержавні засоби масової 
інформації) та інші непідприємницькі товариства і установи [1].   

Механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства 
(як об’єднань - носіїв колективних інтересів) з органами державної 
влади визначені відповідно до: 

1. Указів Президента України: „Про додаткові заходи щодо 
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 
01.08.2002 р. № 683/2002; „Про забезпечення умов для більш 
широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики” від 31.07.2004 р. № 854; „Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 
15.09.2005 р. № 1276; 

2. Законів України: „Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. 
№ 1160-IV; „Про Регламент Верховної Ради України” № 1861-17 в 
редакції від 19.11.2010 р.; 

3. Постанов Кабінету Міністрів України: „Про затвердження 
Регламенту Кабінету Міністрів України” від 18.07.2007 р. № 950; 
“Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади” від 5.11.2008 р. 
№ 976; „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” від 3.11.2010 р. № 996; 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення 
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 
громадянського суспільства” від 21.11.2007 р. № 1035-р. 

До таких механізмів, визначених у наведених вище 
нормативно-правових актах,  зокрема належать [2-9]:  

— заходи щодо забезпечення відкритості та доступу громадян 
до інформації, в тому числі про діяльність органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування; 

— проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, в тому числі: 
Президентські та Парламентські слухання як постійно діючий 
механізму громадських консультацій; створення та функціонування 
при Кабінеті Міністрів України, міністерствах, інших центральних 
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органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевих держадміністраціях консультативно-дорадчих 
громадських рад; проведення з використанням засобів масової 
інформації діалогу керівників органів виконавчої влади з 
громадськістю; 

— оприлюднення проектів регуляторних актів, відкриті 
обговорення за участю представників громадськості питань, 
пов'язаних з регуляторною діяльністю, обов'язковий розгляд 
ініціатив, наданих зауважень та пропозицій, обов'язковість і 
своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома 
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань; 

— громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади, 
здійснюється по запиту від інституту громадянського суспільства. 
Експертні пропозиції враховуються органом виконавчої влади. 

Разом з тим характерною рисою представництва інтересів  
суб’єктами господарювання є те, що вони для участі в процесі 
взаємодії органів державної влади та неурядових організацій, як 
правило, об’єднуються відповідно до Закону України „Про 
об’єднання громадян”, тим самим опиняючись в умовах 
невідповідності реальних потреб до визначених законодавством 
повноважень. Фактично такі організації представляють собою 
об’єднання суб’єктів господарювання, але у формі об’єднання 
громадян, часто – керівників господарських структур. В результаті 
виник дисонанс у задачах та інструментарії їх вирішення, і 
організації з підприємницькими економічними (галузевими) 
інтересами штучно включаються у сформоване на засадах 
людино-центризму громадянське суспільство та існуючі механізми 
взаємодії органів державної влади та неурядових організацій 
(рис.1). 

Таким чином, через відсутність необхідного блоку інституту 
господарського самоврядування як потенційного носія 
колективних консенсусних господарських інтересів суб’єктів 
підприємництва в системі представництва інтересів та взаємодії 
органів державної влади з неурядовими організаціями, об’єднання 
суб’єктів господарської діяльності включаються через доступний, 
але не відповідний вимогам інструмент об’єднання громадян. 
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Висновки. Вимогою часу стає легалізація інституту 
господарського самоврядування в агропродовольчій сфері 
України, оскільки фактично організації представництва 
господарських інтересів діють, але потребують при цьому 
відповідних повноважень, зокрема на основі делегування 
державних. Основними ознаками таких організацій мають стати 
неприбутковість, відділення господарських функцій від 
представницьких, відокремлення від інституту об’єднання 
громадян та включення в діючі механізми взаємодії з органами 
державної влади. Комплексність проблеми вимагає законодавчого 
унормування, яке доцільно здійснити шляхом розробки та 
прийняття окремого законодавчого акту рамкового характеру із 
уточненням в законах прямої дії.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема представництва господарських інтересів 
в органах державної влади 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 

КОВНЕРОВ А.В., АСПІРАНТ, 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
В статті представлено аналіз зведених даних технологічних карт 

вирощування культур, виявлено характерні риси існуючої системи землеробства. 
Запропоновано можливий варіант вирішення проблеми. 

In the article the analysis of the data of flow sheets of growing the cultures is 
presented, found out the personal touches of the existent system of agriculture. The possible 
variant of decision problem is offered. 
 

Постановка проблеми. В період непідготовленого 
реформування сільського господарства на зміну шаблонно 
регламентованому, але вже такому, що намітилося 
диференціюванню стосовно природних умов в землеробстві 
приходить спрощенство в агротехніці. Переважна більшість 
господарств із-за фінансових труднощів вимушена вести 
екстенсивне господарство. У цих умовах постає завдання, перш за 
все в тому, щоб не дати цим явищам набути необоротного 
характеру, щоб ''екстенсивізация'' не переросла в 
''примітивізацию''. 

Актуальність даного дослідження визначена також слабкою 
вивченою механізму управління технологічними процесами у 
вітчизняній науковій літературі, це вимагає принципово нових 
підходів до управління і розуміння технології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Початок 
розвитку наукового землеробства, як і багатьох інших наук, 
поклали своїми працями М. В. Ломоносов (1711 - 1765), що 
відстояв матеріалістичний погляд на природу і, зокрема, на ґрунт, і 
його сучасник А.Т.Болотов (1738- 1833), якого по праву називають 
першим російським агрономом. 

Роботи М. В. Ломоносова і А. Т. Болотова та інших учених 
того часу послужили першою основою і імпульсом розвитку 
вітчизняного наукового землеробства. 

У XIX ст. агрономічна наука отримала подальший розвиток 
в працях цілої плеяди видатних учених: А.Ст. Совєтова, 
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Д.І. Менделєєва, П.А.Костичева, Ст. Ст. Докучаєва, 
А.Н. Енгельгарда, І. А. Стебута, К.А.Тімірязева та багато інших. 

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз існуючої 
технологічної системи ведення рослинницького виробництва та 
виявлення основних недоліків для формування напрямів 
подальшого технологічного оновлення. 

Основний матеріал. Науково обґрунтовані технологічні 
карти є основним початковим плановим документом, в якому 
послідовно розробляються: технологія, використання засобів 
виробництва, організація і оплата праці, заходи, направлені на 
підвищення врожайності і збільшення виходу продукції. 
Аналізуючи дані зведеної таблиці технологічних карт     (табл. 1) 
обробітку сільськогосподарських культур ННВАК ЛНАУ «Колос» 
відзначимо основні моменти. 

Таблиця 1 
Зведена таблиця прямих витрат 

на здійснення технологічних операцій 
в тому числі Прямі витрати на 

здійснення 
технологічних 

операцій 

Витрати палива 
на здійснення 
технологічних 

операцій 
Агротехнічні 

заходи Технологічні операції 
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1 2 3 4 5 6 
Боронування 140,52 3,11 134,40 5,80 
Оранка 502,32 11,10 453,60 19,59 
Двократне дискування 246,97 5,46 232,22 10,03 
Культивація на глибину 10-12 
см 46,96 1,04 43,68 1,89 

Культивація на глибину 8-10 см 138,78 3,07 128,94 5,57 
Лущення стерні 13,85 0,31 13,02 0,56 

Підготовка 
ґрунту 

Лущення стерні 2х кратне 27,68 0,61 26,04 1,12 
Підготовка ґрунту Підсумок 1117,08 24,69 1031,90 44,56 

Внесення добрив 18,64 0,41 16,80 0,73 
Вантаження добрив 3,69 0,08 0,00 0,00 
Посів 20,63 0,46 16,80 0,73 
Посів з внесенням добрив 137,27 3,03 115,92 5,01 
Передпосівна культивація 44,44 0,98 41,16 1,78 
Прикатування 39,12 0,86 35,28 1,52 
Транспортування насіння 9,80 0,22 8,55 0,37 

Передпосівна 
підготовка і посів 

Транспортування добрив 24,88 0,55 22,04 0,95 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Передпосівна підготовка і посів Підсумок 298,47 6,60 256,55 11,08 
Десикація 8,69 0,19 5,88 0,25 
Закладка в сховищі 206,00 4,55 0,00 0,00 
Вантаження 144,00 3,18 0,00 0,00 
Вантаження пакунків 13,90 0,31 0,00 0,00 
Підвезення води 5,51 0,12 4,87 0,21 
Пресовка 22,93 0,51 14,70 0,63 
Пряме комбайнування 231,66 5,12 202,10 8,73 
Розвантаження пакунків 11,58 0,26 0,00 0,00 
Скошування 70,03 1,55 57,96 2,50 
Скошування у валки 15,90 0,35 12,60 0,54 
Транспортування 507,00 11,21 189,00 8,16 
Транспортування зеленої маси 190,80 4,22 79,38 3,43 
Транспортування зерна 42,29 0,93 28,91 1,25 
Транспортування насіння 7,73 0,17 3,44 0,15 
Транспортування пакунків 28,58 0,63 11,76 0,51 
Транспортування соломи 16,59 0,37 7,64 0,33 
Збирання 574,65 12,70 52,92 2,29 
Штабелювання 13,30 0,29 0,00 0,00 

Збирання 
врожаю 

Скошування у валки, підбір і 
обмолот 72,78 1,61 67,20 2,90 

Збирання врожаю Підсумок  2183,92 48,27 738,36 31,88 
2 Міжрядна обробка 18,83 0,42 15,96 0,69 
Боронування до сходів 17,60 0,39 15,12 0,65 
Боронування по сходах 26,40 0,58 22,68 0,98 
Міжрядна обробка 131,81 2,91 111,72 4,82 
Вантаження добрив 0,90 0,02 0,00 0,00 
Підвезення води 38,55 0,85 34,08 1,47 
Підгодівля 53,77 1,19 48,30 2,09 
Ручна прополка 576,24 12,74 0,00 0,00 
Транспортування добрив 1,86 0,04 1,64 0,07 
Обробка ЗЗР 53,79 1,19 35,28 1,52 

Догляд за 
посівами 

Транспортування добрив 4,97 0,11 4,33 0,19 
Догляд за посівами Підсумок 924,72 20,44 289,11 12,48 

Загальний підсумок 4524,18 100,00 2315,92 100,00 
 

У структурі витрат на 1 га площі максимальну питому вагу 
має виконання технологічних операцій з групи агротехнологічних 
операцій «Збирання врожаю» і складає 48,27% від загального 
об'єму витрат технологічного процесу. Значна питома вага в 
структурі жнивного процесу має збирання і транспортування 
кормового буряка питома вага яких складає 12,70% і 11,21% 
відповідно.  

Другим за витратами технологічним процесом є підготовка 
ґрунту питома вага в структурі якого складає 24,69%. Найбільша 
питома вага в структурі підготовки ґрунту має оранка 11,10% - 
найбільш ресурсоємний процес в землеробстві. Культивація в 
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цілому складає 4 % від загального об'єму робіт в землеробстві.  
Унаслідок стрімкого зростання цін на паливо, основним 

чинником організації будь-якої технологічної операції в рамках 
технологічного процесу є витрати на придбання палива. У таблиці 
1 представлені зведені дані використання палива при здійсненні 
технологічної операції при обробітку культур. Безумовно 
представлені показники в основному залежать від продуктивності 
техніки і витрати палива на 1га. 

Проте даний аналіз дозволяє виявити структуру витрат на 
паливо в розрізі оброблюваних культур і технологічних операцій 
при існуючій системі організації машино-тракторного парку. 

Аналізуючи структуру витрат на паливо відзначимо, що  
вона відрізняється від структури прямих витрат. 

Найбільшу питому вагу має підготовка ґрунту - майже 
половина всіх витрат палива (44,56%), з яких оранка ґрунту 19,59%. 
Найменша витрата палива при виконанні операції одноразового 
лущення стерні. Зниження витрат на здійснення посіву стало 
можливим за рахунок поєднання в деяких випадках процесів посіву 
і внесення добрив. У жнивному процесі значну частку займає 
різного роду транспортування продукції. Роздільне комбайнування 
має незначне відхилення в порівнянні прямим комбайнуванням. 
Значну частину догляду за посівами складає міжрядна обробка 
посівів. 

Висновки. Таким чином проведений аналіз технологічного 
процесу в ННВАК  ЛНАУ «Колос» дає підстави зробити висновок, 
що на підприємстві використовується традиційна система 
землеробства, якій властиві ресурсоємність та високі витрати на 
підготовку ґрунту до посіву і переважно механічна система 
контролю бур’янів. Проте раціональною перспективою може 
стати практика поєднання технологічних операцій (посів і 
внесення добрива). Це дає можливість скоротити витрати на 
здійснення операцій і понизити ущільнення ґрунту, що позитивно 
позначиться на продуктивності рослин. Господарством, передовий 
досвід якого заслуговує вивчення належить модельному 
господарству корпорації «Агро-Союз», експериментальні 
технології якого переросли в офіційний шлях розвитку системи 
землеробства. 
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УДК 330.322:658.114.2 
 
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

В УМОВАХ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 
 

КОЖЕМ’ЯКІНА М.Ю., К.Е.Н., СТ.НАУК.СПІВРОБ., 
ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 
Досліджено вплив процесів комерціалізації аграрного виробництва на 

формування продовольчих ринків, експорт продукції та зміну напрямів інвестування 
галузі. 

The influence of commercialization’s processes of agrarian production on the forming 
of food markets and directions of investment of agricultural are analyzed. 
 

Постановка проблеми. Істотні зміни, що відбуваються на 
внутрішніх і зовнішніх ринках, зокрема на споживчому ринку, 
впливають на формування інвестиційної привабливості 
виробництва, супроводжуються значними структурними 
зрушеннями в обсягах та напрямах капіталовкладень на розвиток 
галузей економіки. Дослідження цих процесів у взаємозв’язку та 
взаємозалежності є актуальним, оскільки від їх результативності 
значною мірою залежить задоволення попиту на продукцію, 
досягнення збалансованості у розвитку різних сфер економіки, 
формування експортних можливостей тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню 
проблеми розвитку ринкових відносин в аграрній сфері присвячені 
праці багатьох вчених-економістів, зокрема В. Андрійчука, 
В. Зіновчука, М. Зубця, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, П. Саблука, 
О. Шпичака, В. Юрчишина, С. Юшина та ін. 

Формування цілей статті. Питання узгодженості процесів 
комерціалізації виробництва з його інвестуванням потребує 
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подальшого дослідження. Тому у поданому матеріалі зроблена 
спроба дослідити зміни напрямів освоєння інвестицій в умовах 
поглиблення ринкової спрямованості виробництва, передусім 
посилення експортної орієнтованості окремих галузей аграрної 
економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід до 
ринкових засад господарювання супроводжується 
трансформаціями в економіці загалом та в окремих сферах 
виробничої і невиробничої діяльності. Випереджаючими темпами 
нарощується потенціал у галузях з високим рівнем інвестиційної 
привабливості, з швидким оборотом капіталу, вищою нормою 
прибутку. Про це свідчить той факт, що балансова вартість 
основних засобів у сфері торгівлі у 2009 р. зросла порівняно з 
2000 р. у 7,7 раза, у транспорті та зв’язку у 3,8 раза, у той час як у 
сільському господарстві лише на 11% (1). Капітал банків за цей 
період зріс більш як у 15 разів, що зумовлено головним чином 
„вливанням” іноземних коштів. Світова фінансова криза, вплив 
якої найбільшою мірою проявився у 2009 рр., внесла істотні 
корективи у структуру, напрями і розвиток галузей вітчизняної 
економіки та негативно вплинула на фінансовий стан підприємств 
усіх форм власності та господарювання. Під впливом кризових 
явищ склалася несприятлива кон’юнктура на внутрішніх і 
зовнішніх ринках, погіршилися умови інвестування, скоротилися 
можливості розширеного відтворення основних засобів за рахунок 
власних коштів підприємств, а також, залучених та запозичених 
джерел, порушилися пропорції між попитом та пропозицією, 
зокрема на продовольчому ринку. Внаслідок цього підприємства 
провідних галузей економіки України зазнали значних фінансових 
втрат. За підсумками 2009 р. збитковими були підприємства 
вугільної, нафтохімічної промисловості, металургійне 
виробництво, будівництво, торгівля, а також банківська сфера. 

Фінансова криза значною мірою вразила також 
агропромислове виробництво, спричинила різкий спад 
інвестиційної активності, скорочення основних та оборотних 
засобів, трудових ресурсів тощо. Інвестиції в основний капітал 
сільського господарства, обсяги яких впродовж 2000-2008 рр. 
стабільно нарощувались і середньорічний їх приріст складав 
майже 30%, через фінансову кризу у 2009 р. скоротилися удвоє і 
склали 9,4 млрд. грн. Спад інвестиційної активності зумовлений 
передусім триразовим скороченням обсягів довгострокових 
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кредитів, що стало наслідком глибокої кризи банківської системи, 
зниженнями платоспроможності підприємств аграрної сфери, 
зростання проблемних позик, скорочення надходжень власних 
коштів товаровиробників, а також зменшення обсягів залучення 
коштів з інших джерел. 

Незважаючи на фінансову кризу, в аграрному секторі 
України вдалося запобігти різкому спаду виробництва продукції, 
забезпечити його прибутковість. Цьому сприяло передусім 
поліпшення цінової ситуації на продовольчі товари на світових і 
внутрішніх ринках та здійснення заходів щодо підтримки 
товаровиробників. Водночас посилилась ринкова орієнтація 
аграрного виробництва, істотно змінився асортимент 
товарообороту, різко зросли масштаби експорту продукції 
сільського господарства та продовольства. Основними 
експортними товарами стали зерно, насіння соняшника та рапсу, 
тобто продукція з мінімальним ступенем оброблення. 

У 2009 р. обсяги експорту продукції рослинного 
походження зросли порівняно з 2000 р. у 13,7 раза, а її частка в 
структурі експортованих продовольчих товарів збільшилася 
відповідно до 52,9% проти 26,7% (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Експорт продовольчих товарів та його структура* 

 

2000 2005 2009 Види 
продукції млн. 

дол.  % млн. 
дол. % млн. 

дол. % 

2009 р. до 
2000 р., 

разів 
Продовольчі 
товари, 
всього 

1377 100 4305 100 9515 100 6,9 

у тому числі: 
живі тварини 
та продукція 
тваринництва 

366 26,6 732 17,0 596 6,3 1,6 

продукти 
рослинного 
походження 

368 26,7 1695 39,4 5035 52,9 13,7 

жири та олія 240 17,4 587 13,6 1796 18,9 7,5 
готові харчові 
продукти 403 29,3 1291 30,0 2088 21,9 5,2 

*Розраховано за даними „Статистичних щорічників України” за 
відповідні роки. 
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Наведені дані свідчать про те, що під впливом 
комерціалізації виробництва відбулися істотні зміни в пріоритетах 
розвитку аграрної економіки в напрямку випереджаючих темпів 
нарощування виробництва та реалізації продукції рослинництва. 
За цих умов інвестиції у сільському господарстві також 
зорієнтовані на збільшення обсягів   вкладень у розвиток галузей 
рослинництва, передусім на придбання сільськогосподарської 
техніки, частка яких в окремі роки становить 73-75%. Саме тому 
вартість машин, обладнання та транспортних засобів у 2009 р. 
зросла порівняно з 2000 р. в 1,8 рази, а її частка в структурі 
основних засобів сільського господарства за ці роки підвищилася 
до 45,8% проти 20,7%. 

Узагальнення досвіду діяльності багатьох 
сільськогосподарських підприємств свідчить, що перехід до 
ринкової моделі господарювання, головною метою якої є 
отримання максимальних прибутків, призвів до безконтрольної 
комерціалізації сільськогосподарського виробництва, до 
негативних змін у галузевій структурі та його спеціалізації. На 
значних посівних площах не дотримувалися агротехнічні вимоги 
щодо рекомендованого чергування культур у сівозмінах, 
порушувався один з найважливіших принципів господарювання – 
повернення у ґрунт поживних речовин, винесених з урожаєм, 
ігнорувалося виконання екологічних норм тощо. За оцінками 
економістів, в процесі комерціалізації аграрного виробництва 
загальмувалися відтворювальні процеси, у недостатніх обсягах 
впроваджуються інноваційні розробки(2). 

Посилення процесів комерціалізації сільського господарства, 
масштаби якої особливо зросли в останні роки супроводжувалося 
негативними змінами у структурі посівних площ, різким 
зменшенням обсягів використання органічних і мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин тощо. Частка посівів соняшника, 
який найбільшою мірою виснажує ґрунти, у 2009 р. в Україні 
становила майже 16% посівної площі, або 65% посівів технічних 
культур, в той час як у 1990 р. ці показники становили відповідно 5 
та 44%. 

У багатьох господарствах Степу України частка посівів 
соняшника у структурі посівних площ зросла до 26-28%, а в 
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сільськогосподарських підприємствах Запорізької області цей 
показник у 2009 р. склав 30%, причому урожайність насіння 
соняшника залишається низькою і в окремі роки не перевищує 10-
12 ц з гектара. Від реалізації насіння соняшника в області отримано 
майже 80% прибутків галузі рослинництва. Під впливом таких змін 
у структурі виробництва істотно трансформувалися напрями 
інвестицій, переважна частка яких освоюється у галузі 
рослинництва. За цих умов можливості виділення коштів на 
розвиток тваринництва обмежені. Тому у Запорізькій області 
майже у півтора рази нижча щільність поголів’я великої рогатої 
худоби, зокрема корів, у розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь порівняно з іншими регіонами Степу 
України. Значно нижчий також рівень виробництва на ту ж площу 
м’яса, молока та інших продуктів тваринництва. 

Враховуючи загрозливий характер стану земель 
сільськогосподарського призначення та погіршення процесів 
відтворення родючості ґрунтів, яке сталося останніми роками, 
Кабінет Міністрів України прийняв постанову №164 від 11 лютого 
2010 р. „Про запровадження нормативів оптимального 
співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-
сільськогосподарських регіонах” (3), яка набрала чинності з 
1.08.2010 р. Цією постановою по-перше, затверджено нормативи 
оптимального співвідношення культур у сівозмінах у розрізі 
регіонів України, по-друге, встановлено допустимі нормативи 
періодичності вирощування культури на одному і тому самому 
полі. Норматив щодо частки посівів соняшника у структурі 
посівних площ у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та 
Луганській областях у 2009 р. перевищений більше ніж у два рази. 

Дотримання встановлених нормативів, виконання 
рекомендованих агро- та зоотехнічних заходів, а також 
екологічних вимог зумовить помітні зміни в галузевій структурі 
багатьох сільськогосподарських підприємств, вплине на 
формування ринків аграрної продукції, обсягів та структури 
експортного потенціалу, призведе до переорієнтації напрямів 
використання інвестицій, а також до зміни джерел їх фінансування. 
Прагнення сільськогосподарських товаровиробників отримувати 
максимальні прибутки спричинило істотні зміни у структурі 
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аграрного виробництва, призвело до переорієнтації продовольчих 
ринків, зокрема підвищення монотоварності експорту агро 
продовольчої продукції. Експериментальними розрахунками, 
проведеними в ННЦ „Інститут аграрної економіки” встановлено, 
що інвестиції на розвиток експортоорієнтованих галузей 
аграрного сектора економіки, тобто зернового господарства, 
вирощування соняшника та ріпаку, у 2009 р. склали майже 70% 
сукупних інвестицій у рослинництво, причому в динаміці їх частка  
зростає.  

Аграрний бізнес має значний потенціал і за оцінками 
,вчених українська земля здатна забезпечити продовольством 
близько 300 млн. чол., що потребує значних капіталовкладень. 
Державною цільовою програмою розвитку українського села на 
період до 2015 року інвестиції в аграрну сферу передбачено 
подвоїти і довести до 26  млрд. грн. (з урахуванням інфляції). 

Висновки. Формування ринків аграрної продукції в Україні 
здійснювалося в умовах неконтрольованої комерціалізації 
сільськогосподарського виробництва, що спричинило дисбаланс 
між попитом та пропозицією, призвело до порушення галузевих 
пропорцій та агротехнічних вимог. Тому необхідно забезпечувати 
збалансованість напрямів використання інвестицій і спрямовувати 
їх  не тільки на розвиток інвестиційно-привабливих галузей 
рослинництва, а й на подолання спаду тваринництва та інших 
галузей сільського господарства. 
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ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ З ПРОДУКЦІЄЮ 

ТВАРИННИЦТВА 
 

КОЛЄСНІК О.М., АСПІРАНТ, 
ЛУГАНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті були розглянуті  поняття  інвестиції, потенціал, а також 

інвестиційний потенціал в цілому. Проаналізовано  вплив  та  управління 
інвестиційним потенціалом на підприємствах з продукцією тваринництва. 

The article had the considered concepts of investment, potential, and also investment 
potential, on the whole. Influence and management investment potential is analyzed on 
enterprises with the products of stock-raising. 
 

Постановка проблеми. Світовий досвід свідчить, що країна 
з перехідної економікою не в змозі розвивати господарство без 
залучення й ефективного використання інвестицій. На сьогодні 
економіка України перебуває у стадії трансформації, тому 
суспільство повинно мати відповідну стратегію розвитку. 
Наскільки цю стратегію можливо реалізувати, значною мірою це 
залежить від багатьох чинників, насамперед, від інвестиційного 
потенціалу країни. Залучення й ефективне використання 
інвестицій є однією з найактуальніших проблем сучасної 
економіки, у розв’язанні якої провідну роль, як зазначалося раніше, 
відіграє інвестиційний потенціал країни, її регіонів та окремих 
підприємств, а саме підприємств з продукцією тваринництва. Саме 
інвестиційний потенціал, його раціональне використання 
створюють передумови для розвитку підприємств в галузі 
тваринництва, і національного господарства в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними 
та практичними засадами інвестування в Україні займалися відомі 
вітчизняні спеціалісти, такі як Ткаченко В.Г., Бланк І.А., 
Губський Б.В., Зуллас К.Г., Нейкова Л.І., Пересада А.А. та іноземні 
– Бернс В., Бірман Г.І, Балабанов В.С., Кейнс Дж. М., 
Ковальов В.В., та інші. Проблеми дослідження наявного стану та 
можливостей оптимізації використання інвестиційного потенціалу 
в наукових роботах досліджували такі вітчизняні та зарубіжні 
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дослідники, як А. Бакітжанов, О.А. Бандурін, І.О. Бланк, 
В. Гомольська, І. Грішина, Б.В. Губський, В.К. Гуртов, 
В. Єпіфанов, А.М. Ісаков, М.А. Козоріз, Р. Коуз та інші. 

Мета дослідження. Полягає в розкритті поняття 
«інвестиційний потенціал» в цілому, а також вплив та управління 
інвестиційним потенціалом на підприємствах з продукцією 
тваринництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
подальшого розгляду сутності інвестиційного потенціалу 
підприємства в цілому, перш за все досконало розглянемо поняття 
«інвестиції», а також «потенціал» окремо. 

До початку 90-років в Україні категорії «інвестиції» не 
знаходилось місця як у теорії, так і на практиці. Уперше -  це 
поняття у вітчизняній економічній літературі почало зустрічатися, 
коли підмінялось поняттям «капітальні вкладення». Інвестиції 
розглядались, як правило, в якості найважливішого економічного 
інструменту, який характеризував діяльність будівельного 
комплексу. В цьому випадку капітальні вкладення (іноді-інвестиції) 
аналізувались у двох аспектах: як економічна категорія та як 
процес, пов'язаний з рухом грошових коштів (ресурсів).[3,с.376; с. 
7-8]. У минулому більшість вчених трактували поняття «інвестиції», 
як сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових 
вкладень у галузі народного господарства. Сучасне тлумачення цієї 
категорії розкриває Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
від 18.09.1991 року: інвестиції –всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої 
створюється прибуток або досягається соціальний ефект.  

Такими цінностями можуть бути: 
— грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші 

цінні папери; 
— рухоме та нерухоме майно; 
— майнові права, що випливають з авторського права, досвід та 

інші інтелектуальні цінності; 
— сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших 

знань, оформлених у вигляді технічної інформації, навичок та 
виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого 
виробництва; 
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— права користування землею на інші цінності [4,№1560 XII].  
Таке визначення носить синтетичний характер указаної 

категорії. По-перше, в ньому враховано динамізм інвестицій, тобто 
розкривається взаємозв’язок, процес перетворення інвестиційних 
ресурсів у вкладання, витрати, і, по-друге, дана широка 
класифікація інвестицій.  

У Законі України «Про внесення змін до Закону України 
«Про оподаткування прибутку підприємств»- «Інвестиція»- це 
господарська операція, яка передбачає придбання основних 
фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних 
паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяють на 
капітальні, фінансові та реінвестиції» [5, № 283/97 ].  

У практичній діяльності підприємств інвестиції - це 
довгострокові вкладення підприємства в придбання основних і 
оборотних засобів. Іншими словами, ці вкладення є не лише 
поповненням засобів для розширення і реформування 
матеріально-технічної бази але і витратами, що створюють основи 
подальших перспектив ефективної роботи. 

Зазвичай виділяють дві групи інвестицій : фінансові і 
реальні. Фінансові інвестиції - це витрати, пов'язані з придбанням 
цінних паперів які передбачають цільові грошові внески у 
виробництво. Реальні інвестиції (капітальні вкладення) - це 
вкладення засобів з метою приросту матеріально-технічної бази. 
[2, с. 242,; с.70].Проаналізувавши та повністю розкривши сутність 
поняття «інвестиції», переходимо до розгляду не менш значимому 
терміну «потенціал»,  який в свою чергу відіграє головну роль в 
управлінні інвестиційним потенціалом підприємств з продукцією 
тваринництва. 

Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні 
походить від латинського слова  «potentia» і означає «приховані 
можливості», які у виробничій практиці завдяки праці можуть 
перейти в реальну діяльність. У розширеному тлумаченні цей 
термін може звучати таким чином: «джерела, засоби, запаси, які 
можуть бути введені в дію, використані для вирішення якої-небудь 
задачі, досягнення визначеної мети”. У вужчому значенні поняття 
«потенціал» в науковій літературі прийнято вживати в якості 
синоніму «можливостям» у будь-якій сфері, «ступеню потужності» в 
будь-якому відношенні [1,c.384; c.35]. 
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Отже, після з’ясування прийнятного для нашого 
дослідження тлумачення терміну „потенціал”, і «інвестиції», ми 
можемо перейти до розгляду , «Інвестиційного потенціалу 
підприємства”. 

«Інвестиційний потенціал підприємства»- являє собою 
сукупність інвестиційних можливостей підприємства, 
використання, яких спрямоване на досягнення цілей інвестиційної 
стратегії підприємства.  

Управління інвестиційним потенціалом підприємства - це 
сукупність прийомів і методів формування і використання 
інвестиційного потенціалу підприємства з метою підвищення 
ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Ефективне 
управління інвестиційним потенціалом підприємства спрямоване 
на активізацію інвестиційної діяльності підприємства й досягнення 
максимальних інвестиційних ефектів. Основою управління 
інвестиційним процесом є  джерела інвестицій. Розглянуті джерела 
інвестування підприємств наведені на рис.[6,c. 58; c. 42 ].  

На сьогодні обсяг бюджетних коштів у загальній сумі 
інвестицій скоротився і держава не є основним виконавцем 
інвестування, але може на нього впливати через систему податків, 
кредитів, амортизації, пільг, субсидій. [6,c. 58; c. 41- 42 ].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Джерела інвестування підприємств 
 

Державні вкладання як джерело інвестування при ринкових 
економічних відносинах мають направлятися у високорентабельні 

Джерела інвестування підприємств 

Державні 
вкладення 

Власні кошти 
(прибуток) 

Кредити комерц. 
банків 

Державні кредити Продаж акцій 
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галузі і на розвиток соціальної сфери, що забезпечує умови для 
розвитку виробництва.  

Залучення прямих іноземних інвестицій в Україну на 
підприємства з продукцією тваринництва, ви зможете побачити в 
(таб.1). 
 

Таблиця 1 
Прямі іноземні інвестиції в Україну на підприємства з 

продукцією тваринництва за період 2009-2010 років 
млн. дол. США 

 

Іноземні інвестиції на 
 01.01.2009 01.01.2010 
Тваринництво 143,2 192,3 
Вінницька 0,2 0,2 
Волинська 2,3 0,8 
Дніпропетровська 11,6 13,6 
Донецька 7,9 7,7 
Житомирська * * 
Закарпатська 0,0 0,0 
Запорізька * * 
Івано-Франківська 40,6 47,6 
Київська 46,6 69,1 
Кіровоградська * * 
Луганська * * 
Львівська 18,5 22,4 
Одеська 0,4 0,4 
Полтавська 0,3 0,3 
Сумська 0,0 0,0 
Тернопільська * * 
Херсонська 1,7 1,8 
Хмельницька 0,3 0,4 
Черкаська 0,1 0,1 
Чернігівська * * 
місто Київ 5,0 21,0 

 
Оскільки стан матеріально-технічної бази тваринництва є 

невтішним, то практично усі його підгалузі потребують значних 
інвестицій для забезпечення тварин виробничими приміщеннями 
за рахунок будівництва нових та реконструкції маючих форм, для 
обладнання їх комплексною механізацією, вирощування та 
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придбання високопродуктивного стада, створення достатньої 
кормової базі, придбання необхідної для цього техніки та ін. 
Нинішніх об’ємів інвестицій по всіх регіонах України в галузь 
тваринництва недостатньо для вирішення важливих проблем і 
виходячи з цього необхідно зробити комплекс мір для підвищення 
інвестиційної привабливості для цієї важливої галузі, а також 
зацікавленості вітчизняних та зарубіжних інвесторів.  

Висновки дослідження. Проаналізувавши ситуацію 
інвестиційного потенціалу в підприємства з продукцією 
тваринництва, то можемо сказити, що по всій території України 
спостерігається досить критична ситуація. Практично всі регіони 
України потребують одержання інвестицій в основний капітал, а 
також впровадження нових ідей щодо ефективного розвитку 
тваринництва. Стосовно Луганської області, то тут спостерігається 
жахлива ситуація, впродовж двох років, цей регіон не отримував 
жодних інвестицій в основний капітал в галузь тваринництва. 
Стосовно пропозицій, для подальшого ефективного розвитку 
галузі пропонується реалізація інвестиційних проектів по 
будівництву крупних модернізованих комплексів с використанням 
сучасних технологій. Працюючи по сучасним технологіям,ці 
комплексі будуть забезпечувати населення не тільки якісними 
продуктами харчування, а ще і продуктами за доступними цінами. 
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УДК 658.14:658.8 
 

ПРОФЕСІЙНА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖЕРА 
ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЄ ЗА 

КОНЦЕПЦІЄЮ МАРКЕТИНГУ 
 

КОМАРІСТ О.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ, 

АЛДОХІНА Н.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Визначено та описано елементи професійно-кваліфікаційної моделі 
менеджера, які забезпечують ефективність функціонування підприємства на основі 
концепції маркетингу. Модель може використовуватись у процесі добору, підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації менеджерів різних рівнів та галузей.  

Elements of manager’s professional qualification model, ensuring based on the 
concept of marketing enterprises’ operational efficiency, determined and described. The model 
can be used in the selection, training, retraining and skills of managers at various levels and 
sectors. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Особистість 
менеджера – один з головних факторів забезпечення ефективного 
розвитку фірми. Еволюція ролі менеджерів зумовлена, у тому 
числі, особливостями нового етапу розвитку економіки та ролі 
маркетингу. Постіндустріальній інформаційній економіці 
притаманна екстремальна конкуренція, швидке старіння 
технологій, ідей і професій. Успішне функціонування за таких 
умов вимагає нових підходів до управлінської праці, а відтак – 
чіткого визначення вимог до особистісного складу менеджменту 
підприємства, що будує діяльність відповідно до маркетингової 
концепції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
напрацювань вітчизняних та зарубіжних фахівців, представлених у 
сучасній літературі [2, 7, 8], дозволяє зробити висновок, по-перше, 
про відсутність системності при формуванні вимог до особистості 
менеджера, по-друге, найчастіше називані вимоги не відображають 
достатньою мірою особливості сучасного етапу розвитку 
економіки.  

Ціль статті. Відтак важливою є задача формування 
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професійно-кваліфікаційної моделі менеджера, тобто визначення 
чинників, характеристик, наявність яких забезпечить ефективність 
роботи менеджера, а, отже, і менеджменту сучасного підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз та систематизація 
напрацювань фахівців у галузі менеджменту та практики 
управління у ряді підприємств міста Полтави та Полтавської 
області дозволив нам сформувати модель менеджера підприємства, 
якою слід керуватись при доборі, підготовці, перепідготовці та 
підвищенні кваліфікації менеджерів різного рівня на сучасному 
підприємстві. Схема моделі представлена на рис. 1.  

Вихідним моментом формування моделі, а, виходячи з неї, 
вимог до менеджера, є сукупність виконуваних ним функцій та 
ролей, у яких він виступає.  

Функції менеджера, або конкретні види управлінських робіт, 
визначаються сферою діяльності підприємства.  

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях: лідер, 
спроможний вести за собою підлеглих, людина, що постійно 
встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно вирішує 
внутрішні і зовнішні конфлікти, може формувати цілі; новатор, 
що впроваджує в практику наукові досягнення та самостійно 
генерує нові знання; вихователь, що володіє високими 
моральними якостями, спроможний створити колектив і 
спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру 
організації. Узагальнивши результати досліджень з питань 
рольових проявів менеджера [ 2, 7, 8 ], на рис. 1 ми навели 
можливий перелік таких ролей. Відмітимо їх взаємозалежність. 
Міжособові ролі випливають з повноважень і статусу менеджера в 
організації і охоплюють сферу його стосунків з людьми. Це 
змушує його відігравати інформаційні ролі й діяти в якості центру 
обробки інформації. Приймаючи на себе міжособові та 
інформаційні ролі, менеджер здатний відігравати ролі, пов’язані з 
прийняттям рішень: розподіл ресурсів, погодження конфліктів, 
пошук можливостей для організації, ведення переговорів від імені 
організації тощо. Ролі, у яких виступає менеджер, є ключовими для 
формування вимог до його особистості. 

Для успішного виконання своїх функцій менеджер повинен 
володіти певним багажем знань та навиків. У сучасній літературі 
дуже часто відсутнє відокремлення знань (компетенцій) від 
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навичок. Вважаємо це частково виправданим. Адже ці складові 
моделі менеджера надзвичайно тісно пов’язані між собою: 
компетенції являють собою знання теоретичні, а навички – 
знання, так би мовити, практичні, тобто уміння застосувати 
теоретичні положення у власній роботі. Тим не менше ми 
зробимо спробу розмежувати ці складові, тим самим підкресливши 
важливість для ефективного менеджера як теоретичних знань, так і 
здатності їх впровадити в практику. 

В узагальненому вигляді кваліфікаційні вимоги до менеджера 
можна згрупувати наступним чином: концептуальна компетенція, 
компетенція у психології та людських стосунках, ділова 
(адміністративна) компетенція, фахова компетенція. 
 

 
Вихідні чинники моделі менеджера  

Знання 
Концептуальна компетенція 
Компетенція у психології та 

людських стосунках 
Ділова (адміністративна) компетенція

Фахова компетенція 

Функції: 
Вплив 
Аналіз 

Планування 
Координація 
Моніторинг 

Уміння та навики 
 

Технічні 
Комунікативні 

Аналітичні 

 
Моральні якості 

 
Норми поведінки 
Самоконтроль 

Активна життєва позиція 

 
Психологічні якості 

Задатки 
Здібності 

Темперамент 
Характер 

Ролі: 
Представник                Лідер 
Новатор                Інформатор 
Вихователь            Підприємець 
Розподілювач          Комунікатор 
           Ліквідатор порушень 
 

 
Рис. 1. Професійно-кваліфікаційна модель менеджера 
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Концептуальна компетенція передбачає здатність логічним 
чином акумулювати, аналізувати та інтерпретувати необхідну 
інформацію. Менеджер повинен розуміти як зовнішнє так і 
внутрішнє оточення, з яким йому доводиться працювати, вплив 
змін в цьому оточенні на організацію. Іншими словами, менеджер 
повинен «бачити велику картину», тобто загальний стан справ, 
напрямки і перспективи розвитку своєї організації. 

Знання у галузі психології та людських стосунків дають 
змогу розуміти інших людей та ефективно взаємодіяти з ними. Ці 
знання найбільш важливі при виконанні функції лідирування Ці 
знання необхідні не тільки для підтримання стосунків з окремими 
особами, але й з групами людей, а також для міжгрупових 
відносин. 

Адміністративна компетенція передбачає знання щодо 
формування і виконання певним упорядкованим методом 
процедур і процесів перетворення рішень в результати.  

Фахова компетенція передбачає наявність знань процесів, які 
властиві тій чи іншій професії або спеціальності. Менеджер 
повинен мати фахову кваліфікацію, яка дала б змогу щоденно і 
ефективно наглядати, оцінювати та керувати роботою підлеглих в 
специфічних професійних ситуаціях шляхом роз'яснення, або 
навіть демонстрації відповідних дій. 

Тісно пов’язаним зі знаннями є наступний елемент моделі 
ефективного менеджера – уміння та навики. Незалежно від 
організації, в якій працюють менеджери, вони мусять оволодіти 
трьома головними типами навичок:  

технічними, які є практичним проявом фахових 
компетенцій, 

комунікативними (навички спілкування), у яких реалізуються 
знання у галузі адміністрування та психології, 

аналітичними, що пов’язані з концептуальними знаннями.  
Здатність особи набути необхідні знання та уміння значною 

мірою визначаються особливостями психічної діяльності людини. 
Психічна діяльність людини у процесі праці виявляється у трьох 
основних формах: 

— психічних процесах; 
— психічних станах; 
— психічних властивостях особистості [ 5 ]. 
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При визначенні рольових проявів та функцій менеджера, а 
на їх основі – інших характеристик, варто пам’ятати, що зараз у 
більшості західних компаній операції наблизилися до межі 
оптимізації, і виграти у ринковій боротьбі за рахунок операцій, 
включаючи бездефектне виробництво і пунктуальність поставок, 
стає все важче. Резервом перемоги у конкурентній боротьбі 
залишається менеджмент, орієнтований на маркетинг. Менеджер 
будь-якого рівня та галузі повинен мати уявлення про маркетинг, і 
всі рішення повинні прийматися з урахуванням їх можливого 
впливу на ринок, тобто на споживача, покупця, клієнта. 

Менеджер повинен володіти інструментами емоційного 
аналізу - вмінням «думати за клієнта», «відчувати за клієнта» [ 9 ]. 
Маркетингове мислення характеризують творчі рішення, що 
дозволяють використовувати всі наявні ресурси для максимального 
задоволення потреб клієнта а, отже, і для отримання 
максимального прибутку. До бажаних психологічних якостей 
сучасного менеджера будь-якого рівня можна віднести аналітичні 
здібності, уяву, допитливість, відсутність остраху змін, постійне 
прагнення все поліпшити, ініціативність, здатність сприймати всі 
втрати і успіхи компанії, як свої власні. Важливим є вміння 
розмовляти з людьми, складати грамотні і дохідливі документи. 

Інший важливий аспект, що має враховуватись при побудові 
професійно-кваліфікаційної моделі – сприйняття особою так 
званої холістичної парадигми, комплексного, системного підходу. 
Успіх підприємства - це цілісний стан, особлива атмосфера, яка 
виявляється в кожній його ланці, ніяка окрема деталь бізнесу не 
може привести до успіху. Підприємство слід розглядати лише як 
умовну область єдиної системи підприємство-ринок. Не можна 
протиставляти підприємство і навколишній ринок. Не можна, 
також, розрізняти в житті підприємства об'єкти і процеси, які 
важливі, і ті, які не важливі. Все має значення і є частиною єдиного 
когнітивного поля, яке сприймається клієнтами, співробітниками і 
власниками бізнесу.  

Наступний важливий момент – необхідність врахування 
високого ступеня мінливості економічної системи і потреби 
достатньо швидкого реагування з боку підприємства. Економіка - 
складна система, що еволюціонує. Замість того щоб намагатися 
передбачати розвиток ринкової ситуації, керівники повинні 
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розробити «портфель стратегічних експериментів» (набір бізнес-
планів, стратегій, планів розвитку), які охоплюють діапазон 
можливих сценаріїв розвитку подій [ 9 ]. 

Провідні компанії уже зараз змінюють організаційну 
структуру, фокусуючи її на ключових процесах, а не на відділах, 
створюють змішані команди фахівців. Найвища ефективність 
діяльності притаманна таким компаніям, заснованим на процесах 
та результатах, у яких діяльність в цілому орієнтована на маркетинг 
як концепцію ринкового управління, що зумовлює зміну всієї 
філософії управління з урахуванням особливостей нового етапу 
розвитку світової економічної системи та її мінливості, 
необхідності цілісного сприйняття ринкового середовища. Добір 
учасників команди для реалізації того чи іншого проекту вимагає 
особливої уваги і має базуватись на спеціально побудованій моделі.  

Висновки. У випадку добору менеджера на кожну 
конкретну посаду у сучасному підприємстві, в основу 
функціонування якого покладено концепцію маркетингу, перелік 
ролей, функцій, а відтак, - психологічних та моральних якостей, 
знань, умінь може різнитись порівняно із представленим у тексті 
статті. Однак сама модель менеджера має бути сконструйована. На 
базі визначення функцій та ролей мають бути сформульовані 
морально-психологічні та кваліфікаційні ознаки, яким повинен 
відповідати претендент на посаду.  

Представлена модель може використовуватись при атестації 
та оцінці персоналу, прийнятті рішень щодо ротації, 
перепідготовки, перекваліфікації або направлення на навчання, 
управління кадровим резервом тощо. 

Зауважимо, також, що виділені складові є тісно пов’язаними, 
взаємно визначаючими елементами системи, отже їх опрацювання 
та застосування має бути комплексним. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ РИНКОВИХ 

ВІДНОСИН 
 

КОМАРЧУК О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ, 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА (М. ПОЛТАВА) 

 
Стаття присвячена розробці теоретичної бази і методичних принципів 

структури виробництва корпоративних підприємств (у тому числі з часткою 
державної власності), що дає можливість оптимізувати використання ресурсів 
виробництва АТ з метою підвищення ефективності господарської діяльності в 
умовах ринкових відносин. 

A theoretical framework and methodological principles of the structure of corporate 
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enterprises (including the share of the state), enabling better use of resources of SA to improve 
the efficiency of economic activities in market economy conditions. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Формування 
та становлення ринкових відносин в Україні супроводжується 
неухильним розширенням сфери недержавних форм 
господарювання – приватних підприємств, різного виду 
корпоративних формувань, зокрема відкритих і закритих 
акціонерних товариств. 

Основною метою сучасного етапу перетворення в аграрній 
сфері виробництва є створення високоефективного приватного 
сектору, всемірний розвиток внутрішньої і зовнішньої конкуренції, 
підсилення мотиваційних ознак до ефективної праці, забезпечення 
соціального захисту населення, стійкого розвитку економіки країни 
шляхом залучення іноземних інвесторів і на цій основі підтримка 
розвитку різних форм власності, зокрема з корпоративною 
формою власності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка 
маркетингових моделей , оптимізації структури виробництва , 
оптимізації структури фінансових потоків на різних рівнях 
планування, їх інформаційного забезпечення, завжди привертали 
увагу вчених –дослідників. У науково-практичному відношенні до 
цього виняткове значення мають праці вітчизняних вчених О.О. 
Бакаева, В.А.Кадієвського, С.І.Наконечного та зарубіжних – 
А.М.Гатауліна, Я.Жигаря та ін.. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення  
змісту і функцій корпоративного управління на сучасному етапі та 
обґрунтування нових методів виробництва для підвищення 
ефективності їх господарської діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема 
будь-яких форм управління, включаючи корпоративне, завжди 
зводилася до питання оцінки ефективності господарської 
діяльності окремих підприємств. Але стан і характер вимог до 
корпоративної діяльності на початку ХХІ століття змінилися (існує 
безробіття, потреби збільшення капіталу тощо), які привели до  
необхідності зміни акцентів системи обов’язків від колективного 
національного до регіонального та інтернаціонального. В цих 
умовах ефективність інституційних механізмів, що забезпечують 
збільшення корпоративних прибутків, робочих місць, збереження 
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навколишнього середовища, виробництва продукції високої якості 
значно відстають від корпоративних інтересів. Реалізація таких 
вимог потребує вдосконалення організаційної структури, 
формування портфеля ділової активності корпоративних 
формувань, зокрема, акціонерних товариств (АТ). 

Технологія управління персоналом в АТ має охоплювати 
широкий спектр функцій, передбачити інформаційне, технічне, 
нормативно-методичне, правове забезпечення системи управління 
персоналом тощо. Одним із найважливіших є нормативно-
методичне забезпечення, що передбачає також застосування в 
управлінні виробництвом сучасних економіко-математичних 
моделей і методів оптимізації. Така необхідність обумовлена 
змінами в механізмах координації, формах власності, цінностях і 
цілях, що ставлять перед собою акціонерні компанії, та 
менеджменті, методах і структурах управління, які потребують 
розробки нових критеріїв оцінки ефективності роботи 
управлінського персоналу АТ. 

До першочергових проблем корпоративного управління 
треба віднести непрозорість діяльності ВАТ і ЗАТ, що виникає в 
наслідок недотримання ними вимог щодо розкриття інформації, 
яка характеризує їх господарську діяльність, неврахування інтересів 
акціонерів при прийнятті управлінських рішень, а також 
порушення законних прав та інтересів акціонерів з боку 
керівництва АТ . 

Своєрідним поштовхом для становлення національної 
моделі корпоративних відносин став Указ Президента України 
“Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в 
акціонерних товариствах”. Ситуацію, що склалася в галузі 
корпоративного управління слід поліпшувати шляхом розробки і 
запровадженням національних  стандартів корпоративної 
діяльності. 

З цією метою, щоб визначити і затвердити такий підхід до 
управління корпораціями, необхідно врахувати три 
фундаментальні вимоги реального розвитку економіки : 

— для задоволення суспільних і підприємницьких інтересів 
необхідно знайти такий підхід до проблеми управління 
корпоративною діяльністю, який би сприяв ринковому розумінню 
партнерства між підприємством, урядом та суспільством; 
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— вимоги, поставлені перед корпоративною системою 
управління, повинні зміцнювати постулат прибутковості та 
інновацій і диверсифікації агропромислового виробництва; 

— необхідно збалансувати корпоративну діяльність, яка 
випливає із нових масштабів і зрослої ваги підприємства, з 
національної та регіональної відповідальності за можливі 
економічні, техногенні наслідки цієї діяльності. 

При визначенні змісту і функцій корпоративного управління 
відзначають, що “управління... великою мірою, але... не винятково, 
полягає в забезпеченні взаємозв’язку корпорації з інституційним 
середовищем, у якому вона функціонує. Серед основних завдань 
управління – є дотримання законності, корпоративна підзвітність 
та визначення статусу корпорації, зокрема, чітке визначення перед 
ким і за що корпорація несе відповідальність, хто і за якими 
нормами повинен нею управляти . 

Визначаючи національне середовище, з яким взаємодіють 
корпорації, можна зробити висновок, що ідентифікація 
пріоритетних впливів на кожному конкретному відрізку часу має 
велике теоретичне і практичне значення. Це в першу чергу 
пов’язано з існуючою в Україні системою законодавчих актів, які 
регламентують корпоративну діяльність в галузях АПК. Метою 
регламентації є забезпечення єдності національних і 
корпоративних цілей функціонування корпорацій. 

Такий підхід обумовлює необхідність розробки стратегії 
функціонування корпоративних підприємств, яка б задовольняла 
вимоги розвитку і врахувала практичну необхідність операційних 
витрат на ефективне здійснення корпоративних функцій. Ступінь 
відповідальності корпорацій має виняткове значення і залежить від 
того,  на якому рівні необхідно дотримуватися законів і існуючих 
вимог – міжнародному, національному, галузевому . 

Економічна ефективність корпоративних підприємств 
оцінюється за різними показниками: динамікою прибутку, 
часткою ринку, коефіцієнтом зростання обсягу продажу, 
співвідношенням заборгованості та власного капіталу, ціною акцій, 
часткою надходжень від реалізації, що використовується на наукові 
дослідження, показниками продуктивності праці тощо . Для 
досягнення стійких показників ефективності виробництва 
корпоративні підприємства повинні забезпечити функціонування 
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базових напрямків бізнес-діяльності. 
Корпоративні підприємства АПК, як свідчить практика, 

завжди були ефективними в досягненні багатьох суспільних цілей, 
в першу чергу забезпечення продовольчої безпеки країни. На 
сучасному етапі проблема полягає в тому, щоб корпоративна 
діяльність в ринкових умовах відповідала економічним стандартам 
та стандартам ведення бізнесу, забезпечувала необхідний рівень 
прибутковості. На сучасному етапі в Україні управління 
держаними корпоративними правами має два аспекти: державно-
правовий та власне корпоративний. Перший – це діяльність 
державних органів щодо визначення обсягу, напрямків та умов 
функціонування державних корпоративних прав. 

 Другий –  це управління діяльністю корпорації в  межах 
прав держави, як акціонера.., Саме за своєю природою, своїм 
визначенням корпоративна власність спрямована на об’єднання 
капіталів різних власників з метою отримання найбільших 
прибутків шляхом підприємницької діяльності. Державна ж 
власність, навіть за умови її входження до корпоративного 
капіталу, не може позбутися своїх генетичних завдань – 
забезпечення суспільних потреб. Тому саме щодо управління 
державними корпоративними правами можуть реально існувати не 
тільки цільовий дуалізм, а й протиріччя її цілей та мотивів участі у 
корпорації по відношенню до цілей та мотивів інших власників 
.При цьому пріоритетною, безумовно, є перша частина, оскільки 
саме тут мають визначатися загальні та конкурентні цілі, умови та 
засади, за якими державна власність має функціонувати у другому 
контексті як корпоративний суб’єкт. Для діяльності держави, як 
акціонера, головним критерієм ефективності має бути оцінка того, 
наскільки успішно реалізуються макроекономічні цілі, які 
відповідають основним засадам державної політики. При цьому 
можливу низьку ефективність або навіть збитковість 
функціонування державної корпоративної власності необхідно 
визначити допустимою, тим більше, якщо при цьому виконує 
“функції вбудованого з обсягів державної корпоративної власності, 
які сьогодні мають місце в економіці України. 

Висновки На сучасному етапі держава не визначилася зі 
своїми пріоритетами в сфері корпоративних прав, не проявляє 
зацікавленості у масовому залученні капіталів у конкретні галузі 
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АПК. В результаті, капітали в певних сферах конкурують не між 
собою, а із зовнішнім середовищем, яке для України не досить 
сприятливе. 

В зв’язку з унікальними особливостями функціонування 
АПК, важливим є оптимізація тенденцій впливу реформ на 
аграрний бізнес, зокрема оптимізації потенційних можливостей 
корпоративних підприємств, форм державної підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах формування 
ринкового середовища і адаптації аграрного виробництва до 
світових стандартів. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ДОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

КОНОВАЛЕНКО А.Д., К.Т.Н., БИЖКО Н.С., 
КРЕМЕНЧУГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ОСТРОГРАДСКОГО 
 

В роботі розглянуті питання поставок сільськогосподарської продукції за 
різними схемами, обґрунтована схема дрібнооптових поставок. 

In paper the considered questions of supplying with an agricultural produce are on 
different charts, grounded chart of shallow parties deliveries. 
 

Постановка проблемы. Одним из важнейших аспектов 
социально-экономической политики Украины является создание 
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условий для своевременного удовлетворения потребностей 
населения в качественных продовольственных продуктах. 
Обеспечение людей продуктами питания в требуемом объеме и с 
надлежащим качеством является комплексной и достаточно 
сложной задачей, включающей в себя различные аспекты 
деятельности органов власти, бизнеса и граждан. Одним из 
основных направлений указанной деятельности является доставка 
скоропортящихся пищевых продуктов (СПП) до потребителей [3]. 

Среди всего перечня продовольственных продуктов, 
большую часть составляют продукты, которые можно отнести к 
категории скоропортящихся. Так в сельскохозяйственном 
производстве эта категория включает в себя овощи, 
плодоовощную продукцию и бахчевые культуры. Номенклатура 
скоропортящихся пищевых продуктов весьма значительна и 
разнообразна не только по количеству относимых к данной 
категории пищевых продуктов, но и по требованиям, 
предъявляемым к их хранению. Данные обстоятельства указывают 
на определенную специфику, выделяющую их среди прочих 
продуктов  питания. Эта специфика заключается в необходимости 
поддержания требуемого температурного режима (а в ряде случаев 
и влажности), на всем протяжении существования 
скоропортящихся продуктов с момента его производства и до 
момента потребления, т.к. таким образом обеспечивается качество 
доставляемой продукции, от которого напрямую зависит 
безопасность населения. Ведь, как известно, несоблюдение 
необходимых норм хранения и перевозки какого-либо 
скоропортящегося продукта может привести к тому, что он 
перейдет из разряда скоропортящихся в разряд опасных для 
здоровья, а в ряде случаев и для жизни людей. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Различные вопросы теоретического и методического обеспечения 
деятельности по перевозке скоропортящихся грузов, а также по 
транспорту и логистике, развитию и использованию 
логистических центров, отображены в работах Л.Л. Афанасьева, 
И.И. Батищева, В.С. Лукинского, Л.Б. Миротина, Ю.М. Неруша, 
В.М. Приходько, В.И. Сергеева, А.А. Чеботаева и др [2, 5]. 

Однако анализ научных работ в рассматриваемой области 
показал недостаточную проработанность вопросов доставки СПП 
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с учетом их специфики. 
Цель статьи. Указанные обстоятельства позволяют сделать 

вывод об актуальности исследования, связанного с разработкой 
ряда предложений, направленных на повышение эффективности 
доставки скоропортящихся продуктов с использованием 
автомобильного транспорта. 

Проблемы, существующие в сфере доставки 
скоропортящихся продуктов с использованием автомобильного 
транспорта, в целом, характерны для всей отрасли грузовых 
перевозок и доставки различных видов продукции. 

Материалы и результаты исследования. Основные 
проблемы доставки скоропортящихся продуктов: высокие 
логистические издержки; недостаточное качество оказываемых 
услуг; несовершенство нормативно-правовой 
базы; недостаточность контроля и учёта. 

К первой проблеме можно отнести высокие затраты на 
логистику в структуре конечной стоимости доставляемой 
продукции. Эта проблема характерна не только для процесса 
доставки скоропортящихся продуктов, а для всей логистической 
системы нашей страны. Проблема высоких логистических 
издержек, безусловно, носит системный характер и включает в 
себя множество нерешенных вопросов как непосредственно в 
сфере перевозки и хранения, так и в области состояния в целом 
транспортной инфраструктуры. 

К следующей проблеме можно отнести низкое качество 
логистических услуг. Она является результатом вышеуказанных 
проблемных ситуаций, но в то же самое время является и еще 
одним фактором, поддерживающим относительно высокий 
уровень логистических издержек. 

В нашем случае главная потребность грузополучателя 
(розничный либо мелкооптовый продавец) заключается в 
получении продукта, доставленного за установленный промежуток 
времени и с соблюдением необходимого температурного режима 
и влажности воздуха на протяжении всего процесса доставки. В то 
же время, соблюдение этих двух положений не должно 
сказываться на изменении себестоимости перевозки в сторону ее 
увеличения. В случае, когда производитель скоропортящейся 
продукции является ее грузоотправителем, для него также важны 
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указанные факторы. 
Следующей  проблемой  является  несовершенство  

нормативной правовой базы Украины в области перевозок 
скоропортящихся грузов. Эта ситуация проявляется в том, что 
основные правовые акты, регулирующие перевозку 
скоропортящихся грузов, устарели и не соответствуют 
современным условиям. 

Еще одну существенную проблему можно охарактеризовать 
как недостаточность контроля и учета деятельности по доставке 
СПП на территории Украины. В настоящее время не собирается 
информация о количестве и структуре грузопотоков 
скоропортящихся продуктов, о соблюдении теми или иными 
юридическими лицами норм, предъявляемых к подвижному 
составу и перевозке того или иного продукта. 

Подобная проблема затрудняет выявление и анализ слабых 
мест в рассматриваемой системе, и принятие соответствующих 
управленческих решений, направленных на улучшение 
сложившейся ситуации. 

Доставка СПП может осуществляться с использованием 
различных видов транспорта и различных конфигураций цепей 
поставок. 

В результате исследования были выявлены схемы доставки, 
применяемые в настоящее время. Рассмотрим наиболее 
применяемые схемы более подробно [1, 4]. 

Вариант доставки, изображенный на рис. 1, предполагает 
присутствие на рынке нескольких производителей и ряда 
относительно небольших независимых потребителей (розничные 
магазины или розничные торговые сети). 

 
 

Рис. 1. Доставка СПП напрямую 
от производителей потребителям 
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В данном случае потребители работают напрямую с каждым 
производителем по схеме прямых поставок. Подобный вариант 
выгоден производителю при достаточно крупных объёмах партий 
закупаемых продуктов, а также при заключении долгосрочных 
контрактов с потребителями. Также такой вариант является 
приемлемым, когда производитель и потребитель территориально 
расположены недалеко друг от друга (как правило, в пределах 
одного региона), это позволяет потребителю закупать 
мелкооптовые партии продукции. 

Как правило, при такой схеме доставки СПП подвижной 
состав загружается у производителя, после чего отправляется в 
розничную торговую точку потребителя. В данном случае 
перевозка может осуществляться как производителем или 
потребителем, так и с привлечением сторонней компании. 
Однако, в подавляющем большинстве случаев работа по такой 
схеме, когда производитель и потребитель находятся в разных 
регионах на значительных расстояниях друг от друга, является не 
выгодной. Исключение составляют крупные потребители, 
закупающие большие партии продуктов единовременно, что 
позволяет отправлять автомобиль большой грузоподъемности 
непосредственно  одному клиенту.  

Разновидностью первой схемы доставки является схема, 
изображенная на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Доставка СПП от производителей (поставщиков) 

потребителям через посредников  
 

В данном варианте доставки продукты на пути от 
производителя до потребителя проходят через ряд посредников. 
Такое положение возникает из-за того, что ни производитель, ни 
потребитель не оказываются в состоянии контролировать свою 
цепь поставок. Как правило, подобный вариант имеет место при 
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доставке СПП из одного региона в другой на значительные 
расстояния. 

Указанная схема не всегда является оправданной, поскольку 
удлинение цепи поставок за счет участия в ней различных 
посредников неизбежно приводит к росту затрат на доставку. Еще 
одним негативным последствием такого способа доставки является 
то, что производитель оказывается уже не способен 
контролировать всю цепь поставок своей продукции, а именно 
гарантировать качество продукта при продаже конечному 
потребителю и влиять на конечную цену. Также в ряде случаев 
(например, при производстве тепличных овощей, когда продукт 
требует быстрой реализации, а точно спрогнозировать объем 
произведенной партии весьма затруднительно) посредники сами 
устанавливают цены, по которым приобретают СПП у 
производителя. 

Таким образом, становится очевидно, что данный вариант 
не является приемлемым для производителей СПП. 

Большая часть потребителей также негативно относится к 
подобной схеме доставки. Являясь участниками данной схемы, 
потребители (розничные торговые компании) не могут 
приобретать гарантированно качественный товар, поскольку 
невозможно достоверно определить время его доставки, условия 
перевозки и т.д. 

В свою очередь, перевозчики, которые зачастую и 
исполняют роль посредников в данной схеме, не имеют 
возможности планировать свои грузопотоки и загрузку 
подвижного состава заранее, поскольку отсутствует возможность 
получения своевременной информации. Это приводит к 
значительным непроизводительным пробегам, а также, например, 
к использованию специального подвижного состава, 
оборудованного для перевозки СПП, для доставки грузов, не 
относящихся к категории скоропортящихся. Как следствие, 
перевозчики вынуждены оправдывать свои затраты в том числе и 
за счет потребителей и производителей. 

Выводы. В результате проведенного анализа 
существующих в настоящее время схем доставки 
сельскохозяйственной продукции наиболее распространенные 
схемы, к числу которых могут быть отнесены схемы прямых 
поставок от производителя до потребителя, схемы поставок через 
посредников. Однако схема, когда производитель и потребитель 
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находятся в разных регионах на значительных расстояниях друг от 
друга является не выгодной. А использование различных 
посредников приводит к росту затрат на доставку. А 
производитель сельскохозяйственной продукции не способен 
контролировать всю цепь поставок своей продукции и 
гарантировать качество продукции поставляемой потребителю. 
 

Литература. 
1. Афанасьев Л.Л., Цукерберг С.М. Автомобильные 

перевозки.: - М.: Транспорт, 1973. 
2. Батищев И.И., Можайская И.А. Автомобильному 

транспорту необходимы новые правила перевозок грузов 
//Автотранспортные предприятия. – 2006. - №7. 

3. Венгеров И.А., Рошаль Л.Я., Дынга И.Г. «Чтобы продукты 
не портились»//Автоперевозчик. – 2002. - №8. 

4. Приходько В.М., Колик А.В., Герами В.Д. Научные 
проблемы автотранспортного обеспечения национальной 
логистической системы. – М.: ООО «Техполиграфцентр», 2006. – 
91 с. 

5. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: учебник – М.: ИНФРА 
– М, 2001. – 608 с. 

6. Троицкая Н.А. Организация перевозки скоропортящихся 
грузов в международном сообщении. – М.: АСМАП, 1999. – 128 с. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ 

 
КОПИТЕЦЬ Н.Г., К.Е.Н., С.Н.С., НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ 

ЦЕНТР «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
 

Здійснено маркетингове дослідження сучасного стану ринку м’яса птиці та с 
прогнозовано його подальший розвиток. 

The marketing research of modern market condition and prognosis of market 
development of the meat of bird are carried 
 

Постановка проблеми. В розвитку агропромислового 
комплексу і забезпеченні повноцінного харчування населення 
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птахопродуктовому підкомплексу належить одне з провідних 
місць. При цьому в умовах економічної кризи та занепаду ряду 
тваринницьких галузей, птахівництво України нарощує обсяги 
виробництва продукції. Крім того, частина населення України 
надає перевагу саме споживанню м’яса птиці. Наразі постає 
об’єктивна необхідність дослідження стану та тенденцій розвитку 
ринку м’яса птиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і 
практичні аспекти формування та функціонування аграрного ринку 
та ринку птиці відображені в працях П. Т. Саблука, Д.Я. Карича, 
Ю.С Коваленка [1], Г.А. Калієва [2] О. М. Шпичака [3], 
Ф.О. Ярошенка[4], та інших. Однак у даних наукових роботах 
проблема функціонування ринку м’яса птиці розглядається 
однобічно і не враховує 4 основні компоненти комплексу 
маркетингу (продукт, ціну, місце збуту та комунікації), а тому 
потребує окремого комплексного маркетингового дослідження.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є маркетингове 
дослідження ринку м’яса птиці та розробка короткострокового 
прогнозу його розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні 
впродовж 2009-2010 років відмічаємо чітку тенденцію збільшення 
поголів’я птиці (в межах 2,7-4,7 %). Чисельність поголів'я та 
виробництво м’яса птиці в Україні щорічно збільшується. Не 
дивлячись на кризу, зростання поголів'я продовжиться і надалі. 
Причиною збільшення чисельності поголів'я є більша 
рентабельність виробництва м’яса птиці порівняно з яловичиною 
та свининою. Так на кінець 2009 р. в усіх категоріях господарств 
поголів’я птиці збільшилось на 8,1 % проти рівня 2008 р. і 
становило 191,5 млн. голів.  

У 2009 р. співвідношення між поголів’ям птиці, що 
утримується в сільськогосподарських підприємствах і 
господарствах населення, становить 52,4 : 47,6 (у 2008 р. це 
співвідношення складало відповідно 49,7 : 50,3). За 9 місяців 2010 р. 
поголів’я птиці в усіх категоріях господарств перевищило рівень 
показника 2009 р. на 10683,2 тис. голів і склало 226118,3 тис. гол., у 
тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 8862,3 тис. 
гол. і господарствах населення – 1820,9 тис. гол. У цей період 53,6 
% поголів’я птиці зосереджено в господарствах населення, що на 
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1,8 % менше аналогічного показника 2009 р. 
Найбільше поголів’я птиці за 9 місяців 2010 р. збільшилось у 

таких областях: Хмельницькій (на 31,0), Черкаській (на 23,5 %), 
Миколаївській (на 16,5 %), Волинській (на 9,5 %), Чернівецькій та 
Житомирській (на 8,3 %). В окремих областях відбулося суттєве 
скорочення поголів’я: Чернігівській – 8,1%, Полтавській – 6,8 %, а 
найбільше у Київській – на 11,1 %. 

За попередніми даними, на кінець 2010 р. поголів'я птиці в 
усіх категоріях зросте на 4,7 % і становитиме  200,5 млн. голів. У 
І півріччі 2011 р. поголів'я птиці всіх видів прогнозується  на рівні 
240,5 млн. голів. Ріст поголів'я птиці всіх видів у прогнозованому 
періоді буде  обумовлений збільшенням поголів'я молодняку.  

У 2009 р. порівняно з 2008 р. у сільськогосподарських 
підприємствах виробництво м’яса птиці (в живій масі) збільшилося 
на 15,3 % і склало 934,6 тис. тонн. За 9 міс. 2010 р. середньодобові 
прирости птиці не зазнали суттєвих змін і становлять 29 г/добу. 

Вирощування і реалізація птиці у сільськогосподарських 
підприємствах переважної більшості областей і надалі 
залишаються збитковими. В цілому по Україні у 2009 р. отримали 
збиток від реалізації 1 т птиці на м’ясо 2451,1  грн. Рівень 
збитковості досягнув максимального значення у 2009 р. у 
Кіровоградській області і становив - 73,9 %.  В цілому по Україні 
рівень збитковості становив у 2009 р. -22,5 %.  

У структурі вирощування худоби та птиці за видами у 
сільськогосподарських підприємствах намітилась чітка тенденція 
збільшення питомої ваги птиці. Так, за 9 міс. 2010 р. у структурі 
вирощування худоби та птиці за видами на птицю припадає 64,2 %.  

У 2009 р. виробництво птиці на м’ясо було рентабельним 
лише у двох областях і рівень рентабельності склав 10,9 % – у 
Луганській і 60,1%  – у Черкаській областях. 

Нинішня ситуація на ринку м’яса в цілому, та м’яса птиці 
зокрема, нагадує замкнене коло: дешевше імпортне м’ясо демпінгує 
на внутрішньому ринку, змушуючи вітчизняні підприємства 
працювати нижче рівня рентабельності. Українські 
товаровиробники недоотримують кошти, які б можна було 
витратити на модернізацію виробництва. Отже, йде мова про 
збитковість, а не рентабельність виробництва, через що вітчизняні 
компанії не можуть конкурувати з європейськими. 
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У 2010 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім 
малих) загальний обсяг вирощування птиці перевищив рівень 
січня–вересня 2009р. на 8,9% і склав 772,1 тис. тонн. При цьому 
реалізація на забій птиці (у живій масі) збільшилася на 9,6 % проти 
січня-вересня 2009 р. і становила 736,9 тис. тонн (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Вирощування та реалізація птиці у сільськогосподарських 

підприємствах 9 місяців (у живій масі) 
 

Худоба та птиця - усього В т.ч. птиця  

2009 2010 2010 у % 
  до 2009 2009 2010 2010 у % 

  до 2009 
Вирощування, 
тис. т  1103,5 1203,6 109,1 708,9 772,1 108,9 
Реалізація 
тис. т 1013,8 1121,4 110,6 672,5 736,9 109,6 

 
Збільшення обсягів виробництва м’яса птиці зумовлене, 

насамперед, зростанням попиту з боку населення та підприємств 
харчової промисловості. М’ясо птиці і надалі залишається 
найбільш доступним за ціною для більшості споживачів м’ясної 
продукції. Крім того, внаслідок суттєвого скорочення пропозиції 
м’яса великої рогатої худоби та свиней, а відповідно і росту цін на 
них, м’ясо птиці стало замінником для більшості споживачів м’яса. 
Разом із цим, чимало споживачів змінило свої смаки і вподобання 
відносно того чи іншого виду м’яса на користь дієтичного м’яса птиці. 

За попередніми даними очікуємо, на кінець 2010 р. в усіх 
категоріях господарств вирощування птиці в живій вазі 
збільшиться проти 2009 р. на 6,1 %. Сільськогосподарські 
підприємства у 2010 р. забезпечать 81,1 % обсягів вирощеної 
птиці, а господарства населення – 18,9 %. Прогнозуємо, що у 
І півріччі 2011 р. вирощування птиці сільськогосподарськими 
підприємствами збільшиться на 9,1 % проти відповідного періоду 
2010 р. і складе 561,2 тис. тонн, а реалізація птиці на забій (в живій 
масі) зросте відповідно на 7,6 % і становитиме 523,6 тис. тонн. 

Ціни реалізації окремих видів птиці та м’яса птиці в 
основному залежать від попиту на них та коливаються залежно від 
строків продажу та каналів збуту. Середня реалізаційна ціна по всіх 
каналах у 2009 р. становила 9608,7 грн. /т, що на 2,3% більше, ніж 
у 2008 р.  Середня ціна на птицю по каналах реалізації в січні-
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серпні 2010 р. збільшилася на 5,2 % проти рівня 2009 р. і 
становила 10130,2 грн/т. При цьому вона коливається від 9175,3 
грн. /т у лютому до 11152,6 грн. /т у травні 2010 р.  

За попередніми даними очікуємо, що на кінець 2010 р. 
середня ціна реалізації птиці по всіх каналах зросте на 10–15% і 
коливатиметься в діапазоні 11143,2–11650,0 грн/т. Найвищими 
будуть ціни реалізації птиці на ринку, через власні магазини, ларки 
і палатки  та за іншими каналами.  

Прогнозуємо, що у І півріччі 2011 р. середня ціна реалізації 
по всіх каналах зросте на 20,0 % порівняно з І півріччям 2010 р. і 
становитиме 11640,0 грн/т. Найвищу ціну прогнозуємо при 
реалізації птиці за іншими каналами (комерційним структурам і 
зарубіжним країнам) та переробним підприємствам. 

Роздрібна ціна на м'ясо птиці на міських ринках в березні-
серпні 2010 р. коливається в межах 32,88 – 37,96 грн/шт. Ріст цін у 
досліджуваному періоді на окремі види птиці на міських ринках 
зумовлений збільшенням цін на м'ясо і м’ясопродукти та 
зростанням рівня інфляції. Основною причиною росту цін на 
м'ясо птиці є суттєве подорожчання зернових культур, які є 
основними кормами для птиці.  

Очікуємо, у ІV кварталі 2010 р. на міських ринках і в 
торговельній мережі збережеться тенденція росту цін на м’ясо 
птиці та окремі її види, в межах 5-10 %. Прогнозуємо, що у І 
кварталі 2011 р. і І півріччі 2011 р. на міських ринках і в 
торговельній мережі триватиме ріст цін в межах 5-9% на м'ясо 
птиці і окремі її види 

Висновки. Дороге вітчизняне м’ясо чи дешевший, проте не 
завжди якісний імпорт — перед такою проблемою нині опинились 
українські державні службовці. З одного боку, угода з СОТ змушує 
Україну імпортувати європейські м’ясні продукти. Останні, звичайно, 
дешевші за вітчизняні, тож збивають ціну на українському ринку, 
змушуючи вітчизняних виробників працювати у збиток. 

За співвідношенням ціни та якості і враховуючи купівельну 
спроможність населення України м’ясо птиці, завжди займало 
провідні позиції. Однак в агропромисловому виробництві України 
галузь птахівництва залишається проблемною, хоча в той же час 
стрімко розвивається. Як наслідок, займатись виробництвом м’яса в 
Україні стає все менш вигідно і підприємства поступово від нього 
відмовляються, ставлячи країну в залежність від імпорту. 

Створити сприятливі умови для підвищення ефективності 
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птахівництва в цілому, забезпечити населення високоякісними 
продуктами харчування, витримати значну конкуренцію на 
внутрішньому ринку і знайти шляхи виходу на зовнішній ринок - 
це далеко не весь перелік проблем, які стоять перед галуззю та 
наукою на сучасному етапі розвитку і потребують подальших 
досліджень та негайного вирішення. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
ЗЕРНА ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ 

ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 
 

КОРЖЕНІВСЬКА Н.Л., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ПДАТУ 
 

Досліджується ефективність виробництва зернових культур на матеріалах 
Тернопільської області, що дає можливість виявити вплив чинників на її підвищення 
в умовах стабілізації продовольчого ринку. 

Investigated efficiency  productions of grain-crops on materials of the Ternopil area 
that gives an opportunity to find out influence of factors on her increase in the conditions of 
stabilizing of food market. 
 

Постановка проблеми. У розвитку багатьох галузей 
економіки нашої держави, і насамперед сільського господарства 
важливу роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна. 
Обсяги виробленого зерна в країні та його якість визначають 
рівень розвитку зернового господарства та є основою формування 
конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринках 
продовольства. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ринку 
продовольства, зокрема в частині його забезпечення зерновими, 
присвячено значну кількість досліджень вчених-економістів та 
дослідників-практиків. Так, проблеми ефективності виробництва 
зернових розкриваються у працях Саблука П.Т., Шпичака О.М., 
Бойка В.І, Лобаса М.Г., Волинця В.Л., Калюжної О.В., Худолій 
Л.М., Сайко В.Ф, Губенка В.І., Жмайлова В.М., Андрійчука В.Г., 
Кваші С.М. та інших. Проблемам підвищення ефективності 
виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в 
умовах формування ринку присвячені роботи К. Макконела, 
А.Сміта, Захарчука О.В., Калінчика М.В, Федька В.Г, Шовкалюк 
В.С., Власова В.І., Олійника О.В. та інших. 

Формулювання цілей статті. У статті проаналізовано стан 
виробництва зернових на прикладі Тернопільської області та 
визначено вплив факторів на підвищення його ефективності з 
метою стабілізації ринкових ресурсів зерна. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення 
економічної ефективності аграрних підприємств є першочерговим 
завданням аграрного сектора економіки. Підвищення ефективності 
виробництва означає, що на кожну одиницю витрат і 
застосовуваних ресурсів одержують більше продукції і доходу. А 
це має велике значення як для всієї національної економіки, так і 
для кожного сільськогосподарського підприємства та населення 
країни. 

Таблиця 1 
Прибуток у розрахунку на 1 ц зерна, 2005-2009 рр. 

Роки  
Види продукції 

2005 2006 2007 2008 2009 

Відхилен
ня (+,-), 

2009р. до 
2005р. 

Зернові та зер-
нобобові  1,3 3,46 25,49 15,97 13,08 11,78 

з них: пшениця 1,12 4,18 20,76 20,68 13,70 12,58 
кукурудза на 
зерно -4,80 4,09 24,95 4,95 11,60 16,40 

гречка 3,74 29,60 37,53 10,21 3,85 0,84 
ячмінь 3,97 2,78 12,73 15,4 13,46 9,49 
горох 12,77 -1,01 33,98 56,65 38,21 25,44 
овес -6,40 -6,30 9,96 3,66 -8,90 -2,50 
інші зернові -5,38 -4,11 16,41 23,77 33,50 38,88 
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У сільськогосподарських підприємствах Тернопільської 
області (табл. 1) протягом 2005-2009 рр. прибуток у розрахунку на 
1 ц зернових культур зріс на 11,78 грн., з них: пшениці – на 12,58 
грн., кукурудзи на зерно – на 16,40 грн., гречки – на 0,84 грн., 
ячменю – на 9,49 грн., гороху – на 25,44 грн., інших зернових  - на 
38,88 грн. Таке збільшення свідчить про підвищення економічної 
ефективності виробництва зерна. 

Виробництво  зерна – діяльність сільськогосподарських  
товаровиробників, що пов'язана з вирощуванням зерна, 
забезпеченням внутрішніх потреб України  у  насіннєвому  
матеріалі,  зерні  для продовольчих, фуражних  та  технічних  
цілей,  поліпшенням  його якості, створенням експортного 
потенціалу ринку  зерна,  а  також гарантуванням  продовольчої  
безпеки  держави  за рахунок розвитку власного зернового 
господарства. [1]. Показником, що виступає індикатором 
прибутковості виробництва продукції є рентабельність. Вона являє 
собою важливий показник економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва, який свідчить про те, що 
підприємство від своєї діяльності одержує прибуток [2,219]. З 
урахуванням цього проаналізуємо рівень рентабельності 
виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах 
Тернопільської області на основі даних наведених у табл. 2.  

Таблиця 2 
Рентабельність виробництва зерна у сільськогосподарських 

підприємствах Тернопільської області, % 
Роки 

Види продукції 
2005 2006 2007 2008 2009 

Відхилення 
(+,-), 2009р. 
до 2005р. 

Зернові та зер-
нобобові  3,0 6,6 39,4 21,8 17,4 14,4 

з них: пшениця  2,6 8,0 32,6 29,2 17,7 15,1 
кукурудза на 
зерно -10,0 8,2 41,2 7,7 16,9 26,9 

гречка 4,8 31,7 32,6 7,6 2,7 -2,1 
ячмінь  8,6 5,4 57,4 17,8 18,3 9,7 
горох 29,1 -1,6 42,0 55,0 38,3 9,2 
овес -15,0 -12,0 15,5 5,1 -12,7 2,3 
інші зернові -12,4 -8,2 20,4 25,2 35,9 48,3 
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У сільськогосподарських підприємствах Тернопільської 
області протягом 2005-2009 рр. спостерігається підвищення рівня 
рентабельності виробництва зерна. Так, за цей період рівень 
рентабельності виробництва зернових культур зріс на 14,4% і у 
2009р. становив 17,4% (з них пшениці – на 15,1%, кукурудзи на 
зерно – на 26,9%, ячменю – на 9,7%, гороху – на 9,2%, вівса – на 
2,3%, інших зернових – на 48,3%).  Це характеризує підвищення 
рівня економічної ефективності виробництва зерна. 

На рівень рентабельності кожного виду продукції прибуток 
від реалізації впливає прямо пропорційно, а собівартість – 
обернено. За нашими розрахунками у сільськогосподарських 
підприємствах Тернопільської області за останні п’ять років рівень 
рентабельності виробництва зерна підвищився за рахунок 
зростання прибутку на 15,7%: при зростанні прибутку від 
виробництва пшениці рівень рентабельності підвищився на 16,3%, 
кукурудзи на зерно – на 9,9%, гречки – на 0,1%, ячменю – на 
12,9%, гороху – на 25,4%, інших зернових – на 41,7%. При цьому 
із зменшенням прибутку від виробництва вівса рівень 
рентабельності   знизився на 21,8%. При зростанні собівартості 
виробництва зерна рівень рентабельності знизився на 1,3%: із 
зростанням собівартості виробництва пшениці рівень 
рентабельності знизився на 1,2%, кукурудзи на зерно – на 13,0%, 
гречки – на 2,2%, ячменю на  -3,2%, гороху  - на 6,3%, вівса  - на 
24,1%, інших зернових – на 18,2%. 

Проаналізувавши вплив  обсягу реалізованої продукції, в 
тому числі кількості продукції та асортименту або структури 
продукції;  реалізаційних цін; повної собівартості продукції.на 
величину прибутку від реалізації зернових культур в 
сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області 
бачимо, що протягом 2005-2009 рр. при зростанні собівартості 
зернових культур прибуток знизився на 341280,4 тис.грн.: пшениці 
- на 202946,2 тис.грн., гречки – на 4489,3 тис.грн., ячменю – на 
53114,3 тис.грн., гороху – на 6125,5 тис.грн., вівса  - на 1871,0 
тис.грн. Таким чином, за останні п’ять років спостерігається 
зростання собівартості 1ц зернових культур на 70,96% (31,18 
грн./ц), з них: пшениці – на 79,13% (34,20грн.), кукурудзи на зерно 
– на 64,63% (27,04 грн.), гречки – на 81,28% (63,74 грн.), ячменю – 
на 60,10% (27,63 грн.), гороху – на 127,09% (55,87 грн.), вівса – на 
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64,65% (27,6 грн.), інших зернових – на 115,86% (50,12 грн.). Таке 
значне зростання собівартості зумовлює необхідність пошуку 
шляхів її зниження, оскільки зі зниженням собівартості зростає 
прибутковість підприємства та його економічна ефективність. 

Разом із завданням економії витрат у кожній галузі 
виробництва важливою умовою зниження собівартості продукції є 
збільшення обсягу валової продукції. Це зумовлюється тим, що 
розмір постійних витрат господарства (наприклад, витрат з 
організації виробництва та управління, на амортизацію та ремонт 
основних засобів) у розрахунку на 1 грн. валової продукції 
зменшується. Собівартість продукції сільськогосподарських 
підприємств залежить також від розмірів виробництва та 
інтенсивності його ведення. 

Збільшення обсягу і підвищення рівня виробництва на 
сільськогосподарських підприємствах зумовлює зниження 
собівартості не лише за рахунок постійних витрат, а й кращого 
використання робочої сили, виробничих фондів, кормових 
ресурсів тощо. Таким чином, змінні витрати на одиницю продукції 
зменшуються. Саме цим пояснюється зниження витрат на 1 грн. 
валової продукції у кращих господарствах. 

Висновки. Пропозиція на ринку зерна формується з 
товарної продукції. Обсяг пропозиції залежить від валового 
виробництва зерна в господарствах всіх категорій, підвищення 
ефективності його виробництва. Частка Тернопільської області в 
державному обсягу реалізованої продукції становить біля 7,5%, що 
свідчить про відносну стабільність по реалізації зернових на фоні 
обсягів реалізації держави. Проте значну увагу слід приділяти 
оптимізації витрат виробництва та підвищенню прибутковості 
галузі за рахунок поглибленого аналізу ключових факторів впливу. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 
КОРМАН І.І., УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 

Проведено дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку 
харчових продуктів України, виявлено фактори, що впливають на його розвиток та 
проблеми, які існують на цьому ринку. 

Research of the modern state and prospects of food market of Ukraine development is 
conducted, factors, which influence on his development and problems which exist at this 
market, are educed. 
 

Постановка проблеми. Харчова промисловість є однією з 
галузей української промисловості, що розвиваються найбільш 
швидкими темпами. На сьогодні продукція харчової 
промисловості складає приблизно 18% всієї продукції, яка 
виробляється на території України. Дана галузь володіє значними 
виробничими потужностями, трудовими ресурсами та 
дослідницьким потенціалом, тому за останні роки інтерес до неї 
виявило чимало міжнародних компаній. Внаслідок значних 
внутрішніх та зарубіжних інвестицій в українські підприємства, а 
також впровадження міжнародного досвіду, у галузі відбуваються 
позитивні зміни. Зокрема, впровадження нових технологій 
виробництва значно покращило якість продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
функціонування українського продовольчого ринку розглядаються 
в наукових працях багатьох вітчизняних дослідників, зокрема 
П. Гайдуцького [1], П. Саблука, О. Шпичака, В. Андрійчука, 
Т.Мостенської [3], І. Кириленка, Шадура-Никипорець Н.Т., 
Шевченко О.О.[4], Щекович О.С. [4] та ін. Проте маркетинговий 
підхід до вивчення ринку харчових продуктів в Україні на сьогодні 
використовується недостатньо.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є маркетингове 
дослідження та узагальнення основних тенденцій та перспектив 
розвитку ринку харчових продуктів України. 

Виклад основного матеріалу. Харчову промисловість 
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можна охарактеризувати як одну з тих, що мають стійкі позитивні 
тенденції розвитку, хоча темпи приросту по окремих галузях 
відрізняються і мають тенденцію до коливань у значних межах при 
збереженні загальних тенденцій до зростання. Темпи приросту до 
попереднього року коливаються від 20% у 2003 році до 8,4% - у 
2002. За останні два роки обсяг виробництва продукції харчової 
промисловості зріс на 10% річних. За даними Держкомстату 
обсяги випуску промислової продукції галузі у 2010 р. порівняно з 
2009 р. збільшились на 3,2%, у тому числі на підприємствах з 
виробництва  олії та жирів – на 6,0%, м’ясної промисловості – на 
6,3%, виробництва напоїв – на 5,0%, кондитерської промисловості 
– 3,9%. Скоротились обсяги виробництва у тютюновій 
промисловості (на 10,4%), продукції у переробленні та 
консервуванні овочів та фруктів (на 6,1%), молочній 
промисловості (на 1,8%). За січень-листопад 2010 р. кількість 
прибуткових підприємств галузі склала 59,7% (за січень-листопад 
2009 р. – 59,6%). 

Протягом останніх років на результат роботи підприємств 
харчової промисловості впливали різнонаправлені фактори, які 
можна поділити на стимулюючі і стримуючі. 

До стимулюючих можна віднести в першу чергу позитивні 
тенденції у олійно-жировій галузі, які, крім значного врожаю 
насіння соняшника у попередньому році (6,4 млн. т), обумовлені 
також стабільно високим зовнішнім попитом на вітчизняну олію 
(80% від виробленої продукції спрямовується на експорт). Слід 
зауважити, що врожай соняшнику у поточному році (7 млн. т) є 
абсолютним рекордом за всі попередні роки, що свідчить про 
високий потенціал розвитку виробництва олії. 

Другий стимулюючий фактор – покращення сировинної 
бази у м’ясопереробній промисловості за рахунок зростання 
поголів’я свиней та птиці у сільському господарстві. Зростання 
поголів’я відбувається, в першу чергу, внаслідок отримання у 
останні два роки рекордного врожаю зернових культур (53,3 млн. 
т. у 2008 році та 46 млн. т. у 2009 році), що вплинуло на 
покращення кормової бази. 

Стримуючим фактором, який впливає на динаміку харчової 
промисловості залишається триваюче скорочення поголів’я 
великої рогатої худоби (у т. ч. корів) (далі - ВРХ) у 
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сільськогосподарському виробництві. Так, скорочення ВРХ, яке 
триває впродовж останніх 20 років (з 25,2 млн. голів у 1990р. до 4,8 
млн. голів за підсумком 2009р.), у 2010 році продовжилося. За 
даними Держкомстату станом на 1 листопада 2010 року проти 
аналогічного періоду минулого року у всіх категоріях господарств 
поголів’я ВРХ (у т. ч. корів) скоротилось на 2,7%. Це негативно 
відображається на виробництві переробними підприємствами 
яловичини і телятини (свіжої та мороженої) (скорочення 
виробництва на 11% та 12,7%, відповідно), а також на виробництві 
молока у сільському господарстві (скорочення на 3,5%). Останнє 
впливає на зменшенні виробництва молочних продуктів у 
харчовій промисловості (спредів та сумішей жирових – на 14,6%, 
сирів жирних – 7,4%, продуктів кисломолочних – 2,9%).     

За даним Держкомстату про обсяги споживання продуктів 
харчування та даних Міністерства охорони здоров’я України 
можна зробити висновки про достатність споживання кожного 
виду продукції (табл.1). 
 

Таблиця 1 
Розрахунок достатності споживання продуктів харчування   

(на особу на рік; кілограмів) 
 

Відхилення фактичного 
споживання від 

раціональної норми Продукти 

Раціональна 
норма 

(розрахунки 
МОЗ України)

Фактичне 
споживання у 
2009 році (дані 
Держкомстату) у кілограмах у % 

Хліб і хлібопродукти (у 
перерахунку на борошно) 101 111,7 10,7 10,6 
М'ясо і м'ясопродукти (у 
перерахунку на м'ясо) 80 49,7 -30,3 -37,9 
Молоко і 
молокопродукти (у 
перерахунку на молоко) 380 212,4 -167,6 -44,1 
Риба і рибопродукти 20 15,1 -4,9 -24,5 
Яйця (шт.) 290 272 -18 -6,2 
Овочі та баштанні 161 137,1 -23,9 -14,8 
Плоди, ягоди та виноград 90 45,6 -44,4 -49,3 
Картопля 124 133 9 7,3 
Цукор 38 37,9 -0,1 -0,3 
Олія  рослинна всіх видів 13 15,4 2,4 18,5 

Джерело: власні розрахунки на основі даних МОЗ України та 
Держкомстату 
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У 2009 році в Україні по більшості основних видів 
продовольства фактичне споживання знаходилося нижче 
раціональних норм. Найбільше відставання фактичного 
споживання від раціонального спостерігалося по плодах, ягодах і 
винограду – на 49 %, молоку і молокопродуктах – на 44 %, м'ясу і 
м'ясопродуктах  - на 38 %, рибі та рибопродуктах – на 24 %. 
Необхідно відмітити, що у 2009 році під впливом падіння доходів 
населення відбулося  зменшення  фактичного споживання молока, 
м'яса та риби населенням країни, незважаючи на його суттєве 
відставання від раціональних норм. Так, упродовж минулого року 
споживання м'яса і м’ясопродуктів на душу населення зменшилося 
порівняно з попереднім роком на 0,9 кг, молока і  молокопродуктів 
– на  1,4 кг, риби і рибопродуктів – на 2,4 кг, яєць – на 8 штук. 

За трьома продовольчими групами, а саме: "хліб і 
хлібопродукти", "картопля", "олія рослинна всіх видів" фактичне 
споживання перевищило раціональну норму. Проте, таке 
перевищення по зазначених групах продовольства, особливо 
хлібопродуктах та картоплі, є свідченням незбалансованості 
харчування населення, яке намагається забезпечити власні 
енергетичні потреби за рахунок більш економічно доступних 
продуктів.   

У 2009 році вперше за останні 5 років  споживання цукру на 
одну особу в Україні було менше за раціональну норму і становило 
37,9 кг на рік, що є наслідком стрімкого зростання цін на цукор на 
світових та внутрішньому ринках у сезоні 2009/2010 років, 
обумовленого зменшенням виробництва цукросировини. 
Упродовж минулого року споживчі ціни на цукор в Україні зросли 
в 1,8 рази.  

Також можна розрахувати ємність внутрішнього ринку як 
добуток річного середньодушового споживання певного продукту 
та середньорічної чисельності населення (табл. 2).  

Падіння реальних наявних доходів населення у 2009 році на 
10,8 відсотка порівняно з попереднім роком стало одним із 
чинників зменшення обсягів споживання населенням окремих  
продуктів харчування.  

Задоволення потреб населення у продовольстві, у межах 
його купівельної спроможності, у 2010 році, як і у попередні роки,  
здійснювалося, в основному, за рахунок вітчизняного 
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виробництва. Експорт та імпорт готових продуктів урівноважений 
і становив за 9 місяців 2010 року відповідно 1728676,2 тис. дол. 
США та 1736899,5 тис. дол. США. Таким чином, до загального 
обсягу виробництва продуктів в Україні обсяг експорту та імпорту 
становив майже десяту його частину. 
 

Таблиця 2 
Ємності внутрішнього ринку харчових продуктів за 

основними групами (у тис. тонн) 
 

Ємність внутрішнього ринку 
(за даними Держкомстату) 

 

2009 рік 2008 рік 

Відхилення 
2009 рік 

порівняно з 
2008 року 

Хліб і хлібопродукти (у 
перерахунку на борошно) 5145,1 5340,1 -195 
М'ясо і м'ясопродукти (у 
перерахунку на м'ясо) 2290,0 2340,0 -50 
Молоко і молокопродукти 
(у перерахунку на молоко) 9780,1 9890,4 -110,3 
Риба і рибопродукти 696,8 810,8 -114 
Яйця (млн. шт.) 12503,6 12020,0 483,6 
Овочі та баштанні 6311,8 5974,9 336,9 
Плоди, ягоди та виноград 2100,7 2010,0 90,7 
Картопля 6125,8 6098,8 27 
Цукор 1745,0 1891,2 -146,2 
Олія  рослинна всіх видів 711,3 694,2 17,1 
із неї олія соняшникова 
(розрахунково) 450,0 427,0 23 

Джерело: власні розрахунки на основі даних Держкомстату 
 

Найбільш вразливими позиціями, з точки зору 
імпортозалежності, є позиції «риба та рибопродукти», «плоди, 
ягоди та виноград», «олія рослинна всіх видів», частка імпорту за 
цими групами у загальному споживанні відповідно становить 65,3; 
54,2 та 44,4 відсотка при 30-ти відсотковому пороговому критерії 
цього індикатора.  

Необхідно зазначити, що значний відсоток імпорту по 
групі «олія рослинна всіх видів» обумовлений ввезенням тропічних 
олій, які не виробляються в Україні (пальмова, кокосова олії тощо), 
але широко використовуються при виробництві продовольчих 
товарів вітчизняними підприємствами харчової промисловості. 
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При цьому внутрішній попит на олію соняшникову повністю 
забезпечувався за рахунок власного виробництва.  
 

Рис. 1. Структура експорту та імпорту продукції харчової 
промисловості за групами 
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Джерело: побудовано автором на основі даних Держкомстату 

 
Суттєві обсяги імпорту плодово-ягідної продукції 

припадають на екзотичні види фруктів (цитрусові, банани тощо). 
В той же час відбувається зростання імпорту і тих видів плодів, 
вирощування яких характерне і для України, чому сприяла 
лібералізація внутрішнього ринку, яка відбулася внаслідок вступу 
України до Світової організації торгівлі. Зокрема, у 2009 році 
порівняно з 2008 роком імпорт яблук зріс у 1,4 рази. (за даними 
Міністерства економіки України) 

Негативною тенденцією 2009 року є збільшення питомої 
ваги імпорту цукру у внутрішньому споживанні до 6,6 відсотка, що 
пов’язано із суттєвим скороченням обсягів вітчизняного 
виробництва цукру з цукрових буряків у сезоні 2009/2010 років, які 
не в змозі задовольнити ринковий попит. 

Висновки. Виробництво харчових продуктів відноситься до 
найбільш соціально значущих напрямів економіки. Попит на 
продукти харчування є незмінним. Від обсягів виробництва, якості, 
асортименту продукції, орієнтованих на споживача з урахуванням 
різних його можливостей, залежить стабільність забезпечення 
населення України продуктами харчування. Результативність 
виробничої діяльності визначає рівень задоволення потреб 
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населення в цих продуктах. Особливістю застосування 
маркетингової політики на підприємствах харчової промисловості, 
що діють на насичення ринку в умовах стійкого попиту на товари 
з боку споживачів є орієнтація виробників на трансформацію 
здійснюваної маркетингової політики з метою адаптації до 
швидких змін, пов’язаних з мінливим оточуючим середовищем. 
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УКРАЇНА В СОТ: 
ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

 
КОШОВА Л.М., СТ. ВИКЛАДАЧ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Після вступу до СОТ Україна взяла на себе зобов’язання щодо приведення до 
відповідності законодавчої бази регулювання торгівлі у державному секторі економіки, 
зокрема аграрному. Розвиток агробізнесу значною мірою зумовлений специфічними 
умовами ринку, на якому він функціонує. Саме тому агробізнесова інтеграція 
сільського господарства створює умови для згладжування диспропорцій аграрного 
ринку. 

 After entering to WTO Ukraine assumed an obligation in relation to a coercion to 
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accordance of legislative base of adjusting of trade in the public sector of economy, in 
particular agrarian. Development of agribusiness is largely predefined by the specific terms of 
market on that he functions. For this reason Agribusiness integration of agriculture creates 
terms for smoothing of disproportions agrarian. 
 

Постановка проблеми. Україна, ставши в 1991 р. на шлях 
незалежності, за прикладом інших постсоціалістичних держав 
Східної Європи почала налагоджувати економічні зв'язки з 
країнами світу. Проте, не маючи відповідного досвіду, 
кваліфікованих кадрів та державних органів, які могли б проводити 
самостійну і виважену зовнішньоекономічну політику, Україні 
досить часто доводилось зазнавати невдач на фоні більш іменитих 
конкурентів - Росії, Польщі та ін. Стабільні взаємовигідні зв'язки з 
індустріальними країнами світу необхідні для того, щоб швидше 
подолати економічну кризу. Адже лише залучивши до 
перебудовчих процесів у національному господарстві зарубіжних 
інвесторів, придбавши нові технології випуску продукції та 
заручившись підтримкою міжнародних організацій, можна 
сподіватися на успіх. Тим більше, що приклади Угорщини, 
Польщі, країн Прибалтики свідчать про ефективність такого 
шляху. Найголовнішою причиною, що стримує нині входження 
України у світове господарство як повноправного партнера є дуже 
низька конкурентоспроможність її продукції на міжнародних 
ринках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
підписання угоди України  з СОТ для  аграрної економіки 
досліджувалися в наукових  працях Мельничука Д.О., 
Галушко В.П., Остапко Т. О.,  Кобути І.В. Але питання 
визначення перспективних напрямків розвитку бізнесових 
структур аграрного сектору економіки в  зв’язку із вступом до СОТ 
потребує додаткового вивчення. 

Формулювання цілей статті. На основі наукових 
узагальнень які характеризують перспективи та наслідки для 
аграрного сектора економіки у зв’язку із вступом України до СОТ, 
було проведено загальний аналіз вимог Світової організації 
торгівлі до сільського господарства, та аграрного бізнесу, зокрема. 
Внесені окремі наукові бачення стосовно зростаючої конкуренції 
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на аграрному ринку, а також  в аналітичному ракурсі 
розглядаються можливі позитивні та негативні наслідки 
функціонування аграрного бізнесу в Україні в нових умовах.  

Виклад основного матеріалу. 5 лютого 2008 року під час 
засідання Генеральної ради СОТ підписано Протокол про вступ 
України до СОТ, що вплине на подальший соціально-
економічний розвиток країни. Україні в умовах СОТ важливо 
зосередитись на перспективах АПК  і утвердженні себе як аграрної 
країни. Нинішня ситуація має підштовхнути світ до пошуку 
альтернативних шляхів поповнення ринків і розвитку економіки. В 
умовах економічної кризи агропромисловий комплекс АПК 
демонструє відносно сталу картину де виробляється 18% ВВП, 
створюється 16% валової доданої вартості, зайнято майже 25% 
загальної кількості працюючих в країні.  

Світова організація торгівлі (СОТ), що є спадкоємицею 
діючої з 1947 р. Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), 
почала свою діяльність з 1 січня 1995 р. СОТ покликана 
регулювати торговельно-політичні відносини учасників 
Організації на основі пакета Угод Уругвайського раунду 
багатосторонніх торговельних переговорів (1986-1994 р.). Дані 
документи є правовим базисом сучасної міжнародної торгівлі. 
переговори про доступ до ринку товарів і послуг з країнами-
членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до 
СОТ. З початку переговорного процесу щодо вступу України до 
СОТ проведено 17офіційних засідань цієї Робочої групи. Загалом 
переговорний процес вступу України до COT передбачав дві 
головні складові: завершення двосторонніх переговорів з доступу 
до ринків товарів та послуг з країнами-членами Робочої групи з 
розгляду заявки України про вступ до COT (РГ) та гармонізацію 
законодавства України відповідно до вимог угод COT.  

В частині законодавчого забезпечення процесу вступу 
України до СОТ Верховною Радою України протягом 2005 та 2006 
років в цілому було прийнято 38 Законів України, у тому числі 22 – 
у 2006 році. У грудні 2006 року зазначені закони представлені на 
розгляд Робочої групи. Крім того, 31 травня 2007 року ВРУ 
прийняла пакет з 11 законів здебільшого технічного характеру. З їх 
прийняттям Україна виконала свої зобов’язання з інтеграції в 
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зазначену міжнародну організацію. На сьогодні процес розробки 
та прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на 
забезпечення імплементації законодавства, прийнятого з метою 
вступу України до СОТ, майже завершений. [2] 

16 січня 2008 року у Лондоні відбулися переговори 
української урядової делегації з Комісаром з питань зовнішньої 
торгівлі Європейської Комісії П. Мендельсоном щодо 
врегулювання питань експортних тарифів з ЄС. За підсумками 
переговорів сторони досягли компромісу з питання, яке тривалий 
час залишалося неврегульованим між Україною та ЄС і 
затримувало завершення процесу вступу нашої країни до СОТ, а 
саме – питання експортних тарифів. Україна погодилася обмежити 
кількість існуючих експортних мит на визначений перелік товарів, 
а також не підвищувати їх у майбутньому. Таким чином, було 
усунено останню перешкоду на шляху вступу України до СОТ. Під 
час останнього засідання Робочої групи (25 січня 2008 р., м. 
Женева) було затверджено Звіт Робочої групи і передано його на 
розгляд Генеральної Ради СОТ. Таким чином Робоча група 
завершила свою роботу. Пакет документів було ратифіковано ВР 
України, про що українська сторона нотифікувала Секретаріат 
СОТ. Через 30 днів після офіційного повідомлення про 
ратифікацію Генеральна Рада СОТ оголошує про набуття 
Україною повноправного членства в організації. 

Основні переваги приєднання України до СОТ, зокрема у 
зовнішньоекономічній діяльності є: 1). зменшення тарифних і 
нетарифних обмежень для українських товарів практично на всіх 
світових ринках; 2). можливості не лише кількісно збільшити 
обсяги експорту, а й змінити його структуру;  3).кількісне і якісне 
поліпшення української торгівлі, яке відбудеться одночасно щодо 
135 країн-членів СОТ, на яких припадає понад 90% світової 
торгівлі;  4). застосування антидемпінгових та компенсаційних 
заходів з метою захисту внутрішнього ринку від субсидованого 
експорту та ефективного інструменту боротьби із заниженням цін 
на імпортовані товари; 5). підвищення імпортного мита та 
застосування кількісних обмежень з метою уникнення серйозної 
шкоди вітчизняним виробникам, яка може бути сприинена 
надмірним імпортом;  6).введення тимчасових обмежень імпорту у 
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випадку проблем з платіжним балансом. країнам із незначним 
рівнем міжнародної конкурентноздатності до застосування 
ліберальних принципів торгівлі в рамках СОТ необхідно пройти 
певну адаптаційну фазу.  

Виходячи з цього, державам з перехідною економікою, 
базуючись на принципі "порівняльної переваги", варто визначити 
своєрідний "баланс" між збереженням достатнього рівня 
юридичного протекціонізму відносно одних галузей та 
відповідною лібералізацією в регулюванні інших. Подібне 
концептуальне визначення доцільно покласти в основу науково 
обґрунтованої стратегії приєднання України до СОТ. 

Українські споживачі мають виграти від розширення 
можливостей внаслідок більш ефективної конкуренції на ринку, 
асортименту та якості товарів і послуг, зниження їх ціни. Зниження 
цін стосуватиметься не лише готових імпортних товарів та послуг, 
а й вітчизняних, у виробництві яких використовуються імпортні 
компоненти. Водночас відбудуться відповідні зміни в обсягах і 
структурі споживання, яке наближатиметься до стандартів 
розвинених країн. Підвищення платоспроможного попиту 
позитивно позначатиметься на зростанні виробництва, свідчитиме 
про покращання соціально-економічного становища населення. 

Для виробників потенційні вигоди будуть пов’язані з 
отриманням полегшеного доступу до світових ринків товарів, 
послуг, капіталів, міжнародно-визнаних прав для захисту 
національних економічних інтересів на цих ринках. Відбудеться 
зниження комерційних ризиків - внаслідок встановлення більш 
стабільного режиму торгівлі, а також зменшення транспортних 
витрат - внаслідок гарантування свободи транзиту товарів 
територією країн-членів СОТ. Усе це загалом сприятиме 
зниженню собівартості української продукції і, відповідно, 
підвищенню конкурентоспроможності українських компаній. 
Експортоорiєнтовані галузі економіки можуть виграти від 
зменшення втрат від дискримінаційних заходів (які сьогодні 
становлять $2—3 млрд. на рік), зокрема через отримання 
недискримінаційного ставлення в рамках антидемпінгових 
розслідувань. З’являться нові можливості для відстоювання 
національних інтересів через застосування багатосторонніх 
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механізмів справедливого вирішення торговельних спорів, що 
діють у рамках СОТ.   

Існуючий рівень захисту внутрішнього ринку за окремими 
видами продукції може бути суттєво змінений після вступу України 
до СОТ. Різні ринки  сільськогосподарської продукції по різному 
відчують дане приєднання. В останній час найбільшу увагу до себе  
привертають зернові, насіння соняшнику та м’ясо. Серед зернових 
слід відзначити  пшеницю , ячмінь та кукурудзу.  Протягом 11 
років з 1996 до 2006рр.  діючий тариф  знаходився  постійно на 
високому  рівні, коливаючись від 20% в 1996р. та  60%  в 1997р.[ 3 ] 
При цьому ціни внутрішнього ринку, за останніми даними 
відповідають  світовим, що свідчить про значний рівень 
інтегрованості ринку даного виду продукції в світовий ринок та 
про те, що за умови зниження тарифу на 16% суттєвих змін і 
негативних наслідків це не спричинить. [2]   

Щодо продукції тваринництва, то  за окремими видами цієї 
продукції існує загроза витіснення українських виробників з 
українського ринку, так як світові ціни значно нижчі за внутрішні, 
при цьому залежно від виду продукції різниця становить від 10 до 
90%. [5]  

Отже саме у тваринництві доцільно найбільш широко 
використовувати всі можливі заходи державної підтримки, 
сконцентрувати увагу держави на застосуванні заходів зеленої 
скриньки, які могли б суттєво вплинути на показники галузі.  Але 
результати не варто очікувати вже наступного дня.  (2)   

В Україні є такі керівники господарств які не дала руйнувати  
підприємства де вирощували тварин на промисловій основі, тому і 
пройшло об’єднання в  корпорацію „Тваринпром”.  В Україні ця 
корпорація рис. 1., є єдиною котра в змозі   гідно протистоять 
іноземним конкурентам і вводити національне тваринництво в 
глобальну економіку.  За умови  економічної кризи в Україні 
господарства корпорації не збували  збіжжя за безцінь, а 
пропускали  його через ферми. [4] 

В Україні за даними Національної академії аграрних наук, 
реалізується лише 48 відсотків генетичного потенціалу тварин. 
Головною причиною такого стану є низький рівень годівлі 
комбікормами, по державі він складає  лише 20%.  Собівартість  
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тваринницької продукції  дуже висока і буде зростати так як зерно 
дорожчає. Виробники м’ясної продукції зауважують, що  державі 
слід міняти стандарти оцінки тварин.  Оцінювати треба не вагу , а 
вихід м’яса.  Лише за такого підходу  Український товаровиробник 
свинини зможе забезпечити не лише потреби внутрішнього 
ринку, а й конкурувати на  зовнішньому.  [4] 
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Рис. 1. Підсумки роботи корпорації «Тваринпром» за 2010рік 
 

Тваринники,  об’єднані в корпорацію,  котра виробляє 
третину свинини в Україні, де в 2010 р. відмінили фінансову 
підтримку  за реалізованих  кондиційних свиней, і водночас 
зросли ціни на фуражне зерно. Відміна державної підтримки 
виробникам свинини  похитнула економіку галузі, сповільнила 
темпи розвитку.   

Відміна  державної фінансової підтримки  галузі 
тваринництва призвела до  збільшення імпорту  м’яса. В Україну  
на лютий 2010/2011 маркетинговий рік всі магазини і ринки 
завалені  м’ясними  виробами, а по імпорту  продовжують 
надходити низькі сорти сировини, і роблять експансію 
українського ринку.  В Україні проходить нестабільність цін на 
живих свиней. Вони формуються в умовах  надмірного імпорту  
свинини за демпінговими цінами та контрабандного ввезення 
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м’ясних продуктів.  За даними інституту НААН України, після 
входження в СОТ офіційний імпорт свинини невиправдано 
збільшився, (рис.2) особливо низьких сортів.  Проблематикою є те 
що Українська м’ясна промисловість переробляє відходи  м’ясо 
переробних підприємств інших країн, а вітчизняна якісна 
сировина не має збуту.[4] 
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Рис. 2. Питома вага імпорту у фонді 

споживання свинини в Україні ( тис. т.) [4] 
 

Українські виробники, отримають режим найбільшого 
сприяння в торгівлі з країнами СОТ, можливість використання 
цивілізованого механізму розв’язання спорів в антидемпінгових 
розслідуваннях, поліпшення інвестиційного середовища, 
спрощення процедурних проходження товару. 
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 187 
країнами світу. Обсяги експортних поставок в 2007 р. до країн 
СНД становили 35,8% від загального обсягу експорту, країн ЄС - 
30,3%, Азії - 20,4, Африки - 6,0, Америки - 5,5 %.   

Станом на 21 серпня 2007 р. в Україні намолочено близько 
22 млн. 847 тис. тон. зернових і зернобобових. Із них пшениці 
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зібрано 14 млн.638 тис. тонн цих обсягів буде достатньо для 
забезпечення потреби країни в продовольчому, фуражному і 
насіннєвому зерні. У вересні 2009р. намолочено 38,29 млн. тонн 
зерна, із них було експортовано 1,75 млн. тон., при цьому уже у 
серпні експорт становив  2,15 млн. тонн.  

Весь спектр експортної продукції по Україні різноманітний 
при цьому кожен регіон країни проводить самостійно 
зовнішньоторгові операції, котрі після вступу в СОТ вимагають 
дотримання певних обов’язків підписаної угоди. Не стала винятком 
і Полтавська область. Так за 2005рр. – 2008рр.зовнішня торгівля 
товарами в Полтавському регіоні була наступною (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Зовнішня торгівля сільськогосподарською та харчовою 

продукцією в Полтавському регіоні в середньому за 2005р.-
2008р.,(тис. дол. США) [1] 

 

Експорт Імпорт 

Вид продукції усього 
частка 

загальному 
обсязі, % 

усього 

частка у  
загальному 

обсязі, 
відсотків 

живі тварини, продукти 
тваринного походження 5041,5 2,0 21860,1 17,5 
продукти рослинного 
походження  79117,2 31,1 5490,7 4,4 
жири та олії тваринного або 
рослинного походження 9058,7 3,6 -2 -2 

готові харчові продукти 160787,3 63,3 97527,7 78,1 
разом 254004,7 100,0 124878,5 100,0 

 
Тож усіма категоріями господарств області у 2007р. (дані 

попередні) вироблено 2866,1 тис. т зернових та зернобобових 
культур, включаючи кукурудзу на зерно (у вазі після доробки), що 
на 419,2 тис. т (на 17,1%) більше, ніж у 2006р. В середньому з 
одного гектара одержано зернових по 29,1 ц (у 2006р. – по 27,3 ц), 
у тому числі пшениці озимої та ярої – по 28,1 ц (по 26,4 ц), 
ячменю озимого та ярого – по 18,4 ц (по 22,7 ц), проса – по 13,0 ц 
(по 12,4 ц), гречки – по 7,2 ц (по 7,4 ц). 

У господарствах усіх категорій в полтавській області за 
2007р. реалізовано на забій 78,1 тис. т худоби та птиці (у живій 
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вазі), що на 9,1% більше порівняно з 2006р., вироблено 681,1 тис. т 
молока (на 14,9% менше) та 556,9 млн. шт. яєць від птиці всіх видів 
(на 2,9% менше). В аграрних підприємствах області зросло 
виробництво м’яса по реалізації худоби та птиці на забій у живій 
вазі (на 10,8%), скоротилося виробництво молока (на 1,4%) та яєць 
від птиці всіх видів (на 10,2%). У господарствах населення 
виробництво м’яса зросло на 7,6%, яєць від птиці всіх видів – на 
16,1%, а виробництво молока скоротилося на 20,8%. Частка 
виробленої продукції господарствами населення у загальному 
виробництві цих продуктів тваринництва у 2007р. становила 
відповідно 52,9%, 33,1% та 64,5%.[1] 
 

Таблиця 2  
Географічна структура експортно-імпортного операцій 

Полтавської області,(тис. дол. США) 
 

Експорт Імпорт  2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Усього 1874711,5 2143134,1 2574550,4 2849177,9 3104467,4 1388108,6 
Країни 
СНД 687002,8 1014790,1 1339539,0 2517798,6 2659908,4 757568,3 
Інші країни 
світу 1187708,7 1128344,0 1235011,4 331379,3 444559,0 630540,3 
Європа 940421,1 892821,0 872116,8 251203,3 280620,4 334367,4 
Азія 218528,5 188514,6 254719,1 38962,2 103736,3 199557,1 
Африка ...2 13556,2 ...2 3551,6 ...2 4812,6 
Америка 19373,8 33452,2 92721,3 37465,5 56991,1 91684,5 
Австралія і 
Океанія ...1 – ...1 196,7 ...1 118,7 
 

В усіх категоріях господарств  зросло поголів’я  свиней на 
4,2 тис. голів (на 1,1%), овець та кіз – на 22,0 тис. гол. (на 48,8%), 
птиці на 103,2 тис. гол. (на 2 %), збільшилися обсяги виробництва 
мяса на 9,1%.  

Поголів’я ВРХ збільшилося в сільгосппідприємствах 
Семенівського (на 8%), Лубенського (на 7,2%) та Хорольського (на 
0,2%); свиней – Глобинського (на 222,2%), Чутівського (на 25,9%),  
Диканського (на 24,8%), Пирятинського (на 19,1%); птиці – 
Пирятинського (в 2,8 р. б.), Машівського (у 1,8 р. б.),  
Решетилівського (на 42%), Полтавського (на 28%) районів. [1] 
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Даний показник говорить за те що дані аграрні товаровиробники 
Полтавської області мають всі шанси повного забезпечення  
тваринницькою продукцією як внутрішній так  і  знайти своє місце 
на  зовнішньому ринку, за умови виконання всіх вимог підписаної 
угоди з СОТ  

Висновки. Тож, практичний досвід багатьох країн світу, які  
нині є членами СОТ, особливо країн, що розвиваються, вказує на 
те, що більшість потенційно можливих позитивних наслідків для 
країни, її виробників реалізується не автоматично, а є результатом 
розумної політики, яка створює потенціал для використання таких 
можливостей. Саме тому сьогодні в рамках СОТ одним з 
найуживаніших термінів став „capacity building”, тобто створення 
потенціалу використання можливостей. 
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дорадчого Центру Блакитної стрічки Програми розвитку ОО в 
Україні / [ А. Баяр, І. Кобута, Є. Шкарбан, О. Шевцов] 
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АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

КРАСОТА О.Г., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
В статті подаються пропозиції щодо удосконалення обліку 

сільськогосподарських машин та обладнання 
This article tells about problems of accounting exploitation agricultural machines 

and equipment.  
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В сучасних 
умовах сільськогосподарської діяльності особливої уваги набувають 
проблеми управління експлуатацією та оновленням основних 
засобів, особливо їх активної частини, через значне перевищення 
нормативних термінів використання існуючої сільськогосподарської 
техніки і відсутність у сільськогосподарських підприємствах коштів 
на її оновлення. В цих умовах необхідно забезпечити раціональне 
прийняття рішень щодо термінів експлуатації і оновлення мобільної 
частини основних засобів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До недавнього 
часу в нашій країні існували 3 види господарського обліку: 
бухгалтерський, статистичний та оперативний. З переходом до 
ринкових умов виникла необхідність інтеграції різних видів обліку. 
Це призвело до утворення двох видів обліку які призначались би для 
обробки звітних даних (фінансовий облік) та здійснення процесу 
управління (управлінський облік). В наукових колах даний процес 
має як прихильників [3,4,5] так і супротивників [1,2]. Він 
застосовується для обліку запасів, дебіторської та кредиторської 
заборгованості, основних засобів.  

Цілі статті. Це можливо впровадити при використанні 
методологічних засад управлінського обліку основних засобів на 
основі поділу процесу кругообороту капіталу на стадії та визначення 
завдань управління експлуатацією і оновленням основних засобів, в 
тому числі за стадіями: 
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— “Г-Т” – забезпечення збалансованого оновлення основних 
виробничих засобів  по натуральних показниках, виходячи з заданих 
структури сільськогосподарської продукції, обсягів та технології 
виробництва, а також структури капітальних інвестицій 

— “Т-Т/”- забезпечення інтенсивної експлуатації та підтримання 
в роботоздатному стані основних засобів 

— “Т/-Г/” - забезпечення своєчасної ліквідації або реалізації 
основних засобів, а також формування джерел для їх відтворення 

Виходячи з такого підходу до завдань управління 
взаємозв’язаним процесом експлуатації та оновлення мобільної 
частини основних засобів можливо визначити методи збору і 
систематизації даних, їх оцінки та узагальнення, які найбільш 
доцільно застосовувати  при дослідженні процесів експлуатації та 
оновлення основних засобів. Серед інших методів оцінки 
ефективності експлуатації основних засобів з точки зору вирішення 
згаданих завдань управління експлуатацією і оновленням основних 
засобів заслуговують на увагу експертні методи, такі як оцінка 
технічного стану, ефективного віку, зменшення споживчих якостей, 
зменшення доходності, з допомогою яких можна визначити 
доцільність подальшої експлуатації сільськогосподарських машин та 
обладнання. При цьому основним критерієм виступає економічна 
доцільність експлуатації таких основних засобів на основі 
дослідження поведінки витрат на утримання тієї чи іншої одиниці 
техніки з початку і до кінця її експлуатації.  

Такий підхід дає змогу визначати момент беззбиткової 
експлуатації технічного засобу, після якого подальша його 
експлуатація буде приносити збитки. Ключовим тут є 
застосовуваний метод нарахування амортизації, що враховує 
інтенсивність його експлуатації. В існуючій системі обліку 
нарахування амортизації та визначення степені зносу за цим 
показником і є основним мірилом визначення моменту списання 
основного засобу, проте надто неточним, що приводить в одних 
випадках до недоексплуатації, а в інших – до збитків від експлуатації. 
При цьому кожен із рекомендованих наукою методів нарахування 
амортизації має свої переваги і недоліки. Зауважимо, що серед 
існуючих методів найбільш точну інформацію для визначення 
моменту доцільної заміни мобільного основного засобу може дати 
виробничий метод, де ставка амортизації обчислюється діленням 
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амортизованої вартості на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), 
який підприємство очікує виробити в процесі його експлуатації, а 
місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного 
місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки 
амортизації. Проте цей метод практично не використовується через 
труднощі в точному приведенні обсягів робіт (послуг) до єдиного 
вимірника та великої трудомісткості обліку розрахунків за цим 
методом. Поліпшити його можна, якщо застосувати модифікацію 
цього методу, що базується на періоді активної експлуатації 
мобільного основного засобу. В середовищі інженерів для виміру 
часу активної експлуатації  мобільних основних засобів 
застосовується показник завантаженості, і для кожного виду 
сільськогосподарських машин на основі натурних випробувань 
встановлюється нормативний показник завантаженості в годинах 
роботи.  Цей показник і можна покласти в основу модифікації 
виробничого методу і на використанні цього підходу усунути 
недоліки існуючого обліку.  

В таблиці 1 цей та інші доцільні методи облікового 
спостереження, аналізу і контролю систематизовані за завданнями 
управлінського обліку  для побудови досконалішої системи 
підготовки управлінських рішень з експлуатації і оновлення 
сільськогосподарських машин і обладнання. 

Запровадження перерахованих в таблиці 3 методів облікового 
спостереження, аналізу і контролю потребує певних змін  в формах 
первинних документів та облікових регістрах, в тому числі і з метою 
накопичення  показників завантаженості  сільськогосподарських 
машин і обладнання по інвентарних номерах за весь період їх 
експлуатації. Крім того, для підготовки управлінських рішень  
доцільно в системі управлінського обліку передбачити і форми та 
методику проведення економічного аналізу ефективності 
експлуатації і оновлення сільськогосподарських машин і обладнання. 

Висновки. З цією метою необхідно внести пропозиції щодо 
поліпшення форми та змісту “Облікового листа тракториста – 
машиніста”  в частині:  

1. Термінів складання та відповідної передачі документу;  
2. Ведення обліку часу простоїв; 
3. Обліку пально-мастильних матеріалів. 
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Таблиця 1 
Методи розв’язання завдань управлінського обліку 
при виявленні недоліків існуючої системи обліку 

Методи Завдання управління 
експлуатацією та оновленням 

основних засобів 

Завдання управлінського 
обліку облікового 

спостереження 
аналізу і контролю 

Недоліки існуючої системи обліку 

1 2 3 4 5 
1. Забезпечення збалансова-

ного оновлення виробничих 
основних засобів, виходячи з 
заданих структури виробниц-
тва сільськогосподарської 
продукції, технології вироб-
ництва та обсягів інвестицій 

1. Облік основних 
експлуатаційних характ-
еристик, що є визначаль-
ними для забезпечення 
виробничого процесу: 
а) вік; ) годинна тривалість 
експлуатації; в) вибір 
методу нарахування зносу. 

Документування, 
інвентаризація, 

подвійний запис 

Порівняння, метод 
відносних величин 

Відсутність ведення обліку годинної 
тривалості виробничого використання 

основних засобів. 

1. Облік, аналіз і контроль 
завантаженості: 

Документування Порівняння, 
відносних величин, 

нормування 

Відсутність об’єктивного визначення 
часу використання активної частини 
основних засобів 

- облік, аналіз і контроль 
використання робочого 
часу та часу простоїв 

Документування Порівняння, 
нормування, 
хронометраж 

1. Відсутність обліку часу в документації 
по експлуатації сільськогосподарської 
техніки. 
2. Відсутність обліку простоїв та форм 
факторного аналізу причин їх 
виникнення. 

- контроль використання 
паливно-мастильних 
матеріалів 

Документування, 
інвентаризація, 

подвійний запис 

Порівняння, нормування, 
графічні прийоми, 
відносні величини 

1. Не проводиться щоденний контроль 
залишків пального в баках; 

2. Не визначається щоденна витрата 
мастильних матеріалів 

2. Забезпечення інтенсивної 
експлуатації основних засобів 
та підтримання в 
роботоздатному стані 
основних засобів. 

- оцінка доцільності і 
своєчасності проведення 
ремонтів 

Обстеження, 
інвентаризація, 
документування 

Експертиза, 
порівняння, відносні 

величини 

Відсутність ведення обліку часу 
перебування техніки в ремонті 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

- визначення термінів 
раціональної експлуатації 

Оцінка, калькуляція, 
документування, 
інвентаризація, 
узагальнення 

Порівняння, 
нормування, 

експертиза, ряди 
динаміки 

Неузгодженість  первинних форм обліку 
ремонтів та актів приймання-здачі 
відремонтованих та реконструйованих 
об’єктів та ліквідації основних засобів в 
частині обліку ведення часу виконання 
ремонтних робіт 

 

- оцінка доцільності і 
своєчасності оновлення 
основних засобів 

Документування, 
узагальнення 

Порівняння витрат та 
доходів по 

експлуатації машино-
тракторного парку, 
графічний аналіз 

Не проводиться відокремлений облік 
шляхом розподілу на постійних, змінних 
та умовно-постійних експлуатаційних 
витрат та співставлення їх з отриманими 
доходами 

- оцінка способів 
раціональної заміни 
основних засобів; 

Оцінка, звітність Зменшення 
доходності, 
калькуляція 

Відсутність аналітичних форм 
порівняння доходів та витрат 
підприємства при впровадженні різних 
способів оновлення 

- впровадження доцільних 
способів оновлення 
основних засобів 

Документування, 
оцінка, 

інвентаризація, 
подвійний запис, 

звітність 

Порівняння, відносні 
величини, графічні 

прийоми, ряди 
динаміки 

Відсутня методика аналізу застосування 
різних способів оновлення 

- формування джерел 
фінансового забезпечення 
оновлення основних 
засобів 

Документування, 
оцінка, 

інвентаризація, 
подвійний запис, 

звітність 

Порівняння, відносні 
величини, графічні 

прийоми, ряди 
динаміки 

Відсутні форми звітності по 
відтворенню основних засобів 

3. Забезпечення своєчасної 
ліквідації/реалізації основних 
засобів, формування джерел 
для їх відтворення 

- забезпечення 
наповнення 
амортизаційного фонду 

Документування, 
подвійний запис, 

звітність 
 

Графічні прийоми, 
ряди динаміки 

1. Відсутність реального грошового 
наповнення амортизаційного фонду; 
2. Амортизаційний фонд не 
визначається як власний актив 
підприємства. 
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Внесення таких пропозицій дає змогу: 
1. Підвищити оперативність отримуваної інформації та 

зведення відповідних експлуатаційних даних, таких як обсяг 
витрачених паливно-мастильних матеріалів; 

2. Визначати час активної роботи та тривалість простоїв, а 
також встановлювати їх причини з метою подальшого уникання; 

3. Визначати обсяг допоміжних паливно-мастильних матеріалів 
таких як бензин чи мастила, з метою визначення реального обсягу 
їх списання. 

Необхідно також ввести в систему управлінського обліку 
“Відомість експлуатаційних витрат машинно-тракторного парку”,  
що дає змогу систематизувати всі важливі експлуатаційні 
показники, які характеризують час та інтенсивність використання 
сільськогосподарської техніки в розрізі кожної окремої інвентарної 
одиниці. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ТА ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
КУЗНЕЦОВА Ю.А., АСПІРАНТ, 

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

В статті проаналізовано понятійний апарат «інновації». Розглянуто найбільш 
поширені висловлювання щодо поєднання таких категорій як «маркетинг» та «інновації». 
Проаналізовано стан інноваційного розвитку аграрного сектору України. 

The definition of the term «innovation» was analyzed in this article. The most prevalent 
opinions as to the amalgamation of such categories as «marketing» and «innovation» were studied. 
The state of innovative development of the Ukrainian agrarian sector was examined. 
 

Постановка проблеми. Визначальними факторами 
економічного розвитку держав у XXI столітті є науково-технічний 
прогрес та інтелектуалізація основних факторів виробництва. В 
умовах сьогодення у глобальній економічній конкуренції виграють 
країни, які забезпечують сприятливі умови для наукових досліджень і 
науково-технічних розробок, всебічного розвитку інноваційної 
діяльності. 

Інноваційний фактор набуває вирішального значення для 
виходу національної економіки з депресивного стану; 
перетворюється в критичний елемент успіху, який залежатиме від 
здатності держави, суспільства, суб'єктів господарювання 
забезпечити необхідні умови для розвитку і конкретного 
використання нових знань і досвіду, спроможності створити 
сприятливе середовище для генерування нових ідей, їх апробації, 
доробки та впровадження в життя, тобто створення та поширення 
інновацій. 

Також треба відмітити, що одна з провідних ролей у 
забезпеченні успіху ринкової діяльності підприємства-інноватора 
відіграє маркетинг. Ця роль полягає в орієнтації виробництва та збуту 
на більш повне, ніж у конкурентів, задоволення наявних потреб 
споживачів за допомогою різного роду інновацій, у формуванні та 
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стимулюванні попиту на принципово нові інноваційні товари (як 
вироби, так і послуги), що призначені для задоволення потреб у 
новий спосіб, а також прихованих (неявних) чи нових потреб. 

Отже, для того щоб підприємство розвивалося, підвищувало 
свою конкурентоспроможність і мало лідерські позиції, на нашу 
думку, слід дотримуватися двох напрямків у діяльності - розробляти та 
впроваджувати інновації та реалізовувати комплекс маркетингу. Тому 
можна сказати, що тема даного наукового дослідження є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у 
дослідження теоретичних і практичних аспектів інновацій та 
інноваційної діяльності зробили  такі учені: В. Г. Ткаченко, 
В.І. Богачов, В. М. Гончаров, П. Т. Саблук, С. М. Ілляшенко, 
П. Друкер, Б. Санто, Б. Твісс, Р. Фатхутдінов, М. Фішер, Й. Шумпетер 
та інші. Їм належать розробки таких важливих аспектів цієї проблеми, 
як обґрунтування понять «інновація», «маркетинг» та їх поєднання, 
визначення закономірностей інноваційного розвитку, 
функціонування інноваційних механізмів в умовах глобалізації, 
зростання ролі інтелектуальних ресурсів у забезпеченні економічного 
прориву.  

Формування цілей статті. Метою поданої статі є теоретичне 
обґрунтування понять «інновація», «інноваційний маркетинг», 
«маркетинг інновацій», а також визначення ролі маркетингу та 
інновацій у забезпеченні економічного розвитку вітчизняних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Різні науковці 
трактують поняття «інновації» залежно від об’єкта та предмета свого 
дослідження.  Навіть переклад слова «інновація» (від англійського 
innovation) у різних авторів значною мірою відрізняється. У Законі 
України «Про інноваційну діяльність» [1] інновацію показано як 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентноздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і 
(або) соціальної сфери; а інноваційну діяльність - як діяльність, що 
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
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конкурентноздатних товарів і послуг. 
Наприклад, Б. Твіс визначає інновацію як процес, в якому 

винахід чи ідея набувають економічного змісту. Ф. Ніксон вважає, що 
інновація - це сукупність технічних, виробничих та комерційних 
заходів, які призводять до появи на ринку нових та покращених 
промислових процесів та устаткування. На думку Б. Санто, інновація - 
це такий суспільно-техніко-економічний процес, який через 
практичне використання ідей та винаходів призводить до створення 
кращих за своїми якостями виробів, технологій, та у випадку, якщо 
інновація орієнтована на економічну вигоду, прибуток, її поява на 
ринку може принести додатковий дохід. І. Шумпетер трактує 
інновацію як нову науково-організаційну комбінацію виробничих 
факторів, мотивовану підприємницьким духом. 

На думку Ілляшенка С.М., інновація - це кінцевий результат 
нововведення, спрямований на досягнення відповідного ефекту та 
створення нових або вдосконалених конкурентоспроможних товарів 
(послуг, технології і т.д.), що задовольняють потреби споживачів, 
може охоплювати всі сфери діяльності підприємства і сприяє 
розвитку та підвищенню його ефективності [3].  

Таким чином, проаналізувавши різні поняття інновацій, ми 
прийшли до висновку, що всі вони більш притаманні промисловим 
підприємствам. Для аграрних підприємств більш доречним, на нашу 
думку, є наступне визначення: інновація – це зміна або удосконалення, 
здійснене з метою впровадження та використання 
ресурсозберігаючих технологій, нових видів продукції (товарів, 
послуг), нових виробничих і транспортних засобів, ринків збуту і 
форм організації виробництва на аграрних підприємствах [4]. 

Розглянувши найбільш поширенні висловлювання щодо 
поєднання таких категорій як «маркетинг» та «інновації» [2, 8]. можна 
дійти висновку, що ці категорії найчастіше поєднуються в такому 
контексті, як «маркетинг інновацій» або «інноваційний маркетинг», а 
саме: 

а) використовують традиційні методи та інструменти маркетингу 
для створення та поширення інновацій - 31% згадувань;  

б) під час інноваційного процесу здійснюється лише одна з 
функцій маркетингу - маркетингові дослідження - 15%;  
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в) маркетингові дослідження без урахування технологічних 
досліджень заважають появі інновацій - 4%; 

г) створення та використання інновацій у самому маркетингу -
11,5%;  

д) одночасне покращення, удосконалення як продукції так і 
маркетингу -15% ;  

е) відокремлення «інноваційного маркетингу» від «маркетингу 
інновацій» - 4%; 

ж) маркетинг та інновації розглядають як необхідні умови для 
ведення успішного бізнесу, але традиційний маркетинг - 11,5%; 

з) інші варіанти - 8%. 
Головний висновок полягає в тому, що єдиного визначення, 

яке б поєднувало категорії «маркетинг» та «інновації», не існує, як 
немає єдиного визначення для таких понять, як «інноваційний 
маркетинг» та «маркетинг інновацій». Одні автори вважають ці 
визначення тотожними, інші - зовсім різними. 

Нині ситуація, що склалася в Україні, коли відбувається спад 
виробництва вітчизняних товарів, через те що багато видів продукції 
не користуються попитом як на внутрішньому, так і на  зовнішньому 
ринках (в основному з власної не конкурентоспроможності), вимагає 
переходу на інноваційний розвиток, альтернатив якому не існує. Усі 
розвинуті країни світу вже давно стали на цей шлях і отримують 
близько 80-85% приросту ВВП завдяки інноваціям, до яких належать 
нові вироби, нові технології їх виготовлення, нові методи організації 
виробництва і збуту тощо. Та, як уже зазначалося, необхідною 
умовою в реалізації інноваційного розвитку є маркетинг. За 
допомогою реалізації засад маркетингу підприємства можуть 
виробляти не просто нову, технологічно завершену продукцію, але й 
необхідну споживачам. 

Протягом останніх років кількість інноваційних розробок як в 
Україні, так і у світі значно зросла. Одним з прикладів є Китай, який 
зробив різкий ривок у своєму розвитку і нині майже на всіх ринках 
світу є китайська продукція [6]. Також доказом зростання кількості 
інновацій у світі є той факт, що за останні 15 років кількість 
працівників в інноваційній сфері в США та Західній Європі 
збільшилася в 2 рази, а в Південно-Східній Азії - у 4 рази. В Україні ця 
ситуація є гіршою, якщо у 1990 році чисельність науковців складала 
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313079 осіб, у 2000 році – 120773 осіб, то у 2009 році чисельність 
склала 92403 особи [5]. Але все-таки певні позитивні моменти 
існують. Одним з таких було створення в 1999 р. технопарків. 
Високими є темпи росту виробництва ними інноваційної продукції. 
Почавши з нуля, у 2000-2001 рр. обсяг реалізованої інноваційної 
продукції технопарків становив 176 млн. грн., у 2002 р. - 607 млн. грн., 
у 2003 р. - 1284 млн. грн., у 2004 р. - більше ніж 1787 млн. грн. 
Загальний обсяг випуску становив більше ніж 3,8 млрд. грн. [7]. 

Нині В Україні інновації ще не перетворилися у фактор 
економічного зростання. Якщо в окремих галузях і спостерігається 
певне пожвавлення інноваційних процесів, то відбувається воно в 
основному за рахунок здійснення видів діяльності зі швидким 
оборотом капіталу і здебільшого супроводжується формуванням 
технологічної залежності від імпорту техніки й технології, що не 
завжди відповідають високим світовим стандартам і не забезпечують 
належної конкурентоспроможності вітчизняним суб'єктам 
господарювання.  

Інноваційний розвиток аграрного сектору повинен 
передбачати активізацію нововведень у сфері сільськогосподарського 
виробництва як пріоритетну складову стратегії інноваційного 
розвитку регіону. Це стосується, насамперед, забезпечення тісної 
інтеграції виробництва і науки, стимулювання розвитку науково-
технологічної сфери. Потрібно створювати умови, що формують 
сприятливе інноваційне середовище у сільському господарстві. Мова 
йде про забезпечення можливості для впровадження результатів 
наукових та науково-технічних розробок у виробництво, підвищення 
ефективності освоєння інноваційних проектів, удосконалення 
механізмів фінансового забезпечення інноваційної діяльності, 
покращення розвитку інноваційної інфраструктури. 

Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити 
такі висновки: 

а) сьогодні, як ніколи, відчутною є важливість таких функцій 
підприємницької діяльності, як маркетингова й інноваційна, хоча про 
це ще на початку другої половини минулого століття зауважували Ф. 
Котлер та П. Друкер. Ці напрямки діяльності є головними, оскільки 
вони здатні забезпечити подальший розвиток українських 
підприємств і саме на їх реалізації слід зосереджувати увагу; 
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б) існує багато визначень поняття «інновація», науковці трактують 
його по-різному, але, на нашу думку, найбільш вдалим є наступне 
визначення: інновація – це зміна або удосконалення, здійснене з 
метою впровадження та використання ресурсозберігаючих 
технологій, нових видів продукції (товарів, послуг), нових 
виробничих і транспортних засобів, ринків збуту і форм організації 
виробництва на аграрних підприємствах; 

в) єдиного визначення, яке б об'єднувало категорії «маркетинг» та 
«інновації», не існує. Крім того, різні автори по-різному тлумачать такі 
поняття, як «інноваційний маркетинг» та «маркетинг інновацій». Одні 
їх ототожнюють, інші - розрізняють; 

г) у найближчій перспективі саме завдяки інноваціям можливе 
економічне зростання. Посилення інтеграції науки з виробництвом, 
широке впровадження наукових досягнень у практику роботи 
аграрних підприємств і організацій - важлива умова розвитку і 
підвищення ефективності функціонування сільського господарства, 
його конкурентоспроможності. Від того, наскільки вагомою буде 
інноваційна складова економічного розвитку країни, залежить її 
стабільність та рівень розвитку національної економіки сьогодні та в 
майбутньому. 
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МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПІДПРИЄМСТВ 
 

КУЧЕР А.В., АСПІРАНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. В.  ДОКУЧАЄВА 
 

У статті розкрито результати досліджень маркетингової складової 
формування цін реалізації в аспекті підвищення конкурентоспроможності 
підприємств на ринку зерна.  

The results of researches of a marketing component of formation of the prices of 
realization in aspect of increase of competitiveness of the enterprises in the grain market have 
been given in the article. 
 

Постановка проблеми. Актуальність, доцільність і 
значущість проблеми формування маркетингових стратегії 
аграрних підприємств обумовлюється необхідністю підвищення 
цінової конкурентоспроможності зерна за рахунок ефективного 
здійснення збутової діяльності. Питання ціноутворення є 
ключовим у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних 
формувань на ринку зерна. За таких обставин виникає об’єктивна 
необхідність вивчення впливу цін на конкурентоспроможність  
зерносіючих підприємств та пошук й обґрунтування основних 
чинників, що впливають на рівень закупівельних цін.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, 
що питання забезпечення та підвищення конкурентоспроможності 
суб’єктів агрогосподарювання останнім часом досліджували такі 
вчені: Н. Є. Голомша, Л. А. Євчук, М. Ф. Кропивко, В. Я. Месель-
Веселяк, П. Т. Саблук, О. В. Ульянченко [1-4] та ін. Водночас 
недостатньо дослідженою залишається проблема визначення 
внутрішніх чинників формування рівня цін реалізації зерна, що 
диктує необхідність поглибленого вивчення даного питання. 

Формулювання цілей статті. Мета публікації полягає у 
висвітленні результатів дослідження маркетингової складової 
конкурентоспроможності агропідприємств на ринку зерна.  

Виклад основного матеріалу. Як відомо, основою 
маркетингових стратегій є обґрунтування комплексу маркетингу, 
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важливим компонентом якого є ціна. Результати аналізу наукових 
робіт свідчать про те, що дослідники вважають, що виробники 
зерна повністю залежать від ринку і жодний із них сам по собі не 
може істотно впливати на формування рівня цін на зерно, тому 
сільгоспвиробники змушені реалізувати його за цінами, що 
склалися на ринку [6, с. 11]. Агропідприємства є учасниками ринку, 
але не його гравцями, тому ціна реалізації визначається ринком і 
залежить від величини пропозиції та якості продукції, при цьому 
вони реалізують продукцію тільки за цінами попиту [2, с. 240].  

На відміну від існуючих точок зору, результати попередніх 
наших досліджень, здійснених на матеріалах районів Полтавської 
області, показують, що процес формування єдиного зернового 
ринку ще не завершився, оскільки рельєфно проявляється істотна 
варіація реалізаційних цін. Значне коливання цін свідчить про 
формування тенденцій, протилежних ринковим, оскільки в умовах 
розвиненого ринку товари мають пересуватися з метою вигідних 
ринків збуту без будь-яких обмежень, тобто необхідно сформувати 
єдиний простір на зерновому ринку [7].  З метою  вивчення впливу 
рівня цін на конкурентоспроможність зерносіючих підприємств 
нами проведено групування 393 агроформувань Полтавської 
області, які займалися зерновиробництвом у 2009 р.  (табл. 1). 

Таблиця 1 
Групування агропідприємств Полтавської області за ціною 

1 ц зерна, 2009 р. 
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І до 60 41 56,50 940 35,3 48,9 78,7 2559 72,49 73,05 -22,7 -460 
ІІ 60,01-70 131 66,01 1041 31,7 43,4 108,2 1918 60,50 65,04 1,5 33 
ІІІ 70,01-80 113 74,84 1647 37,6 41,0 96,8 2223 59,12 69,81 7,2 183 
ІV 80,01-90 67 84,81 1947 43,4 51,6 110,7 2723 62,74 72,11 17,6 611 
V понад 90 41 107,37 1875 55,5 63,9 102,7 3466 62,45 76,49 40,4 1759 

 У середньому 393 81,06 1446 39,8 48,9 102,5 2455 61,68 70,88 14,3 415 
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Перше, що привертає увагу, полягає в значній диференціації 
рівня цін, за якими підприємства реалізували зерно, навіть на рівні 
сформованих груп. Так, 10,4 % господарюючих суб’єктів зерно 
реалізували за цінами до 60 грн. /ц, в той час як стільки ж 
підприємств продавали його по ціні більше 90 грн. /ц, при цьому 
середній рівень цін в останній групі був майже вдвічі вищим за 
його рівень у першій групі. Сказане спростовує тезу про те, що 
агропідприємства не можуть впливати на ціни продажу зерна, 
оскільки, як тоді можна пояснити таку диференціацію цін у межах 
області. Логічним буде припущення про те, що головними 
причинами відмінностей у цінах реалізації є якість виробленої 
продукції, строки й канали її реалізації, а також наявність (або 
відсутність) можливостей відстоювати власні економічні інтереси 
при формуванні взаємовідносин із тими структурами, що купують 
зерно. На жаль, існуючі форми статистичної звітності не містять 
жодної інформації щодо якості зерна в розрізі агропідприємств, 
що унеможливлює дослідження проблеми диференціації якості 
зерна та її впливу на ціни його реалізації. Теоретично можна 
стверджувати, що кореляційний прямий зв’язок між якістю зерна 
та ціною має бути дуже тісним.  

Як свідчать дослідження, підвищення цін реалізації сприяло 
закономірному зростанню рівня рентабельності та маси прибутку 
на гектар, при цьому в п’ятій групі рівень сформованості вказаних 
показників свідчить про можливість розширеного відтворення 
зернової галузі, в той час як у першій групі можна говорити лише 
про звужене відтворення, оскільки реалізація зерна приносила 
збитки. Дослідження свідчать, що відмінності в цінах реалізації 
мають істотний вплив на рівень конкурентоспроможності, що 
також підтверджується розрахунками питомої ваги підприємств-
лідерів у загальній їх кількості по сформованих групах: І – 2,4 %, ІІ – 
6,1 %, ІІІ – 16,8 %, ІV – 26,9 %, V – 34,1 %. Результати проведеного 
групування вказують на те, що підвищення цін супроводжувалося 
нарощуванням концентрації, спеціалізації та інтенсифікації 
виробництва зерна, про що свідчить зростання площі збирання 
зернових, частки виручки від реалізації зерна та урожайності, 
причому в п’ятій групі підприємств ці показники були помітно 
вищими за їх рівень у першій групі. Хоча по всій сукупності 
досліджуваних підприємств тісного й навіть помірного зв’язку не 
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виявлено, оскільки коефіцієнти парної кореляції між ціною і 
вказаними факторами були меншими за 0,5.  З огляду на викладене 
доходимо висновку про те, що рівень цін значною мірою залежить 
від маркетингової стратегії конкретних підприємств. Головною  її 
метою в аспекті формування економічно вигідних цін з точки зору 
зерновиробників має бути  пошук оптимальних строків  і каналів 
реалізації зерна, що потребує, з одного боку, подальшого 
вдосконалення маркетингової інфраструктури, зокрема, створення 
оптових ринків з метою скорочення кількості посередників між 
виробником і кінцевим споживачем, а з іншого, –  необхідно мати 
потужності для зберігання зерна до потрібного моменту реалізації. 

Відправною позицією при здійсненні вказаних заходів має 
бути належне інформаційне забезпечення в режимі реального часу 
актуальною інформацією щодо кон’юнктури ринку зерна та цін, 
на основі чого можна буде приймати виважені рішення. Багато 
зерновиробників з метою використання сезонного коливання цін 
зберігають зерно, зібране в конкретному році, до певного моменту 
часу в наступному році з урахуванням рівня цін, про що, зокрема, 
свідчить групування підприємств за рівнем товарності (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Групування агропідприємств Полтавської області за рівнем 

товарності зерна, 2009 р. 
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І до 50 31 38,1 968 51,6 21,8 3204 62,09 68,21 69,71 2,2 30 
ІІ 50,1-60 6 54,6 1228 43,9 26,9 2127 48,45 55,36 90,50 63,5 842 
ІІІ 60,1-70 29 66,6 1670 39,5 35,1 2296 58,13 72,51 77,52 6,9 132 
ІV 70,1-80 26 76,9 1405 35,5 32,3 1986 55,94 70,32 71,17 1,2 23 
V 80,1-90 51 84,5 1722 36,4 39,9 2211 60,74 73,82 77,95 5,6 127 
VІ 90,1-100 63 95,2 1385 35,9 49,8 2302 64,12 71,84 79,38 10,5 258 
VІІ понад 100 187 129,0 1449 41,3 57,6 2602 63,00 70,33 83,33 18,5 693 

 У середньому 393 102,5 1446 39,8 48,9 2455 61,68 70,88 81,06 14,3 415 
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Так, у 2009 р. 31 підприємство реалізувало менше половини 
виробленого зерна, при цьому ціни в цій групі були найнижчими. 
Очевидно, що ту частину зерна, яка залишилася, ці підприємства 
вирішили реалізувати за більш високими цінами у 2010 р. У той же 
час у 187 підприємств рівень товарності зерна був вище за 100 %, 
тобто вони продавали зерно урожаю попереднього року.  

Висновок. Виявлено значну диференціацію підприємств за 
рівнем цін реалізації зерна, що істотно впливає на 
конкурентоспроможність, бо підвищення ціни сприяє зростанню 
прибутковості.  Підприємства можуть досягати вигідного рівня цін 
за рахунок пошуку оптимальних строків  і каналів реалізації зерна, 
що потребує належної інфраструктури та наявності потужностей 
для його зберігання. Останнє потребує обґрунтування шляхів 
вирішення проблеми створення логістичних потужностей для 
зберігання зерна, що буде перспективою подальших досліджень. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
КУЧЕР В.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ 

АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
КУЧЕР О.В., АСПІРАНТ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ 
 

У статті автором досліджується роль і місце маркетингового потенціалу в 
управлінні виробничо-збутовою діяльністю аграрних підприємств. 

In the article the author examines the role and place of marketing potential in the 
management of production and marketing of agricultural enterprises. 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах формування і 
становлення в Україні ринкових відносин, які характеризуються 
динамічністю зовнішнього середовища, жорстким конкурентним 
тиском, швидкими темпами інноваційного розвитку, зростанням 
вимог споживачів стратегічною задачею підприємства стає 
найбільш повне використання маркетингового потенціалу. 
Виявлення невикористаних раніше резервів, більш ефективне 
використання наявних ресурсів дозволить підприємству знайти 
своє місце на ринку і буде передумовою для перемоги у 
конкурентній боротьбі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетингу, 
менеджменту та окремій економічній категорії маркетинговому 
управлінню присвячено досить багато наукових праць зарубіжних 
та вітчизняних учених Вагомий внесок у дослідження цих проблем 
зробили такі вчені як.Балабанова Л.В, Близнюк С. В. , Войчак А.В., 
Гайдуцький П., Гаркавенко С. С., Котлер Ф., Мажинський Р.В., 
Островський П. I. та ін. Водночас залишаються нез’ясованими та 
потребують подальшого дослідження питання маркетингового 
забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств, 
удосконалення управління маркетинговою діяльністю в 
сільськогосподарських підприємствах у сучасних умовах розвитку 
ринкової економіки. Саме це визначило вибір теми дослідження та 
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її актуальність. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття 

ролі і місця маркетингового потенціалу в управлінні виробничо-
збутовою діяльністю аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найважливішим елементом підприємницької діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах є маркетинг, який являється 
засобом, що забезпечує ділову активність, стабільність, 
конкурентоспроможність і ефективність роботи 
сільськогосподарського підприємства. Потенціал маркетингу, який 
характеризує собою можливість застосування різноманітних 
маркетингових ресурсів у першу чергу повинен бути інтегральною 
характеристикою ресурсного забезпечення підприємства. 
Маркетингові ресурси являють собою частину ресурсів 
підприємства, які спрямовані на забезпечення його ефективної 
маркетингової діяльності.  

В сучасних умовах інноваційний характер маркетингової 
діяльності підприємства, важливість прийняття об’єктивних рішень 
в умовах дефіциту часу і фінансово-матеріальних ресурсів 
обумовлюють наступний склад маркетингових ресурсів 
підприємства: матеріальні, трудові, фінансові, інноваційні, 
інформаційні і часові ресурси. [1.с.24] 

Основним фактором аграрного виробництва є земля і 
основні засоби виробництва. Проведені дослідження аграрних 
підприємств Кам’янець-Подільського і Чемеровецького району 
Хмельницької області показали, що для здійснення 
сільськогосподарського виробництва господарства мають певну 
кількість землі і сільськогосподарської техніки.  

Серед маркетингових ресурсів підприємств важливе місце 
належить трудовим ресурсам. Маркетинговий персонал як 
складову маркетингових ресурсів підприємства можна розглядати у 
вузькому і широкому змісті. У вузькому змісті маркетинговий 
персонал – це співробітники маркетингової служби підприємства, 
у широкому – весь персонал підприємства, який виконує 
маркетингові функції. Робота в умовах ринку висуває високі 
вимоги до рівня кваліфікації персоналу, оскільки  рівня знань, 
навичок, які ще вчора допомагали працівнику вдало працювати, 
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сьогодні вже не достатньо.  
Для оцінки потенціалу маркетингових трудових ресурсів 

необхідно здійснити аналіз компетентності управлінського 
персоналу підприємства. Управлінський персонал є визначальною 
ланкою потенціалу маркетингових ресурсів, тому що від нього 
багато в чому залежить рівень використання всього 
маркетингового потенціалу. 

Рівень компетентності управлінського персоналу можна 
визначити за допомогою формули: 
 

Ккп)Кбо1Кссо2Кво3(Ук   
 

де Ук – рівень компетентності управлінського персоналу; 
Кво – кількість фахівців з вищою освітою; 
Кссо – кількість фахівців з середньо-спеціальною освітою; 
Кбо – кількість фахівців без освіти; 
Ккп – загальна кількість управлінського персоналу. 
3, 2, 1 – вагомість фактору [1. c. 77]. 

Аналізуючи склад управлінського персоналу підприємств 
Чемеровецького району, слід зазначити, що у 2010р. Серед 
управлінських працівників 70–75% фахівців мають вищу освіту, а 
рівень їх компетентності коливається в межах 2,5–2,6%. 
Управлінські працівники, що виконують маркетингові функції, з 
вищою освітою складають 75–78% і їх рівень компетентності 
становить 2,6–2,8%. У сучасних умовах кожне підприємство 
повинно мати таку кількість кваліфікованого персоналу, яка 
необхідна для досягнення його цілей.  

Однією із складових маркетингового потенціалу 
підприємства є фінансові ресурси. Під фінансовим потенціалом 
маркетингу розуміється спроможність підприємства фінансувати 
свою маркетингову діяльність. Він характеризується 
забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для 
ефективного використання маркетингового потенціалу 
підприємства. 

Аналіз фінансового потенціалу маркетингу необхідно 
здійснювати через дослідження загального фінансового стану 
підприємства, оцінки ефективності використання фінансових 
ресурсів, а також дослідження обсягів фінансування маркетингової 
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діяльності.  
Одним із показників, які характеризують фінансовий стан 

підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість 
готівковими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні 
обов’язки. Оцінка платоспроможності здійснюється шляхом 
визначення ліквідності обігових активів. Для цього розраховують 
коефіцієнт загальної ліквідності та коефіцієнт термінової 
ліквідності. На підприємствах потрібно удосконалювати 
організацію поточного і перспективного управління фінансовою 
діяльністю, яка забезпечить платоспроможність і фінансову 
стійкість підприємств. [3.с.78] 

В сучасних умовах ринку інформаційні ресурси 
підприємства разом з людськими, стають найголовнішими 
складовими маркетингового потенціалу. В таких умовах основна 
задача інформаційного забезпечення – зведення до мінімуму 
невизначеності при прийнятті управлінських рішень. На 
сучасному етапі підприємства намагаються створювати 
маркетингові інформаційні системи [5, c. 269]. 

Проведене дослідження і розрахунки показали, що 
найвищий показник (13,8%) отримала система внутрішньої 
звітності, яку забезпечують відповідні управлінські працівники. 
Система маркетингових досліджень оцінена в 12,0%, а найнижчий 
показник (8,8%) отримала система прийняття управлінських 
рішень.  

Тому, підприємствам потрібно звернути увагу на організацію 
маркетингових досліджень і забезпечення своєчасного і якісного 
виконання прийнятих рішень. Для цього необхідно підвищити 
рівень оснащеності комп’ютерною технікою, використання 
системного підходу до інформаційного забезпечення, 
використання можливостей мережі Internet, методики збору і 
обробки інформації, наявність кваліфікованих фахівців з 
інформаційного забезпечення. 

Інноваційні ресурси підприємства, як складова 
маркетингового потенціалу, являють собою сукупність різних 
видів ресурсів необхідних для здійснення інноваційної діяльності. 
Під інноваційною діяльністю розуміють сукупність нововведень, 
які були реалізовані підприємством на практиці. Але інноваційна 
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діяльність – це не тільки основний інноваційний процес, але і 
розвиток системи факторів і умов, необхідних для його втілення. 
Ініціатором і координатором інноваційної діяльності повинен бути 
маркетинговий відділ підприємства. 

Інноваційний потенціал персоналу досліджуваних 
підприємств знаходиться на невисокому рівні. Тут відчувається 
дефіцит працівників, спроможних до позитивно-критичного 
сприйняття нової інформації, спроможних висувати нові 
конкурентоспроможні ідеї, знаходити рішення нестандартних 
задач і нові методи вирішування традиційних, використовувати 
свій багаж знань для практичної реалізації нововведень. Водночас, 
керівництву підприємств потрібно підтримувати бажання 
персоналу до поглиблення загальних і професійних знань. 

Багато в чому використання інноваційних ресурсів залежить 
від ставлення керівництва до інноваційного процесу. Важливе 
значення має мотивація інноваційної діяльності. Тому, 
першочерговою задачею керівництва є розвиток інноваційного 
середовища. Необхідно розробляти механізми формування 
конструктивного відношення до інноваційних процесів як 
особливо вагомої цінності підприємства. Особлива задача – це 
виявлення талановитих працівників, сприяння розвитку їх 
інноваційної активності та вмінню адаптуватися до можливих на 
цьому шляху складнощів. 

На інноваційні процеси підприємства має великий вплив 
його організаційна структура. Підприємство повинно мати таку 
структуру апарату управління, яка дозволить гнучко реагувати на 
всі зміни зовнішнього середовища. Інновації необхідно розглядати 
як категорію, котра охоплює всі стратегічні і тактичні задачі 
управління, планування, організації і контролю інноваційних 
процесів. 

Потенціал часових ресурсів, як складова елементу 
маркетингових ресурсів, починається з уміння маркетингового 
персоналу підприємства досягати у своїй праці значних обсягів і 
високої якості за рахунок виявлення і використання часових 
ресурсів. Ліміти продуктивності будь-якого процесу обмежуються 
часовим ресурсом. Час є самим унікальним і незамінним ресурсом 
підприємства. На відміну від всіх інших ресурсів час не можна 
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купувати, позичати, заміняти. Тому першочергового значення 
набуває використання працівниками управлінської ланки свого 
часу, оскільки економія часу є найголовнішим поведінковим 
ресурсом маркетингу. Кожен менеджер, незалежно від займаної 
посади, змушений витрачати велику частину свого часу на 
діяльність, яка немає якісного впливу на підсумки діяльності 
підприємства. Чим вищу посаду займає керівник, тим більші 
вимоги пред’являє підприємство до його власного часу. [2, 4] 

Опитування адміністративно-управлінського персоналу 
підприємства показало, що 87% респондентів займаються 
плануванням свого робочого дня і тижня. Близько 34% 
опитуваних звіряють заплановану і виконану роботу. І лише 2 
управлінських працівника, які виконують маркетингові функції, що 
становить 4,5% здійснюють аудит свого часу, тобто на папері або 
за допомогою комп’ютера робиться постійний облік витрат 
робочого часу. У підсумку відстежуються і відкидаються непотрібні 
і неефективні витрати часу. Для  менеджерів підприємства 
основним відволікаючим фактором є незаплановані справи, 
спостерігається невміння відфільтровувати менш важливі справи.  

До основного фактору, який забирає час у персоналу, 
належить недосконале інформаційне забезпечення. Управлінські 
працівники витрачають багато часу для отримання необхідної 
інформації. Також трапляються ситуації, коли, у зв’язку з 
недосконалою формою передачі інформації, працівник 
вимушений витрачати багато часу на отримання вказівок 
керівника. Нечітко поставлена керівником задача приводить до 
нерозуміння і виконання зайвої або непотрібної роботи. 
Відсутність необхідної оргтехніки змушує виконувати багато 
операцій вручну.  

Для менеджерів середньої управлінської ланки характерна 
така ситуація, коли по причині невміння відмовити своїм колегам 
вони втягуються у вирішення чужих проблем, відкладаючи 
виконання власної роботи. Характерний фактор втрати часу для 
підприємства – це паління, яке за підрахунками віднімає близько 10 
хвилин у годину. 

Саме використання систем маркетингового управління на 
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підприємствах агропромислової сфери є досить актуальним 
аспектом, необхідним кроком для успішної ринкової діяльності 
будь-якого підприємства, оскільки від організації управління 
підприємством за рахунок застосування маркетингових методів 
залежить координованість, організованість і спрямованість усіх 
можливостей підприємства на максимальне підвищення 
ефективності господарювання та досягнення поставлених цілей. 

Отже, оцінка рівня використання усіх складових 
маркетингового потенціалу підприємства дозволяє виявити 
негативні і позитивні моменти в діяльності підприємства і 
розробити заходи щодо удосконалення управління маркетинговою 
діяльністю. 

Висновки. З метою удосконалення процесу управління 
підприємства на засадах маркетингу необхідно створення і 
використання комплексної системи управління маркетинговим 
потенціалом підприємства, яка складається із системи управління 
ресурсним забезпеченням маркетингового потенціалу, системи 
управління маркетинговими зусиллями підприємства і системи 
управління конкурентоспроможністю маркетингового потенціалу. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ 

 
КУЧЕР О.В., К.Е.Н., В.О. ДОЦЕНТА, ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ 

АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Розглянуто теоретичні аспекти застосування маркетингу у збутовій 
політиці аграрних підприємств. Запропоновано структуру економіко-організаційної 
моделі на основі маркетингових збутових стратегії. 

Considered the theoretical aspects of marketing in the market policy of agricultural 
enterprises. Proposed the structure of economic and organizational model based on the sale of 
marketing strategy. 
 

Постановка проблеми. Функціонування підприємств у 
нестабільних умовах ринкової економіки вимагає своєчасної 
адаптації системи збуту до змін зовнішнього середовища, що, у 
свою чергу, зумовлює необхідність використання маркетингу в 
управлінні збутом продукції. Розробка і впровадження 
маркетингових підходів у збутовій діяльності підприємств є 
важливою життєвою потребою функціонування вітчизняних 
сільськогосподарських виробників. Виникає необхідність у 
створенні дієвої моделі управління збутом продукції аграрних 
підприємств з урахуванням сучасних потреб споживачів та 
суспільства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування 
теорії маркетингу в управлінні підприємствами займаються 
вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких значний теоретичний 
внесок здійснили Ансофф И., Астратова Г., Близнюк С. В. 
Гаркавенко С. С. , Котлер Ф. , та інші. Безпосередньо проблеми 
управління збутом продукції підприємств АПК досліджували такі 
науковці, як Гайдуцький П. І., Гудзинський О. Д., Ларіна Я. С., 
Соловйов І. О. та інші. Разом з тим ряд питань визначення вибору 
ефективних форм та напрямів управління збутом продукції 
підприємств АПК в умовах реформування економіки залишаються 
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недостатньо вивченими.  
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 

теоретичне узагальнення та практичне застосування 
маркетингових підходів в управлінні підприємством та 
формування збутової політики виробників сільськогосподарської 
продукції на основі маркетингових стратегій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка і 
впровадження стратегічних підходів до маркетингової діяльності 
підприємств є важливою життєвою потребою функціонування 
вітчизняних сільськогосподарських виробників. Однак саме 
поняття "маркетингова стратегія" застосування в управлінні 
виробництвом та збутом продукції характеризується складністю, 
багатогранністю та довготривалістю розробки.  

Існує багато різних варіантів маркетингових стратегій, які 
можна розділити на дві групи: стратегія по відношенню до 
продукту і стратегія щодо ринку. Серед них можна виділити такі 
стратегії: залежно від конкурентоспроможності фірми та 
привабливості ринку, конкурентних переваг, конкурентного 
становища фірми та її конкурентів, виду диференціації, ступеня 
сегментування ринку, за елементами маркетингового комплексу, 
станом ринкового попиту, терміну реалізації тощо [1, 4]. 

При виборі напряму маркетингової діяльності виділяють 
п'ять глобальних маркетингових стратегій, зокрема стратегія 
інтернаціоналізації, стратегія диверсифікації, стратегія 
сегментування, стратегія глобалізації, стратегія кооперації [3]. 

На практиці підприємства використовують такі основні 
моделі стратегічних рішень, якматриця розвитку товару/ринку 
(І. Ансоффа), матриця конкуренції (М. Портера), матриця 
росту/частка ринку (матриця Бостонської консультативної групи), 
модель привабливість - конкурентоспроможність (матриця 
Мак Кінсі) . Кожна з цих моделей втілює певний підхід до 
розробки маркетингових стратегій [6]. 

Враховуючи маркетингові стратегії вітчизняних і зарубіжних 
авторів, на основі яких будується збутова політика, найповніше 
відображає збутову діяльність аграрних підприємств наступна 
структура економіко-організаційної моделі формування 
маркетингової стратегії збуту продукції підприємств АПК (рис. 1).  
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Стратегія 
охоплення 

ринку 

Ціль-задоволення попиту споживачів на продукцію та забезпечення 
прибутковості збутової діяльності 

Стратегії 
інтенсивного 

росту 

Маркетингові 
конкурентні 

стратегії 

Комунікаційні 
стратегії 

Організація розміщення товарів 
у збутовій мережі 

У залежності від виду товару: 
 інтенсивний розподіл; 
 вибірковий (селективний) 
розподіл. 

Вибір напрямів росту для 
досягнення маркетингових цілей 

У залежності від обсягів продажу: 
 стратегія глибокого 
проникнення на ринок; 
 стратегія розвитку ринку; 
 стратегія розвитку товару. 

Визначення дій підприємства з 
урахуванням його конкурентної 

позиції на ринку 

У залежності від частки ринку: 
 стратегія лідера ринку; 
 стратегія челенджера; 
 стратегія послідовника; 
 стратегія нішера. 

Розробка засобів впливу на 
споживачів з метою заохочення 
до купівлі товарів підприємства 

У залежності від форми впливу на 
посередників та споживачів 

 стратегія проштовхування; 
 стратегія протягування; 
 комбінована комунікаційна 
стратегія. 

Збалансування інтересів підприємств, окремих споживачів і 
суспільства в цілому 

У залежності від вимог суспільства: 
 стратегія соціально-етичної відповідальності; 
 стратегія взаємовідносин. 
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Рис. 1. Структура економіко-організаційної моделі 
формування маркетингової стратегії 

збуту продукції підприємств АПК 
 

Для побудови моделі використано стратегії, які найкраще 
враховують особливості функціонування підприємств аграрної 
сфери.  
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Для реалізації стратегії охоплення ринку, що передбачає 
розміщення товарів у збутовій мережі сільськогосподарським 
підприємствам, доцільно використовувати лише два варіанти 
розміщення товарів, які знайшли відображення у запропонованій 
моделі, а саме: 

— інтенсивний розподіл, який передбачає розміщення та 
реалізацію товарів через максимально можливу кількість торгових 
точок. Практично будь-яке підприємство роздрібної торгівлі, 
готове продавати певний товар, отримує на це право; 

— вибірковий (селективний) розподіл передбачає укладання 
виробником угоди з кількома, а не з усіма посередниками, які 
виявляють зацікавленість до реалізації товару. 

Стратегії інтенсивного росту, які визначають маркетинговий 
підхід до формування збутової діяльності підприємства включають 
стратегію глибокого проникнення на ринок, стратегію розвитку 
ринку і стратегію розвитку товару. Стратегія глибокого 
проникнення на ринок або експансія (наявні товари на наявних 
ринках) передбачає збільшення обсягу збуту, ринкової частки та 
прибутків на наявних ринках завдяки наявним товарам. Досягається 
завдяки збільшенню прихильності до продукції наявних 
споживачів, залученню нових споживачів, які раніше 
використовували товари конкурентів, а також переконанню 
споживачів використовувати більший обсяг товару або збільшити 
частоту використання певного товару.  

Стратегія розвитку ринку передбачає збільшення обсягу 
збуту завдяки виходу на новий ринок фірми з наявним товаром. 
При цьому використовуються дві альтернативи - вихід на нові 
географічні ринки або орієнтація на нові сегменти ринку. 
Стратегія розвитку товару передбачає збільшення обсягів збуту 
завдяки вдосконаленню наявних і розробці нових товарів для 
наявних ринків. Перелічені стратегії є стратегіями інтенсивного 
збуту, які передбачають збільшення обсягів продажу, ринкової 
частки та прибутку шляхом інтенсифікації наявних ресурсів 
підприємств. З урахуванням наявної конкурентної позиції на ринку 
підприємства мають обрати стратегії, які допоможуть йому зайняти 
бажане місце на ринку певного виду продукції, що забезпечить 
ефективність маркетингової діяльності підприємства і його 
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конкурентоспроможність [3].  
Так, маркетингову стратегію лідера ринку застосовують 

підприємства, які займають найбільшу ринкову частку на певному 
ринку збуту. Утримати лідерство на ринку підприємство може, 
діючи в трьох напрямах, які й визначають сутність маркетингових 
стратегій лідера: 

— стратегія розширення місткості ринку, яка може бути 
реалізована через збільшення обсягів споживання товару, що є 
варіантом стратегії глибокого проникнення на ринок та через 
пошук нових потреб або нових споживачів. 

— стратегія захисту позиції (стратегія оборони) має на меті 
захистити частку ринку фірми, використовуючи при цьому різні 
форми інновацій, технологічного лідерства тощо. 

— стратегія підвищення ринкової частки за наявної місткості 
ринку, по суті, є стратегією наступу і може бути реалізована через 
підвищення якості товару, виведення на ринок нових товарів, 
розширення асортименту, активізацію рекламної діяльності і 
стимулювання збуту, зниження витрат. 

Стратегію челенджера застосовують фірми, мета яких 
збільшити частку ринку і зайняти місце лідера. Варіантами цієї 
стратегії є: 

— стратегія фронтального наступу, яка передбачає 
використання проти конкурента тих самих засобів, які 
використовує лідер. При цьому сили челенджера мають втричі 
перевищувати сили конкурента.  

— стратегія флангового наступу реалізується через атаку на 
слабкі позиції конкурента. Варіантів стільки, скільки слабких місць 
у конкурента. Якщо в певному регіоні позиції конкурента не 
сильні, то може бути обрано саме цей регіон. Це стосується і 
окремого сегмента, в якому позиції челенджера сильніші за позиції 
конкурента. 

— стратегія обхідного наступу базується на конкурентних 
перевагах фірми - челенджера і є, по суті, стратегією 
диференціації. 

Стратегію послідовника застосовують фірми, які успішно 
діють на ринку і мають на меті зберегти свою позицію, а не 
зайняти місце лідера. Складовими цієї стратегії є стратегія 
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компіляції - використання стратегії лідера в повному обсязі; 
стратегія імітації - наслідування окремих елементів стратегій лідера; 
стратегія адаптації - використання стратегії лідера як основи для 
адаптації до умов певного ринку. 

Стратегію нішера застосовують підприємства, які 
орієнтують свою діяльність на обслуговування одного або кількох 
сегментів ринку, які залишилися поза увагою лідера. Саме цю 
стратегію може використати фірма - челенджер для атаки на 
лідера. Присутність у ніші виправдана, якщо задовольняє таким 
умовам: потенціал зростання, прибутковість, низька привабливість 
для конкурентів, відповідність можливостям фірми, спроможність 
фірми відстояти свої ринкові позиції. 

В межах стратегії нішера, залежно від темпів зростання ніші і 
темпів зростання фірми, вона може використати такі стратегії: 

— стратегію підтримання позиції - доки ніша не втратила своєї 
ринкової актуальності; 

— стратегію лідерства в ніші - якщо обсяг продажу фірми 
нішера і ніші зростають прискореними темпами; 

— стратегію інтеграції - в разі, якщо власними силами фірма не 
може задовольнити потреби ніші; 

— стратегію виходу за межі ніші - використання стратегії 
диверсифікації та стратегії росту [2, 3]. 

Конкретними заходами, завдяки яким реалізуються 
вищезгадані стратегії, є засоби просування товару на ринок. То ж 
на наступному етапі, відповідно до визначених цілей підприємства, 
розробляється стратегія просування, що включає засоби впливу на 
споживачів з метою заохочення до купівлі товарів підприємства. 
Організація ефективної співпраці з посередниками вимагає від 
виробника визначитися, яку комунікаційну стратегію впливу на 
посередника варто обрати: проштовхування, протягування чи 
комбіновану комунікаційну стратегію, які застосовуються у процесі 
реалізації продукції і сприяють її продажу. Дані стратегії 
реалізуються через рекламу, стимулювання збуту, персональний 
продаж, прямий маркетинг тощо. Також, у межах цієї стратегії 
підприємства розробляють товарну марку та створюють бренд. 

Дані стратегії використовуються у практичній діяльності 
підприємств АПК і дають позитивні результати. Але їх доцільно 
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доповнити стратегією соціально-етичного маркетингу, яка 
ґрунтується на маркетинговому концептуальному підході до 
управління виробництвом і збутом продукції. Реалізація цієї 
стратегії передбачає задоволення потреб споживачів у продукції і 
отриманні прибутку підприємством з одночасним врахуванням 
інтересів суспільства. В основі даної стратегії посилюється увага до 
проблем захисту довкілля, а також виробництво екологічно 
безпечної продукції. Маркетингова стратегія взаємовідносин 
орієнтована на становленні довгострокових відносин з клієнтами, 
постачальниками і посередниками. При цьому крім дослідження 
ринку, планування, стимулювання збуту, з’являється маркетингова 
функція тісної взаємодії з покупцями. 

Висновки. Запропонована в даній моделі структура враховує 
основні напрями збутової діяльності підприємств АПК. Крім цього, 
обрані групи стратегій можуть виступати базою для планування 
маркетингової діяльності підприємств по забезпеченню 
ефективного збуту продукції. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ПЛОДООВОЧЕВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
КУЧЕРЕНКО С.М., К.Е.Н., 

УМАНСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 
БІЗНЕСУ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 
В статті відображені основні проблеми, стан та перспективи розвитку 

ринку овочівництва та садівництва в Україні.  
The article reflects the main problems, progress and prospects of market gardening 

and vegetable production in Ukraine.  
 

Постановка проблеми. Ситуація на сучасному ринку 
продовольства вимагає нових підходів до його реформування, 
стабілізації та нарощуванні обсягів товарної маси аграрного 
сектору економіки України як для внутрішнього споживання, так і 
зростаючих зовнішніх потреб. З кожним роком все більше 
проявляється тенденція важливості розвитку аграрного сектору 
нашої держави, як запоруки продовольчої безпеки українського 
народу та можливості чи нездатності подолання світової 
продовольчої кризи. В попередні роки поширеною була політика 
продажу іноземним інвесторам аграрних виробництв та оренди 
землі. Проте, ті глобальні потрясіння в природному середовищі, 
коли заливаються водою чи притрушуються попелом мільйони 
гектарів землі, чи відбуваються континентальні соціально-
політичні зміни в боротьбі за розподіл сфер впливу змусили 
визнати світовою спільнотою Україну, як одну із небагатьох країн 
здатних забезпечити населення інших держав продуктами 
харчування. 

Вирішення питання  участі в міжнародному ринку 
продовольства не лише дає право визнання України, як 
необхідного сегмента, а, й, головне, вимагає вирішення необхідних 
проблем, пов’язаних з: 1) проведенням земельної реформи, як 
головного фактора розміщення сільськогосподарського 
виробництва. Насичення сільськогосподарського сектору 
грошовою масою (інвестиції, кредити, страхування) є другою 
необхідною умовою. Третьою, - вирішальною умовою є 
забезпечення на законодавчому рівні та практичному вимірі 
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продовольчої безпеки. По-четверте, визначення та підтримка 
пріоритетних галузей АПК. П’ятою прерогативою виступає 
пристосування наукових та освітянських установ, реорганізованих 
інституційних закладів до сучасного економічного середовища в 
світових параметрах для виконання шостої умови просування та 
захисту українського товаровиробника на зовнішніх ринках. 
Актуальність цих проблем нагальна для українського ринку 
плодоовочевої продукції. 

Аналіз останніх досліджень та  публікацій. Динаміку 
розвитку плодоовочевого ринку, тенденцій агропродовольчого 
виробництва, його теоретичних, методичних та прикладних 
аспектів, технологічної готовності економіки України у 
посткризовий період висвітлено вченими А. Шумейком, 
О. Шестопалом, П. Саблуком, В. Бойком, В. Писаренком, 
В. Месель-Веселяком, Б. Пасхалером, О. Шубравською, 
Д. Крисановим, К. Прокопенко, Л. Федуловою. Однак, проблема 
задоволення споживчого попиту плодоовочевою продукцією стає 
все більш актуальною. 

Метою дослідження є висвітлення розвитку 
плодоовочевого ринку, виведення на зовнішні ринки експортного 
потенціалу, якісної органічної продукції, усунення внутрішніх 
проблем.  

Основні результати дослідження. Україна вважається 
традиційним виробником плодоягідної та овочевої продукції. 
Проте за роки незалежності по цих товарних групах 
спостерігається тенденція до зменшення обсягів їх виробництва, 
відбувається заміщення плодів та овочів імпортом. В розрахунку на 
душу населення в 1991 – 2009 рр. рівень споживання плодів і ягід в 
середньому по країні становив 28 кг. або 34% від рекомендованої 
норми, що тотожно рівню споживання 1960р.  

Маючи сприятливі умови для вирощування, український 
споживач відчуває дефіцит зимових груш, яблук, полуниць, 
вишень, черешень, смородини, горіхів, винограду. Зелений 
горошок,  огірки, томати, часник, цукрова кукурудза в структурі 
посівних площ мають незначну питому вагу, всього від 2 до 10%. 
Садівнича галузь представлена в основному яблуками 65-70% 
всього виробництва, кісточкові – 25-28%, ягоди – 3-4%, горіхи -1,5-
2%. Український овочевий асортимент презентує морква, буряки, 
капуста, картопля 70-80% загального обсягу. 
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Ринкова активність суб’єктів плодоовочевого ринку, 
використовуючи різнобічний інструментарій впливу на ринок, 
через обсяги виробництва, ціну, номенклатурно-асортиментну 
політику, активні маркетингові дії, позитивний імідж, розвиток 
власної збутової мережі фірм, висока якість ще досить низька [2]. 
Величина ринкового сегменту своїх фруктів доходить до 20%. Ми 
імпортуємо 80% фруктів та ягід в рік, навіть через 20 років буде 
відчутна їх нестача. Щорічно Україна ввозить в два рази більше 
яблук, ніж експортує. Українські яблука вивозять на продаж в 
Росію -97,8%, решту в Казахстан – 0,7%, Австрію – 0,6%, 
Білорусію – 0,5%, Грузію – 0,2%, Польщу – 0,1%. В цьому чи 2010 
р. Україна ввезла 96,8% імпорту яблук з Польщі, 0,9% - Італії, 0,6% 
- Нідерландів, 0,5% Греції, 0,4% - Франції. Основним чинником 
недостатнього забезпечення населення садівничим та в овочевим 
товаром є низький рівень їх виробництва по всіх категоріях 
господарств. Спад виробництва пояснюється значним скорочення 
площ під садами та овочевими культурами, розбалансованою 
заготівлею, зменшенням кількості переробників [3]. 

В результаті значна частка плодів, овочів та ягід, вирощених 
в приватному секторі, пропадає лише певна їх кількість по високим 
цінам попадає в міста. 

Господарствами населення щорічно вирощується до 80% 
плодів та ягід від загального їх виробництва по Україні, 95-98%  
картоплі, 80-85% овочів, що підтверджено багатьма 
дослідженнями[1]. Для споживання переважно в свіжому виді 
завозиться значний обсяг закордонних плодів та овочів. 
Промислова переробка потребує значних обсягів свіжої сировини 
і якщо запустити потужності переробних підприємств, то 
сировини в Україні катастрофічно не вистачає. 

Загальна площа садів за два десятиліття зменшилась 
вполовину. Одним із головних чинників недостатнього 
виробництва плодоовочевої продукції є низька урожайність 
насаджень. Низька продуктивність садів обумовлена їх великою 
розпорошеністю. Для плодоовочівництва характерна висока 
питома вага ручної праці та низький рівень механізації 
виробничих процесів. Втрати урожаю часто пояснюються 
великими втратами при невчасному збиранню врожаю, малою 
кількістю стаціонарних сховищ. 

Значно послаблює дію негативних чинників на розвиток 
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плодоовочівництва зональна, господарська і 
внутрішньогосподарська спеціалізація. Найбільш сприятливими 
для вирощування на внутрішнє споживання та експорт кісточкових 
є Хмельницька, Вінницька, Чернівецька, Закарпатська та Черкаська 
області; черешні в Автономній Республіці Крим, Закарпатській, 
Запорізькій, Миколаївській областях; зерняткових – АРК, 
Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях; 
ягідництва – Полісся, Черкащина. 

Вища ефективність вирощування, якість зберігання плодів, 
стійкість їх до хвороб забезпечується достатнім внесенням 
поживних речовин, каталізуючими мікроелементами, засобами 
захисту рослин. Ці  позиції дозволяють торгувати на внутрішньому 
і зовнішніх ринках з дотриманням міжнародних стандартів якості. 
Вирощування плодів та овочів – це високотехнологічний бізнес, 
який створюють спеціально виведенні інтенсивні сорти, крапельне 
зрошення, контроль вологості, підживлення під корінь, захист від 
приморозків, зберігання в спеціальному регульованому середовищі 
газових сумішей та жорстким контролем температур. 

Високотоварне виробництво мотивує населення вживати 
цілорічно свіжі дари садів та городів. Наприклад, яблуко 
вживається весь рік, сезонність згладилась. За останнє десятиліття в 
пору плодоношення вступили сучасні високотехнологічні сади [4, 
с.30]. Декілька років тому українські виробники ще не 
експортували яблука, а вже в 2010 році експортовано близько 100 
тис. тонн, головним чином в Росію. І в України є зараз всі 
можливості стати найбільш інтенсивною «яблучною» державою 
Європи і тут може проявитися виробництво в дуже вузьких 
напрямках – екологічних місцевих продуктах, соках, мармеладах, 
сушні. При виваженому підході, ця галузь могла би забезпечити 
велику кількість робочих місць, хоча вона потребує 
довгострокових інвестицій і швидко їх не окупити. Проте обсяги 
плодоовочевого ринку величезні.  

Бізнесмен, Ю. Косюк ефективною моделлю бізнесу вважає 
10-15 га саду, який утримує одна сім’я де трудяться всі її члени – 
діти, онуки, теща. Тільки при цій моделі є змога забезпечити 
ефективний менеджмент, що в цьому бізнесі складає 99% 
результату [6]. 

Ринкова активність суб’єктів плодоовочевого ринку залежна 
від ціни. В цьому маркетинговому році ми переконуємося в 
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світових цінах. Аналіз цієї економічної ситуації показує – тотальну 
корупцію, монополізацію ринків, відставанні фінансового та 
сільськогосподарського секторів України [5]. 

Високою собівартість робить обов’язок підприємця платити 
придумані штрафи та побори, що збільшує її на третину. 
Виробники могли б продавати вирощений урожай по самим 
низьким цінам, але за постійних вимагань вимушені збільшувати 
ціни на гурті, не згадуючи про роздріб. Відсутність державної 
підтримки, гніт чиновників привели до монополізації ринка та 
вимиванні з нього невеликих підприємців, що викликало 
невпинне збільшення вартості товарів. Однак, існує проблема не 
тільки в виробниках, а й у відсутності ринків збуту. Розмістити свій 
товар на вітринах великих торгових підприємств дуже важко. 
Прямими зв’язками можуть бути інтегровані лише невелика 
кількість крупних виробників. Співпраця мілких підприємств через 
посередників сприяє подорожчанню товару з самого початку 
просування на 15-20%. Така ситуація підтверджує нагальну 
необхідність створення по країні заготівельної мережі в особі 
досвідченого менеджера – системи Укоопспілки, послідуючий 
продаж через оптові бази, створені в великих містах, транспортних 
осередках. Здорожує кінцеву ціну й неофіційна плата менеджерам 
по закупкам, які сприяють розміщенню товарів на полках 
магазинів.  

Підвищує ціну вітчизняних товарів довговічність української 
фінансової кризи, наданням дорогих кредитів не менше, ніж на 
24% річних. Однак, 24% це ще не межа, пропонують 36%  чи 
навіть 60% річних, що по світовим вимогам є надзвичайно 
високими, кожен західний виробник просто не витримає таких 
фінансових ресурсів і собівартість його товару буде 
неконкурентною. 

У всьому світі є актуальною проблема вирощування 
органічних продуктів, світовий органічний тренд буде все більше 
впливати на українського виробника. В державі відсутні стандарти 
вирощування та хімобробітку плодів та овочів, тому можна їх 
купити з ненормованими пестицидами, що не відповідає 
стандартам якості, що змушує споживача вибирати країну-
постачальника. 

Аналізуючи стан плодоовочевого ринку доцільним зробити 
висновки: 
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1. Сучасний вітчизняний ринок плодоовочевої продукції тільки 
починає розвиватись. За 20 років панування корупції, монополії та 
високих кредитних ставок різко скоротились площі, урожайність 
фруктових насаджень, побіднішав овочевий асортимент. 

2. Обсяги імпорту овочів та фруктів за останні п’ять років 
виросли в чотири рази, валюта купівлі закордонних продуктів 
подорожчала вдвічі за цей же період. Механізмами, які б 
стабілізували вітчизняний ринок  та дали змогу експортувати 
якісний органічний продукт на світовий ринок повинні бути ріст 
обсягів виробництва; прийнятна ціна продажу; продуктивна 
номенклатурно-асортиментна політика через розширення кола 
продуктів, їх прихильності до виробника за рахунок задоволення 
запитів і побажань споживачів. Активні маркетингові дії всіма 
засобами направити на приваблення нових споживачів, їх 
позитивне ставлення до виробників, їх брендів заохочення та 
розширення зацікавлених покупців. Зростання популярності 
української марки, насамперед, якісними параметрами. 
Реорганізація заготівельно-збутової мережі.  

Перспективою подальших розвідок повинна бути 
реалізація наукових розвідок щодо збільшення обсягів 
плодоовочевого ринку шляхом стабілізації конкурентних переваг 
та нарощування вітчизняного іміджу з метою забезпечення 
безпеки плодоовочевої продукції та становленню граничного 
рівня вітчизняної продукції не менше 80%. 
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У статті здійснено обґрунтування практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення процесу формування конкурентної карти плодоовочевого ринку регіону, 
як основи для розробки та реалізації маркетингових конкурентних стратегій 
підприємств-виробників плодоовочевої продукції. 

In the article the ground of practical recommendations is carried out in relation to 
perfection of process of forming of competition map of fruit and vegetable market of region, as 
bases for development and realization of marketing’s competition strategies of enterprises-
producers of fruit and vegetable products. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Дієвим 
інструментом для успішної діяльності підприємства на ринку 
плодоовочевої продукції є створення ефективної маркетингової 
конкурентної стратегії, яка б забезпечувала формування 
довготривалих конкурентних переваг. Розробка таких стратегій 
визначає необхідність дослідження конкурентних позицій 
підприємств, аналіз їхньої стратегічної маркетингової діяльності та 
формування напрямів розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
процесу формування маркетингових конкурентних стратегій в 
цілому та визначення конкурентих позицій підприємств, зокрема, 
досить широко висвітлено у працях відомих  зарубіжних авторів, 
таких як І. Ансофф, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, 
М. Портер, а також вітчизняних вчених, таких як Л.В. Балабанова, 
Т.А. Бурцева, Н.В. Куденко, І.Л. Решетнікова та інших. Серед 
вчених допоки що не сформувалася єдина думка стосовно переваг 
того чи іншого підходу до формування маркетингової 
конкурентної стратегії, тому керівники підприємств повинні 
максимально використовувати в цьому процесі свій досвід та 
інтуїцію. Слід зазначити, що на сьогодні залишається не до кінця 
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обґрунтованою методика визначення конкурентних позицій 
підприємств, що свідчить про актуальність теми дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є 
обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
процесу формування конкурентної карти плодоовочевого ринку 
регіону, як основи для розробки та реалізації маркетингових 
конкурентних стратегій підприємств-виробників плодоовочевої 
продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес 
формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства 
доцільно розкласти на наступні етапи: підготовка процесу 
стратегічного планування; прогноз перспективи розвитку 
підприємства в даній зоні бізнесу; визначення цілей підприємства 
та формулювання напрямів їх досягнення; аналіз ринкових 
позицій підприємства за допомогою матричних методів; 
визначення конкурентної позиції підприємства; формулювання 
альтернативних маркетингових конкурентних стратегій; оцінка 
варіантів стратегій та визначення їх економічної ефективності; 
вибір і схвалення стратегії; формування організаційно-
економічного механізму реалізації стратегії; доведення стратегії до 
виконання кожному функціональному підрозділу; її ефективна 
реалізація та контроль [1]. 

Отож, вибір маркетингової конкурентної стратегії 
підприємства залежить від його конкурентних позицій на ринку. 
Особливою галуззю стратегічного аналізу є аналіз конкурентної 
позиції  підприємства. На нашу думку, можна виділити такі етапи 
конкурентного аналізу: 

1) визначення основних конкурентів; 
2) визначення та оцінка конкурентних позицій підприємства і 

його конкурентів; 
3) визначення головних конкурентних переваг підприємства; 
4) формулювання основних варіантів маркетингових 

конкурентних стратегій. 
В Полтавській області функціонує близько 350 

сільськогосподарських підприємств. Значно менше підприємств 
займається виробництвом плодоовочевої продукції. Для 
дослідження конкурентних позицій підприємств, що виробляють 
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плодоовочеву продукцію, нами обрано 35 підприємств різних 
форм господарювання з різних районів Полтавської області. 

Для визначення головних конкурентних сил у галузі ми 
скористалися методикою діагностики конкурентного середовища 
ринку, запропонованою Т. А. Бурцевою [2], на основі якої 
будується конкурентна карта ринку. Для її побудови проводиться 
класифікація підприємств за двома показниками: частка ринку 
підприємства та темп зростання обсягів продажу.  

Всю сукупність підприємств, що діє на плодоовочевому 
ринку, ділимо на два сектора, для яких значення часток ринку 
більше або менше середнього значення, що розрахується за 
формулою: 

,. n
ЧР

ЧРср
  (1) 

де ЧР – частки ринку досліджуваних підприємств, %. 
n – кількість досліджуваних підприємств, що діють на 

плодоовочевому ринку. 
Розраховане середнє значення ринкових часток становить 

3,04%. У кожному з секторів (в 1 секторі – 23 підприємства, в 2 
секторі – 12 підприємств) розраховуємо середньоквадратичне 
відхилення, яке разом із мінімальним та максимальним значеннями 
визначає межі представлених груп. 

Середньоквадратичне відхилення частки ринку підприємств 
розраховуємо по секторам   .срi ЧРЧР   Розраховані 
середньоарифметичні значення ринкової частки в 1 та 2 групах 
становлять, відповідно, 1.срЧР 0,79% та 2.срЧР 7,35%.  

Розраховані середньоквадратичні відхилення частки ринку 
підприємств по секторах становлять S1=0,84 та S2=5,13, відповідно. 

Для обліку кон’юнктурної ситуації на ринку розраховуємо 
показник тенденції зміни обсягів продажу і пов’язану з нею зміну 
конкурентної позиції підприємства. Тенденція оцінюється з 
допомогою показника темпу зростання обсягів продажу, який 
розраховується за формулою: 
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де Ti – темп приросту частки ринку і-го підприємства, %; 
t
iК   0t

iK  – об'єм реалізованої плодоовочевої продукції і-м 
підприємством в період часу t (t0), тис. грн. 
 

Середній темп зростання обсягів продажу розраховується за 
формулою: 

,
n
T

T i
ср

  (3) 

де n  – кількість підприємств, що розглядається, од. 
 

Розрахований нами середній темп зростання становить 
срT 2,97%. Розподіляємо всі підприємства на 2 групи, для яких 

значення темпів зростання більше або менше середнього 
значення. Середньоквадратичне відхилення темпів зростання 
обсягів продажу підприємств розраховуємо по групах   .срi TT   
Розраховані середньоарифметичні значення темпів зростання 
обсягів продажу підприємств у 1 та 2 групах становлять, відповідно, 

1.срT 1,38% та 2.срT 8,83%. Розраховані середньоквадратичні 
відхилення темпів зростання обсягів продажу підприємств по 
групах становлять S3=0,74 та S4=8,30, відповідно. Для оцінки 
ступеню зміни конкурентної позиції виділяють 4 типових стани 
підприємства за темпом зростання обсягів продажу.  

Матриця формування конкурентної карти ринку наведена в 
таблиці 1, що заснована на перехресній класифікації розміру та 
динаміки її часток ринку по плодоовочевій продукції. 

За результатами аналізу лідерами ринку вийшли ВАТ 
«Бурякорадгосп Ланнівський», причому конкурентна позиція 
даного підприємства в звітному році покращилася в порівнянні з 
базовим, та ФГ «Пустовіт і сини», конкурентна позиція якого є 
несприятливою. Значна кількість аналізованих підприємств 
потрапила до групи аутсайдерів ринку, однак такі підприємства як 
СТОВ ім. Воровського, СТОВ ім. Калашника, СК «Іскра», ФГ 
«Лан» та ПСП «Маяк» (Семенівського району) поліпшили свої 
позиції на ринку в звітному році в порівнянні з базовим роком.  
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Таблиця 1 
Матриця формування конкурентної карти плодоовочевого 

ринку Полтавської області, 2010 р. 
 

Класифікаційні групи 

аутсай-
дери 

ринку 

підприєм
ства з 

слабою 
конку-

рентною 
позицією 

підприєм-
ства з 

сильною 
конкуре-
нтною 

позицією 

лідери 
ринку 

 
 
 

Частка ринку (ЧРі) 
 
 
 
 

Темп приросту 
частки ринку (Ті) 

ЧРmin; 

1. SЧРср 
0%; 

2,20% 

;1. SЧРср    

ЧРср. 

2,20%; 
3,04% 

ЧРср.; 
2. SЧРср   

3,04%; 
8,17% 

;2. SЧРср 

 ЧРmax 

8,17%; 
22,34% 

підприємства з 
несприятливою 
конкурентною 

позицією 

Тmin;  

3. SТср   

 0,0%;  
2,23% 

16 х 3 1 

підприємства з 
конкурентною 
позицією, що 
погіршується 

;3. SТср    

 Тср. 

 2,23%;  
2,97% 

х 1 1 х 

підприємства з 
конкурентною 
позицією, що 
покращується 

Тср.;  
4. SТср   

 2,97%;  
11,27% 

5  1 5 1 

К
ла

си
ф

ік
ац

ій
ні

 гр
уп

и 

підприємства зі 
сприятливою 
конкурентною 

позицією 

;4. SТср 
 

Тmaх 

11,27%; 
26,9% 

х х 1 х 

 
Решта підприємств, що потрапили до числа аутсайдерів, 

мають гіршу ситуацію, – їх конкурентні позиції в звітному році  
несприятливі. Серед тих підприємств, що займають сильні позиції 
на ринку, ФГ «Виноґрона» має найбільш сприятливу конкурентну 
позицію. СТОВ «СС «Тростянець», ТОВ «Декор Агро», ТОВ АФ 
«Маяк» (Котелевського району), ПСП «Дружба» та ПСП «Нива» 
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мають конкурентні позиції, що покращуються. Конкурентні 
позиції інших підприємств, які ввійшли до цієї групи, 
погіршуються. До групи підприємств зі слабкою конкурентною 
позицією потрапило ФГ «Щаслива доля», яке поліпшило свої 
конкурентні позиції, а також ФГ «Бакін», конкурентна позиція 
якого в звітному році погіршилась в порівнянні з базовим. 

Висновки. З проведеного нами дослідження можна зробити 
висновок, що формування конкурентної карти ринку є важливим 
етапом в розробці маркетингових конкурентних стратегій 
підприємств-виробників плодоовочевої продукцї, оскільки напрям 
стратегічного розвитку підприємства значною мірою залежить від 
його конкурентної позиції на ринку. Лідерам ринку доцільно 
обрати одну з трьох стратегій: стратегію розширення місткості 
ринку; стратегію захисту ринкових позицій або стратегію 
підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку. Основу 
будь-якого різновиду стратегії наступу підприємства з сильною 
позицією становить стратегія диференціації, тобто пошук і 
впровадження ним певної конкурентної переваги (ціна, якість, 
асортимент, сервіс). Підприємствам зі слабкою позицією доцільно 
орієнтуватись на досвід підприємств-лідерів та використовувати 
стратегії наслідування. Що ж до аутсайдерів ринку, то їм можна 
скористатись стратегією нішерів (ключова ідея ніші – 
спеціалізація) з метою уникнення конкуренції з більш сильними 
підприємствами.  
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УДК 631.164.23:338.43 
 

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙ В РЕГІОНІ 
 

РИБАЛКО С.В., ДОКТОРАНТ, НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ 
ЦЕНТР «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ», М. КИЇВ 

 
Постановка проблеми. Залучення інвестицій є найбільш 

вагомим чинником економічного зростання, поліпшення 
економічної ситуації в Україні та покращення добробуту 
населення. В аграрній сфері  залучення інвестицій виступає також 
засобом забезпечення продовольчої безпеки, гарантом розвитку 
сфер агропромислового комплексу та екологічного захисту 
довкілля. Майже повна зупинка інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств, що мала місце упродовж 1991-
2000 р., призвела до руйнівних процесів у продуктивних силах 
галузі, проїдання капіталу, погіршення стану земельних ресурсів, 
зниження ефективності сільськогосподарського виробництва, 
надходження на український ринок низькоякісних імпортних 
продовольчих товарів, погіршення рівня якості життя сільського 
населення та населення країни загалом. Покращення ситуації, що 
склалася, можливе за умови не лише відновлення повноцінного 
аграрного інвестиційного процесу, а й забезпечення рівня 
інвестиційної активності, яка б дозволила компенсувати нестачу 
інвестування минулого десятиліття та покрити сучасні обсяги 
потреб в інвестиційних ресурсах.  

Стан вивчення проблеми. Наукові проблеми вивчення 
інвестиційної привабливості та залучення інвестицій в 
агропромисловий комплекс досліджувало багато вітчизняних 
учених: Б.В.Буркинський, В.М.Геєць, Б.М.Данилишин, 
Л. В. Дейнеко, М.Я.Дем’яненко, М.І.Долішній, В.В. Ковальов, 
І.І.Лукінов,  Л.О.Мармуль, П. Т. Саблук, В.І. Топіха, 
В.В.Юрчишин та багато інших. Проте тривалий процес 
реформування АПК вимагає подальшого глибокого дослідження 
аспектів оцінки інвестиційної привабливості аграрної галузі.  

Мета  досліджень. Метою дослідження є аналіз оцінки 
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інвестиційної привабливості аграрного сектору. На основі цього 
передбачається розробити пропозиції та рекомендації для 
вирішення проблемних питань  даного дослідження. 

Результати досліджень. Основні  проблеми,  що  
перешкоджають  широкомасштабному залученню інвестицій в 
економіку регіону та потребують вирішення  нині є: 

— нестабільність законодавчої бази; 
— непрогнозованість інвестиційної діяльності як однієї із 

складових бізнесу; 
— низький рівень правового та судового захисту прав 

інвесторів; 
— негативний інвестиційний імідж країни в цілому; 
— низький рівень капіталізації прибутків підприємств; 
— нецільове використання амортизаційних фондів; 
— відсутність підготовленого менеджменту для роботи у сфері 

інвестиційної діяльності; 
— відсутність механізмів страхування інвестиційних ризиків; 
— відсутність розвиненої фінансово-інвестиційної 

інфраструктури; 
— відсутність ефективного державного регулювання у 

використанні державного інвестиційного ресурсу. 
Враховуючи основні проблеми залучення інвестицій в 

економіку Миколаївської області визначимо, які фактори 
впливають на розвиток аграрного сектора економіки. Для 
діагностики середовища непрямого впливу потрібно оцінити та 
проаналізувати економічні, технологічні, соціальні, політичні, 
ринкові та міжнародні фактори, які впливають на залучення 
інвестицій в аграрний сектор економіки України. Для цього 
скористаємося методом PEST – аналізом (табл. 1).  

Для оцінки макросередовища ми взяли такі показники, як: 
умови для економічних контактів з іноземними партнерами; 
нестабільність законодавчої  бази;   рівень   правового   та  
судового  захисту  прав   іноземних інвесторів; негативний 
інвестиційний імідж; відсутність координаційного державного   
центру   з   питань  сприяння  залученню  іноземних  інвестицій; 
відсутність інформації про інвестиційне середовище; контроль за 
дотриманням стандартів якості та безпеки товарів; розробка та 
впровадження державних програм; бюджетне фінансування; 
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податкова політика; кредитна політика; інвестиційна політика; 
падіння темпів виробництва; високий науково-технічний 
потенціал; впровадження нових технологій; зношеність 
матеріально-технічної бази; природні ресурси та географічне 
положення. 
 

Таблиця 1 
PEST- аналіз оцінки середовища України  для залучення 

інвестицій в аграрний сектор економіки 
 

Чинники 

Ступінь 
впливу на 
діяльність 

підприємств 

Характер 
впливу 

(+;-) 

Інтегральний 
показник 
ступеня 

важливості 
чинника 

1 2 3 4 
Політико-правові:       
— умови для економічних 
контактів з партнерами 3 + +3 

— нестабільність законодавчої 
бази 3 - -3 

— рівень правового та 
судового захисту прав 
іноземних інвесторів 

3 - -3 

— негативний інвестиційний 
імідж 2 - -2 

— низький рівень капіталізації 
прибутків підприємств 3 - -3 

— відсутність підготовленого 
менеджменту для роботи у 
сфері інвестиційної діяльності 

2 - -2 

 — відсутність механізмів 
страхування інвестиційних 
ризиків 

3 - -3 

— відсутність 
координаційного державного 
центру з питань сприяння 
залученню іноземних 
інвестицій 

3 - -3 

— відсутність інформації про 
інвестиційне середовище 3 - -3 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

— розробка та впровадження 
державних програм 3 + +3 

— високі податки, які 
стягуються з іноземних 
інвесторів; 

2 - -2 

Усього Х Х -18 
Економічні:    
— падіння темпів виробництва 3 - -3 
— бюджетне фінансування 3 + +3 
— податкова політика 2 + +2 
— кредитна політика 3 - -3 
— цінова політика 3 - -3 
— інвестиційна політика 2 - -2 
Усього Х Х -6 
Технологічні:    
— високий науково-технічний 
потенціал 3 + +3 

— зменшення фінансування 
науково-містких галузей; 2 - -2 

— впровадження нових 
технологій 3 + +3 

— зношеність матеріально-
технічної бази 3 - -3 

Усього Х Х +1 
Природнокліматичні:    
— природні ресурси 3 + +3 
— географічне положення 3 + +3 
Усього 6  +6 
Разом за всіма чинниками Х Х -18 
 

Оцінивши політичне та правове середовище в якому діють 
аграрні підприємства Миколаївської області, слід зауважити, що 
умови для економічних контактів з іноземними партнерами 
сприятливі. Цей чинник маркетингового середовища отримав +3 
бали; контроль за дотриманням стандартів якості та безпеки 
товарів - +2; розробка та впровадження державних програм - +2. 
Інтегральний показник ступеня важливості політико-правового 
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чинника дорівнює -18. До негативних факторів політико-
правового середовища можна віднести нестабільність законодавчої 
бази, невідповідність прийнятих законів з умовами інвестування. 

Щодо економічних чинників, то високі податки в аграрному 
секторі економіки не приваблюють інвесторів. Недостатнє 
бюджетне фінансування та нестача коштів у аграрних підприємств 
регіону змушує їх шукати іноземних інвесторів з “свіжими” 
інвестиціями. Високий ступінь інфляції також відлякує 
потенційних інвесторів. Інші фактори більш-менш сприятливі для 
залучення іноземних інвестицій. 

Аграрні підприємства області мають значний науково-
технічний потенціал, який, на нашу думку, не використовують в 
повному обсязі. Однак спостерігається поступове впровадження 
більш нових технологій та систем. 

Природні ресурси та географічне положення – 
найсприятливіші для ведення сільського господарства, а саме 
аграрний сектор потребує значних іноземних інвестицій. Іноземні 
інвестори не бажають вкладати свої кошти в цей сектор економіки 
через великий ризик неповернення коштів, тому слід звернути 
увагу саме на зменшення цих ризиків. 

В загальному обсязі разом за чинниками маркетингового 
середовища було отримано інтегральний показник ступеня 
важливості всіх чинників дорівнює -18. Отже, можна сказати, що 
середовище, в якому діють інвестори аграрного сектора в більшій 
мірі сприятливе. Однак існує ряд проблем, що потребують 
усунення, серед яких: постійні зміни в законодавстві, високі 
податки, відсутність страхування ризиків, інфляція національної 
валюти, несприятливі погодні умови. 

Поступове формування інвестиційного клімату залежить від 
поліпшення інвестиційної привабливості. Тому доцільно провести 
оцінку інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки 
України.  

Оцінимо інвестиційну привабливість аграрного 
виробництва досліджуваної області за допомогою методу SWOT – 
аналіз (табл. 2). 
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Таблиця 2 
SWOT – аналіз інвестиційної привабливості аграрного 

сектора економіки України для  інвесторів 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 
— помірні природно - кліматичні 
умови для ведення 
сільськогосподарського 
виробництва 
— рельєф території та ґрунти 
— вигідне географічне 
розташування області 
— значний виробничий досвід 
— різноманітні форми власності 
— вільна оренда землі та майна 
— приватизація землі 
— конкурентоспроможна вартість 
робочої сили 
— створення інформаційних 
матеріалів щодо економічного та 
інвестиційного потенціалу  
— проведення семінарів з питань 
залучення іноземних інвестицій 
— здійснення супроводжень 
інвестиційних проектів 
 

— нестабільність законодавчої 
бази 
— незпрогнозованість 
інвестиційної діяльності як однієї 
із складових бізнесу 
— низький рівень правового та 
судового захисту прав інвесторів 
— негативний інвестиційний 
імідж 
— низький рівень капіталізації 
прибутків підприємств 
— відсутність підготовленого 
менеджменту для роботи у сфері 
інвестиційної діяльності 
— відсутність механізмів 
страхування інвестиційних 
ризиків 
— відсутність інформації про 
інвестиційне середовище 
— високі податки, які стягуються з 
іноземних інвесторів 

 Можливості Загрози 
— співпраця з новими іноземними 
партнерами 
— формування позитивного 
інвестиційного іміджу області 
— підвищення рівня підготовки 
інвестиційних проектів відповідно 
до вимог міжнародних 
інвестиційних фондів 

— важка прогнозованість рівня 
інфляції через нестабільність 
економіки 
— нерівноправність іноземних та 
вітчизняних інвесторів 
— невизначеність українського 
законодавства 

 
 



 434 

Аналіз інвестиційної привабливості аграрного сектора 
економіки Миколаївської області показав, що він більш-менш 
стабільний, має значну кількість рентабельних товаровиробників. 
Інвестиції у дану галузь надходять у незначних обсягах, що 
пояснюється великим ризиком неповернення коштів, але якщо 
відповідним чином віднестися до стратегічного управління з боку 
держави та самих підприємств, то це може призвести до 
поліпшення ситуації. 

На сьогоднішній день немало зроблено для залучення 
іноземних інвесторів, але поряд з тим існує ряд перешкод, які 
потребують усунення на шляху до ефективного залучення 
іноземних коштів. Для оцінки інвестиційної привабливості 
аграрного виробництва економіки регіону для іноземного 
інвестора застосуємо метод стандартизації показників. Для його 
обчислення застосуємо основні економічні показники аграрного 
виробництва: вартість валової продукції сільського господарства, 
млн. грн.; темпи росту обсягів продукції сільського господарства, 
%; сума чистого прибутку (збитку) сільськогосподарських 
підприємств, млн. грн. за два останні роки. На основі методу 
стандартизації показників з 25 регіонів України ми визначимо 
найпривабливіші зони для залучення іноземних інвестицій та 
визначимо до якої зони відноситься аграрний сектор економіки 
Миколаївської області. У показниках, які ми обрали є значні 
перепади, а тому визначити на їх основі найпривабливіші в 
інвестиційному плані регіони досить складно. Тому для аналізу 
наявної сукупності інформаційних джерел необхідно їх порівняти 
(табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Ранжування та класифікація регіонів України 

за сумою балів показників інвестиційної привабливості 
аграрного сектора економіки 

 

Регіони Сума балів Зони інвестиційної 
привабливості 

1 2 3 
Закарпатська 434,571 
АР Крим 425,097 
Хмельницька 416,075 

Зона стратегічної 
інвестиційної привабливості 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Рівненська 413,910 
Львівська 412,360 
Тернопільська 410,697 
Івано-Франківська 409,055 
Чернівецька 407,125 
Київська 400,247 

 

Волинська 393,538 
Чернігівська 384,477 
Полтавська 383,413 
Сумська 382,919 
Черкаська 379,047 
Вінницька 378,037 
Житомирська 376,259 
Харківська 365,227 
Херсонська 357,956 
Дніпропетровська 353,152 

Зона середньої інвестиційної 
привабливості 

Донецька 349,357 
Запорізька 348,357 
Луганська 347,536 
Кіровоградська 309,726 
Миколаївська 307,069 
Одеська 301,084 

Зона низької інвестиційної 
привабливості 

 
Проаналізувавши показники інвестиційної привабливості 

сільськогосподарського виробництва за отриманою сумою балів 
визначимо, які з регіонів України увійдуть до зони стратегічної 
інвестиційної привабливості (400 балів і вище), зони середньої 
інвестиційної привабливості (350-400 балів) та до зони низької 
інвестиційної привабливості (менше 350 балів). До зони 
стратегічної інвестиційної привабливості ввійшли Закарпатська, 
Хмельницька, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-
Франківська, Чернівецька, Київська та Автономна республіка Крим. 
До зони середньої інвестиційної привабливості – Волинська, 
Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Вінницька, 
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Житомирська, Харківська, Херсонська та Дніпропетровська 
області. Зона низької інвестиційної привабливості – Запорізька, 
Донецька, Луганська, Кіровоградська, Одеська та Миколаївська 
області.  

Оцінюючи інвестиційну привабливість аграрного сектора 
економіки Миколаївської області в розрізі регіонів України, можна 
сказати, що він ввійшов до зони низької інвестиційної 
привабливості лише тому, що в останні два роки зазнав великих 
збитків через посуху та низьку врожайність сільськогосподарських 
культур. 

Хоча декілька років тому досліджуваний регіон входив до 
зони стратегічної привабливості. Охарактеризуємо інвестиційну 
привабливість за допомогою таких чинників, як рівень 
економічного розвитку, рівень розвитку інвестиційної діяльності, 
рівень зайнятості та заробітної плати в сільськогосподарському 
виробництві, рівень розвитку ринкових відносин (оптова торгівля) 
аграрного сектора економіки регіону. 

Аналізуючи галузеву привабливість досліджуваної області за 
наведеними групами факторів, можна зробити висновок, що в 
даний час аграрний сектор регіону залишається одним із 
привабливих галузей економіки, але разом з тим потребує значних 
іноземних інвестицій. Оцінити інвестиційну привабливість 
сільськогосподарського виробництва економіки Миколаївської 
області в розрізі регіонів України можна за допомогою 
матричного підходу. В якості вихідних даних для формування 
матриці спостережень, яка містить в собі характеристику 
аналізуємих регіонів, пропонуємо використовувати слідуючи 
макроекономічні показники: Х1-чисельність населення на 
01.01.2010 (тис. осіб); Х2-зростання сільськогосподарського 
виробництва (%); Х3-обсяг інвестицій в основний капітал 
сільського господарства (млн. грн.); Х4-темп зростання чистого 
прибутку сільськогосподарських підприємств (%); Х5- обсяг 
прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор (млн. грн.). 

Розрахунок інтегрального показника інвестиційної 
привабливості аграрного сектора економіки дозволив отримати 
числові значення узагальнюючих показників (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Значення показників інвестиційної привабливості аграрного 

сектора економіки регіонів України 
 

Регіони Значення 
показника 

Ранжируване 
значення 

АР Крим 0,000 25 
Вінницька 0,4287 11 
Волинська 0,3101 16 
Дніпропетровська 0,9845 2 
Донецька 0,9993 1 
Житомирська 0,2674 19 
Закарпатська 0,2878 17 
Запорізька 0,6126 9 
Івано-Франківська 0,4176 12 
Київська 0,9366 3 
Кіровоградська 0,2696 18 
Луганська 0,8204 6 
Львівська 0,7398 7 
Миколаївська 0,3860 13 
Одеська 0,8527 5 
Полтавська 0,6333 8 
Рівненська 0,3158 15 
Сумська 0,2672 20 
Тернопільська 0,2203 24 
Харківська 0,9173 4 
Херсонська 0,2543 23 
Хмельницька 0,3364 14 
Черкаська 0,4378 10 
Чернівецька 0,2567 22 
Чернігівська 0,2658 21 

 
В результаті проведених розрахунків встановлено, що 

найбільш привабливими регіонами для іноземного інвестування в 
аграрний сектор економіки є Донецька, Дніпропетровська, 
Київська, Харківська та Одеська області. Інвестиційний клімат в 
даних регіонах характеризується високим соціально-економічним 
потенціалом, а також найбільшим рівнем урбанізації населення та 
забезпечення кваліфікованою робочою силою.  

До районів з середньою інвестиційною привабливістю 
аграрного сектора економіки   можна   віднести   Луганську,  
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Львівську,  Полтавську, Запорізьку, Черкаську, Вінницьку, Івано-
Франківську, Миколаївську, Рівненську, Волинську, Закарпатську, 
Кіровоградську, Житомирську та Сумську області. Це пов’язано з 
тим, що минулий рік був невдалим, з точки зору аграрного 
виробництва, тому значення показників цих регіонів незначні. 

Найменш інвестиційно-привабливими вважаються такі 
області, як Чернігівська, Чернівецька, Херсонська, Тернопільська 
та Автономна Республіка Крим. 

Миколаївська область поділена на 19 районів. Кожен район 
вносить вагому частку в розвиток аграрного сектора 
досліджуваного регіону. Тому доцільно буде оцінити інвестиційну 
привабливість районів області за обсягами прямих іноземних 
інвестицій, капітальних інвестицій та фінансовим результатом від 
звичайної діяльності підприємств. За всіма вище перерахованими 
показниками визначимо рейтинг районів (табл. 5). 
 

Таблиця 5 
Рейтинг інвестиційної привабливості районів 

Миколаївської області 
 

Райони Сума балів Рейтинг 
Арбузинський 33100,4 8 
Баштанський 44117,6 5 
Березанський 41476,3 6 
Березнегуватський 6214,2 19 
Братський 12222,6 16 
Веселинівський 17336,4 11 
Вознесенський 32079,6 9 
Врадіївський 15496,9 13 
Доманівський 17605,6 10 
Єланецький 7333,0 18 
Жовтневий 253602,4 1 
Казанківський 15750,6 12 
Кривоозерський 38769,8 7 
Миколаївський 184068,1 2 
Новобузький 12654,0 15 
Новоодеський 9822,3 17 
Очаківський 62084,2 3 
Первомайський 50885,2 4 
Снігурівський  14073,5 14 
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Оцінюючи рейтинг районів Миколаївської області можна 
сказати, що найбільш привабливими районами є Жовтневий, який 
знаходиться на першому місці, на другому – Миколаївський, на 
третьому - Очаківський. Менш привабливими є Первомайський, 
Баштанський, Березанський, Кривоозерський, Арбузинський та 
Вознесенський райони. Найменш привабливим є 
Березнегуватський район, який знаходиться на останньому місці. 

За обсягами вкладання прямих іноземних інвестицій в 
економіку Миколаївської області виділимо три групи районів: 

— райони стратегічної інвестиційної привабливості; 
— райони з середньої інвестиційної привабливості;  
— райони низької інвестиційної привабливості. 

До першої групи належать Миколаївський, Жовтневий, 
Первомайський, Очаківський, Кривоозерський та Вознесенський 
райони. Це пов’язано з їх кращим порівняно з іншими розвиток 
всіх галузей АПК. 

До другої групи – Арбузинський, Веселинівський, 
Новоодеський та Березанський райони. 

Третя група – Врадіївський, Доманівський, Братський, 
Єланецький, Новобузький, Казанський, Баштанський, 
Березнегуватський та Снігурівський райони. В цих районах 
розвивається лише сільське господарство, яке представлене в 
основному фермерськими господарствами.  

Висновок. Інвестиційна привабливість аграрного сектора 
економіки Миколаївської області залежить від багатьох факторів, 
які прямо чи обернено впливають на неї. За різними показниками 
нами було здійснено оцінку інвестиційної привабливості 
аграрного сектора Миколаївської області в розрізі регіонів України 
та інвестиційну привабливість районів Миколаївської області. Цей 
аналіз показав, що аграрний сектор економіки Миколаївської 
області є привабливим для залучення інвестицій.  

Оцінюючи інвестиційний клімат області для ефективного 
залучення інвестицій в аграрний сектор економіки слід наголосити 
на тому, що залишаються невирішеними питання 
поінформованості інвесторів щодо можливості вкладати свої 
кошти, щодо приватизації підприємств державної та комунальної 
власності, а також не практикується в області дійові форми роботи 
з інвесторами: бізнес-форуми, «круглі столи», виставки найкращих 
регіональних проектів.  

В процесі нашого дослідження встановлені пріоритетні 
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напрями капіталовкладень:  введення в дію тваринницьких 
приміщень; будівництво елеваторів, оптово-роздрібних ринків; 
сільськогосподарської продукції, заводів з альтернативних видів 
палива;  зведення теплиць закритого ґрунту;  будівництво 
комбікормових, силосних та сінажних споруд; рекультивація 
земель.  
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МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 
САРАПІНА О.А., ДОКТОРАНТ, 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

У статті проаналізовано фінансовий аспект реструктуризації. Звернуто 
увагу на  зміну відносин власності, лібералізацію цін, демонополізацію економіки, 
антикризову стабілізацію. 

The financial aspect of reorganization is analyzed in this article. The attention is 
drawn to the change of property relations, price liberalization, economy demonopolization, 
anti-crisis stabilization. 
 

Постановка проблеми. При формуванні наукової 
парадигми фінансової реструктуризації розробка концепції 
антикризового управління організацій була викликана 
необхідністю створення управлінського інструментарію для 
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проведення синхронних внутрішньогосподарських змін. Нова 
стратегія змін орієнтувалася на технологічне й соціотехнічне 
конструювання внутрішнього середовища організації у відповідь 
на зовнішні різноманітні й рухомі умови. Розуміння підприємства 
як складної ієрархічної соціальної організації робить центральною 
проблему реструктуризації як результату не тільки внутрішніх змін, 
але й зовнішніх трансформаційних впливів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сутність менеджменту 
перетворень полягає в тому, щоб на основі глибокого аналізу 
реальних ситуацій в динаміці знайти форми й методи пошуку 
відповіді на постійні зміни зовнішнього середовища й за 
допомогою відповідних заходів забезпечити життєздатність. Серед 
подібних змін мають місце, як зазначає Барановська Т.І., 
економічні (глобалізація ринку, його регіональна диференціація і 
т.д.), технологічні (поява нових технологій), політико-правові 
(зміни в законодавстві), соціально-культурні (наприклад, 
демографічні) і природно-екологічні (кліматичні умови) тощо. [1, 
с. 34]. 

Зміни в стратегії, виробничих процесах, структурі кадрів 
підприємства можуть здійснюватися повільно, крок за кроком, але 
можуть бути й різкі зміни, круті повороти, що й обумовлює 
еволюційний або революційний шляхи перетворень. Величезне 
значення в даний момент, зазначає Амоша О., має реструктуризація 
підприємств і організацій, що провадиться шляхом здійснення органі-
заційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на 
зміну структури управління, підтримку форм власності, здатних 
забезпечити фінансове оздоровлення підприємств і організацій, 
збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення 
ефективності виробництва. Розвиток спільних малих і середніх 
підприємств буде сприяти оптимізації виробничої реакції на 
потреби, виробництва й населення, що змінюються [2, с. 347]. 

Увесь світ перебуває сьогодні в таких умовах, коли 
підприємства для виживання на ринку й забезпечення 
конкурентоспроможності змушені вносити зміни в господарську 
діяльність. В умовах інтернаціоналізації й глобалізації економіки 
об'єктивна потреба в змінах стала виникати практично по-
всякденно. У практиці наукових досліджень усе більше уваги стало 
приділятися так званому "менеджменту змін" [3, с. 15]. 
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Концепція управління перетвореннями бізнесу стосується 
будь-яких змін у стратегії, виробництві, структурі й культурі як 
приватних, так і державних підприємств. "Менеджмент змін", 
зазначає Барановська Т.І., включає всі аспекти управління 
(організаційні, кадрові, комунікаційні, інформаційні) [4, с.44]. 

У світовій практиці накопичений багатий досвід 
реструктуризації виробництва, розроблені основні її моделі - 
вартісна, портфельна, ділової досконалості, прагматична, але 
поняття реструктуризації підприємств не одержало ще єдиного 
трактування, чіткого сутнісного відокремлення від інших понять, 
що характеризують процеси перетворення господарюючих 
суб'єктів: реорганізації, корпоратизації, реформування й ін. 

Джозеф Рафаель Блазн [5, с.140], Джон Д. Саліван [6, с.62], 
Еліс Джон [7, с. 150] розглядають наслідки реструктуризації у 
вигляді корінних змін у діяльності підприємства, в управлінні ним, 
у його робочій силі й у структурі фінансів з метою підвищення 
прибутковості, скорочення витрат і поліпшення якості продукції. 
Так само реструктуризація визначається ними як "структурна 
перебудова з метою забезпечення ефективного розподілу й вико-
ристання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, фінансових, 
трудових, землі, технології), що полягає у створенні комплексу бізнес-
одиниць на основі розподілу, об'єднання, ліквідації (передачі) діючих 
і організації нових структурних підрозділів, приєднання до 
підприємства інших підприємств, придбання визначальної частки 
в статутному капіталі або акцій сторонніх організацій". Таке 
трактування реструктуризації стосується підприємств незалежно від 
умов, у яких вони функціонують. Однак їхня реструктуризація в 
економіці, що трансформується від командно-адміністративної 
системи до транзитивної, має свої особливості, які одержали 
відбиття у відповідних дослідженнях учених. Головна особливість 
указується в роботах Б. Міллера: "Реструктуризація полягає в 
найбільш повній адаптації до нових умов господарювання; під час 
реструктуризації створюються підприємства, здатні ефективно 
працювати в ринковому середовищі" [8, с. 150]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує дві точки 
зору на поняття "реструктуризація підприємства". Відповідно до 
першої точки зору, поняття реструктуризації розглядається в най-
більш загальному вигляді як "будь-які зміни стратегічного 
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характеру на підприємстві". Подібну оцінку приводить 
Войцеховський І.В., ВодачекЛ.М: "…реструктуризація - це 
комплексні й взаємозалежні зміни структур, які забезпечують 
функціонування підприємства у цілому" [9, с. 59]. 

Друга група авторів у своїх визначеннях реструктуризації 
наголошує на її окремих аспектах - цілях, напрямках проведення й 
формах реалізації. Так, Павлов В., Паровий О. відзначають 
націленість процесу реструктуризації на "збільшення 
продуктивності праці й конкурентоспроможності підприємств, що 
має на меті підвищення ефективності виробництва й ефективного 
розподілу ресурсів" [10, с.75]. 

На наш погляд, поняття реструктуризації можна 
сформулювати в такий спосіб: реструктуризація - це перебудова 
підприємства, націлена на підвищення його 
конкурентоспроможності й здійснювана завдяки змінам у вико-
ристанні ресурсів і в напрямках діяльності для досягнення цілей 
підприємства. На нашу думку, в умовах становлення економіки 
інформаційного типу реструктуризацію можна визначити як 
"здійснення адміністративно-економічних, правових, технічних 
заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його 
управління, форм власності, організаційно-правових форм, 
здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, 
збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, 
підвищення ефективності виробництва" [11, с.27]. 

Особливості реструктуризації підприємств під час 
становлення транзитивної економіки зводяться до того, що 
реструктуризація підприємств: забезпечує їх адаптацію й 
виживання; сприяє досягненню фінансово-економічних успіхів; 
що вона пов'язана зі зміною форми власності й організаційно-
правового статусу; що вона призводить до зміни форм і методів 
управління виробництвом, виробничо-технологічної структури 
відносин з контрагентами й державою. 

Наведені формулювання не дають можливості в комплексі 
оцінити особливості реструктуризації підприємств в умовах 
становлення економіки інформаційного типу. Вони відбивають 
лише окремі риси реструктуризації, не охоплюючи проблему у 
цілому. Особливості реструктуризації підприємств в умовах 
становлення ринкового середовища були представлені за двома 
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головними ознаками: пов'язані з організацією діяльності 
підприємств; і пов'язані зі здійсненням макроекономічних реформ 
економіки, що трансформуються [12, с. 15]. 

Реструктуризація трансформує організацію діяльності 
підприємства за глибиною здійснення, за масштабами проведення, 
за базою здійснення, за цільовими настановами. 

Трансформаційні зміни активів, пасивів підприємства 
безсумнівно спричинять зміну організаційної структури, що, на 
думку Ансоффа І., є значним важелем як за масштабом 
проведення, так і за базою здійснення [13, с.201]. Одночасно 
реструктуризація втілюється в особливостях, пов'язаних зі 
здійсненням макроекономічних реформ, що і представляє собою 
переважаючу форму змін, які характеризують економіку, що 
трансформується, однак автор не враховує взаємозумовленість 
характерних рис реструктуризації, які нероздільно пов'язані з 
організацією діяльності й з макроекономічними реформами. Така 
взаємозумовленість виражається у фінансових інструментах, що 
застосовуються у мікроекономічній діяльності 
реструктуризаційних заходів. Існування першої групи 
особливостей обумовлюється відмінностями в організації 
діяльності ринково орієнтованих і підприємств командно-
адміністративної системи. Другою особливістю реструктуризації, 
що природно випливає з першої, є масштабність реструктуризації. 
Оскільки переважна більшість підприємств будувала свою 
діяльність на соціалістичних засадах, то всі вони зіштовхуються з 
необхідністю реструктуризації. 

Саме ці відмінності, що мають глибинний принциповий 
характер, визначають те, що реструктуризація ринково 
орієнтованих підприємств полягає в корекції організації діяльності. 
Що стосується постсоціалістичних підприємств, то їхня 
реструктуризація пов'язується з корінною перебудовою організації 
діяльності. Можна стверджувати, що однією з особливостей рестру-
ктуризації підприємств в умовах становлення інформаційної 
економіки є глибина реструктуризації, під якою ми розуміємо 
радикальну перебудову організації діяльності підприємства. 

Уже склався загальний погляд на зміст головних економічних 
завдань, які варто вирішити в перехідний період. Це зміна відносин 
власності, лібералізація цін, демонополізація економіки, 
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антикризова стабілізація. Як справедливо відзначає Покатилова О., 
"реструктуризація виступає у вигляді системи взаємозалежних змін 
у структурі економіки на макро- і мікрорівнях" [14, с. 12]. 

У західних корпораціях найбільше поширення одержала 
вартісна модель реструктуризації, в основі якої лежить ідея 
збільшення ринкової вартості компанії, що досягається шляхом 
дослідження потенціалу внутрішніх і зовнішніх перетворень і 
виходу на оптимальний рівень вартості. 

Обумовленість регулярної структурної перебудови 
економіки під впливом протиріч продуктивних сил, що безупинно 
розвиваються, і виробничих відносин, які сформувалися, виступає 
як об'єктивна закономірність, що мотивується дією унітарних 
об'єктивних законів товарного виробництва, насамперед, законів 
вартості, конкуренції співвідношення індивідуальної й суспільної 
вартості. 

Безперервне прискорення процесів розвитку суспільного 
виробництва викликає відповідну економічну реструктуризацію. 
Економічна реструктуризація виникає, функціонує й розвивається 
на основі вимог і дій системи об'єктивних економічних законів. 
Важливу роль у системі економічних законів ринку, зазначає 
Михальцов Ю.А., відіграє закон вартості, зміст якого проявляється 
у трьох основних вимогах [15, с.91]: 

— вартість товару формується суспільно необхідними 
витратами праці, капіталу, знань, фізичних і духовних сил людини 
в процесі суспільно корисної діяльності; 

— витрати на створення товару повинні відповідати суспільно 
необхідним нормам, перевищення яких веде до збиткової 
діяльності, а зниження - до одержання більш високого прибутку; 

— обмін товарів і послуг відбувається на основі еквівалентності, 
на основі обміну рівновеликих вартостей. 

Економіка інформаційного типу не терпить неефективної 
роботи. Тому в нових умовах, на думку автора, реструктуризація є 
єдиним способом зняття протиріч між вимогами ринку й 
застарілою моделлю функціонування підприємства, насамперед за 
рахунок глибокої й всебічної перебудови. 

Реструктуризація підприємств може бути спрямована саме на 
досягнення максимізації прибутку, оскільки підприємства виходять 
на якісно новий рівень функціонування. 
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Однак, будь-які прояви реструктуризаційних заходів 
неможливі без дії фінансових важелів. Фінансовий аспект 
реструктуризації, з позиції автора, полягає у використанні 
різноманітних методів й інструментів з метою підвищення 
ефективності формування й використання фінансових ресурсів 
підприємства. Оптимальні умови залучення додаткових засобів 
повинні створюватися в процесі емісії корпоративних цінних 
паперів і в ході їхньої конвертації в різні форми. 

Фінансова реструктуризація, зауважує Нурієв P., є основною 
складовою частиною короткострокової реструктуризації, це 
комплекс засобів за оптимізації взаємин підприємства з його 
фінансовими контрагентами (кредиторами й боржниками) з 
метою підвищення ефективності використання власного капіталу 
[16, с.45]. 

Фінансова реструктуризація реалізується у змінах структури 
капіталу, розмірів і умов залучення позикових засобів і власного 
капіталу, а особливо в перегляді явних боргів, належить до 
пасивних перетворень. Пасивна реструктуризація одержала назву 
завдяки двом особливостям: по-перше, короткострокові 
перетворення зосереджені на найбільш швидкореалізованих за-
ходах, які не передбачають серйозного втручання у виробничі й 
організаційні системи підприємства; по-друге, пасивне 
трансформування стосується в основному тих фінансових статей 
балансу підприємства, які включаються в пасив балансу, тобто 
власного капіталу й боргових зобов'язань. 

Метою реструктуризації зобов'язань є зменшення сукупного 
показника ваги виплат по відсотках і штрафних санкціях з 
використання кредитних засобів. Така реструктурування, зауважує 
Коласс Б., передбачає обов'язкову участь кредиторів і акціонерів. 
Зміст і способи фінансової реструктуризації сфокусовані на 
реорганізації боргів і капіталу. Фінансова реструктуризація може 
також включати зміни напрямків господарської діяльності, 
ліквідацію збиткових підрозділів, продаж невикористовуваних 
потужностей [17, с. 14]. 

Найбільшого значення набуває фінансова реструктуризація 
завдяки її короткостроковому періоду здійснення, а також 
властивим їй стратегічним цілям, спрямованим на підвищення 
ефективності виробництва. Фінансова реструктуризація мінімізує 
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загрозу ліквідації підприємств і в такий спосіб створює умови для 
інвестування інших реструктуризаційних засобів. 

Мета фінансової реструктуризації - стабілізація фінансового 
стану підприємства, надання гарантії по життєздатності в 
короткостроковій перспективі. Білик М. розділяє реструктуризацію 
на пасивну й активну за критерієм методів здійснення [18, с.22]. 
При цьому фінансовий інструмент здійснення даного процесу вже 
згрупований в одну групу, що поєднує "реструктуризацію 
зобов'язань", "мирові угоди", "боргові свопи". Фінансові 
інструменти даного процесу тісно пов'язані з юридичними й вони 
неможливі без застосування фінансових і навпаки. Те ж можна 
відзначити й про активне реструктурування, що поєднує 
інституціональне й операційне реструктурування. 

Інституціональні перетворення неможливі без здійснення 
операційних заходів. Така класифікація в позитивному аспекті 
застосовна для диференціації методів здійснення реструктуризації 
й виявлення із загального числа методів саме фінансових, 
втілюваних у фінансовій реструктуризації, але вона втрачає такий 
значний фактор як взаємозумовленість методів і важелів рест-
руктуризації, що найчастіше використовуються у практичній 
діяльності. У даній класифікації відсутній такий метод фінансової 
реструктуризації як "фінансовий леверидж". 

Однак автори не хочуть ураховувати такий важливий етап 
фінансової реструктуризації як визначення економічної вартості 
реструктуризованого підприємства. Адже економічна вартість, 
насамперед, виражається у вартісній оцінці бізнесу, тобто вона є 
критеріальним механізмом здійснення даного процесу. І наскільки 
реально зроблена дана оцінка, залежить ефективність 
реструктуризації, і саме фінансової, тому що даний процес у 
більшості випадків свого здійснення припускає безпосередню 
конвертацію. 

Висновки. Узагальнення розглянутих теоретичних підходів 
дало змогу зробити автору висновок, що процес фінансової 
реструктуризації можна визначити як систему перетворень, що 
використовує фінансові методи й важелі, спрямовані на 
максимізацію прибутку власників, що передбачає трансформацію 
капіталу у короткостроковому періоді. 

Фінансова реструктуризація може мати широкий спектр 
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свого застосування: як санаційний захід, так і інноваційний. 
Погашення або трансформація заборгованості у власність 
припускає взаємодії й взаємозумовленість функціонування 
технологічних., операційних, юридичних і інших важелів.  

Практичний досвід проведення фінансової реструктуризації 
свідчить, що збільшення ефективності виробництва можна 
досягти за рахунок більш ефективного використання реальних 
ресурсів. Причому, як правило, існує потенціал (50-60%) 
збільшення ефективності, який можна реалізувати, головним 
чином, за рахунок оптимізації механізмів управління. 
Першочергові критерії проведення фінансової реструктуризації є 
особливо значимими і основними, які повинні здійснюватися 
синхронно, у встановленій взаємозалежності. Тільки такий підхід 
дасть бажаний результат після здійснення фінансової 
реструктуризації.  
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АНАЛІЗ СТАНУ СВІТОВОГО МОЛОЧНОГО РИНКУ 
 

ТЕРЕЩЕНКО І.О., АСПІРАНТ*, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Значне підвищення цін на продовольчі товари, протягом останнього року, 

призвело до різкого зниження купівельної спроможності пересічного українця, що 
поставило під загрозу продовольчу безпеку нашої країни. За таких умов надзвичайно 
гостро постає проблема підвищення ефективності функціонування тваринницької 
галузі в цілому, і молочного підкомплексу зокрема.  Для цього необхідно 
проаналізувати сучасний стан молочного ринку світу та країн-лідерів, з виробництва 
цієї продукції, зробити відповідні висновки, й окреслити перспективні шляхи 
подальшого розвитку молочного скотарства у нашій державі.  

A considerable price increase on food stuffs, during the last year, resulted in the fall-
off of purchasing power of ordinary Ukrainian, that put food safety of our country under a 
threat. On such conditions the problem of increase of efficiency of functioning of stock-raising 
industry of vcilomu appears extraordinarily sharply, and suckling subcomplex in particular. 
It is for this purpose necessary to analyse a modern suckling market of the world and 
countries-leaders condition, from the production of this goods, to do the proper conclusions, 
and outline the perspective ways of subsequent development of the suckling cattle breeding in 
our state. 
 

Постановка проблеми. Нині, ринок молока і молочних 
продуктів в Україні, характеризується чіткими тенденціями 
поступового зниження обсягів виробництва. З  продуктами 
скотарства людина споживає 2/3 тваринного білка, половина з 
якого припадає на молокопродукти. До складу молока входить 
понад 90 цінних компонентів, в тому числі 20 амінокислот, значна 
кількість вітамінів та мінеральних речовин. Тому молочні продукти 
є незамінними складовими збалансованого харчування кожної 
людини, а забезпечення внутрішніх потреб населення у даних 
продуктах є запорукою продовольчої безпеки будь-якої країни. 

Виходячи із динамічного розвитку світового ринку постає 

                                                
* Науковий керівник – Писаренко В.В., к.е.н., доцент 
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гостра потреба у дослідженні національних особливостей країн-
лідерів по виробництву молока. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу, 
аналізу стану його розвитку, виявленню вузьких місць та 
обґрунтуванню методів та шляхів їх подолання присвячена низка 
робіт вітчизняних науковців. Зокрема В.Я. Амбросова, 
П.С. Березівського, В.І. Бойка, В.Н. Зимовиці, М.В. Зубця, 
М.П. Коржиновського, В.І. Костанка, О.М. Шпичака та інші. Але 
питання аналізу стану світового ринку молока не втрачає своєї  
актуальності, оскільки кожного року простежуються інші, інколи 
навіть координально протилежні, тенденції розвитку молочного 
виробництва. 

Ціллю даної публікації є висвітлення результатів аналізу 
сучасного стану молочного ринку світу вцілому, та у розрізі деяких 
країн зокрема,   а також визначення тенденцій розвитку молочного  
скотарства у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним 
характеристиками, які дають можливість отримати чітке уявлення 
про ринок будь-якої продукції, у тому числі і молочної, є ціна та 
обсяг попиту й пропозиції. Проаналізувавши ці параметри, 
можливо спрогнозувати подальший розвиток галузі, окреслити 
напрямки державного регулювання, а конкретному підприємству 
визначити поточний рівень конкурентоспроможність й основні 
напрямки підвищення ефективність виробництва.   

Обсяги виробництва молока протягом останніх десятиліть з 
кожним наступним роком збільшуються (наочно це зображена на 
рис. 1). Вагомий внесок у зростання світового виробництва 
зробили Індія та Китай, вони дали відповідно 4-х та 10-ти 
відсоткове зростання за рік. Спільно з іншими провідними 
азійськими країнами вони дали 58% річного приросту ринку. 

Так у 2010 р. у світі було вироблено 711 млн. т молока, це на 
1,7% більше, ніж у 2009, але не слід забувати, що цей проміжок 
часу припадає на світову фінансову кризу, що супроводжувалась 
рецесією майже всіх галузях народного господарства. Якщо ж 
порівнювати з 2006 роком, то збільшення склало 6,6%.  
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Рис. 1. Динаміка виробництва молока у світі 
Джерело: опрацьовано на основі даних FAO 

 
Пов’язувати таке стабільне зростання обсягів виробництва 

молока у світі, потрібно із постійно зростаючим попитом на 
молочну продукцію, який навіть у період глобальної фінансової 
кризи, з 2008 р. по 2009 р., зріс на 1,8%, а з 2009 р. по 2012, 
прогнозується середньорічне зростання на рівні 2,4% [1].  

Зростання попиту на молоко відображують показник 
експорту основних видів молочної продукції, сухого знежиреного 
молока, масла та сиру (рис 2), тому, що молоко має нетривалий 
термін зберігання, і його транспортування є нераціональним.  

У 2010 році продаж на зовнішніх  ринках молочної 
продукції (в перерахунку на молоко) становить 43,2 млн. т. 

З рис.2.2 бачимо, що за останні п'ять років експорт сиру 
збільшився на майже  22,9% , масла на 7,2%, а сухого молока на 
24,2%, середнє зростання за п'ять років, по цих трьох експортних 
молочних продуктах склало понад 18%, що свідчить про стабільне 
зростання попиту на молочну продукцію в світі. 
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Рис. 2. Динаміка експорту основних молочних продуктів 

у світі за 2006-2010 рр.  
Джерело: опрацьовано на основі даних FAO 

 

Тобто, на сьогодні, попит на молочну продукцію зростає 
швидшими темпами ніж підвищується обсяг виробництва, 
внаслідок цього незадоволений попит збільшується, що у свою 
чергу призводить до підвищення ціни на дефіцитну продукцію.  

Крім впливу попиту і пропозиції, на вартості молока й 
молочної продукції, відображається: цінова політика держави, 
тенденції економічного розвитку країни та світу, що пов’язані  з 
поступовим подоланням рецесії у світовій економіці, нарощенням 
виробництва й підвищенням купівельної спроможності населення. 
Сукупність всіх цих факторів і формує цінову ситуацію на ринку 
молока (яка відображена у табл. 1), у кожному регіоні й світі в 
цілому. 

Найстабільніша цінова ситуація на європейському ринку, 
оскільки вартість молока протягом року є стабільно високою, не 
прослідковуються сезонні коливання і за рік ціна збільшилась 
лише на 16,7%. А от найбільше зросли ціни у Новій Зеландії, 
майже на 86% і наблизились до світових, а до цього вартість 
новозеландського молока була однією з найнижчих у світі. 
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Таблиця 1 
Закупівельні ціни на молоко у деяких країнах світу, €/100 кг 

 

Місяць Україна Росія США Нова 
Зеландія ЄС-15 

Липень 2009 17,24 20,18 17,70 15,80 27,21 
Серпень 2009 16,56 19,34 19,55 18,37 27,21 
Вересень 2009 16,14 19,32 20,62 18,72 28,20 
Жовтень 2009 17,38 21,46 21,41 22,92 29,30 
Листопад 2009 20,53 21,38 23,39 22,49 30,35 
Грудень 2009 23,64 22,98 25,40 22,58 30,32 
Січень 2010 29,16 23,68 25,10 23,60 29,78 
Лютий 2010 30,48 30,17 25,79 23,63 29,72 
Березень 2010 30,81 30,76 23,46 25,61 29,08 
Квітень 2010 30,84 31,00 24,03 26,26 29,10 
Травень 2010 27,50 32,00 26,61 26,83 29,73 
Червень 2010 27,00 32,50 27,78 30,14 30,23 
Липень 2010 28,29 32,75 26,97 29,32 31,78 
Річний приріст, % 64,1 62,3 52,4 85,6 16,7 

Джерело: опрацьовано на основі даних FAO 
 

В Україні, починаючи з квітня, спостерігалось зниження 
закупівельних цін на сире молоко, що пояснюється сезонним 
збільшенням його виробництва. Однак вже з кінця червня (значно 
раніше, ніж у попередні роки) ціни підвищилися, причина тому - 
різке зниження надоїв під час аномальної спеки влітку 2010 року. 
Сезонний характер виробництва зумовив подальше зростання 
закупівельних цін на сире молоко. Прогнозується, що зростання 
цін триватиме.   

Загалом минулий рік був складний для виробників молока, 
несприятливі погодні умови влітку, вплинули на врожайність 
багатьох культур, зокрема кукурудзи, яка використовується для 
приготування кормосумішей у молочному скотарстві, що в свою 
чергу призвело підвищення собівартості продукції. Зокрема у 
США ціни на кукурудзу зросли на 30%. А у Російській Федерації 
нетипова спека знизила продуктивність дійного стада на 15%, і такі 
аномальні природні катаклізми у 2010 році відбулися на кожному 
континенті, що опосередковано або безпосередньо вплинуло на 
собівартість виробленої продукції. Природній фактор в сукупності 
із постійно зростаючим попитом на продукцію і призвели до 
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різкого підвищення закупівельних ціни на молоко, яке в меншій 
мірі проявилось у країнах з високим рівнем державного 
регулювання економіки. До таких країн належить ЄС- 15. 

Молочний сектор широко представлений у країнах з 
високим  рівнем розвитку та країнах що розвиваються. Першість 
займають держави Азії та Європи. Кількісні та якісні показники, 
що характеризують дану галузь країн-лідерів світового 
виробництва наведені у табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Кількісні та якісні показники виробництва у 2010 р. 

 

Світове виробництво 
молока Країна 

тис. тонн % 

Поголів’я 
корів (тис. 

голів) 

Середня 
продуктивність (кг, 
на 1 корову в рік) 

ЄС, в т.ч. 143000 54 22030 6491 
Німеччина 28600 7 4050 7062 

Франція 25850 76 3800 6803 
Голландія 11200 55 1406 7966 

Індія 109609 33 36500 3003 
США 86400 44 9270 9320 
Китай 35250 4 12180 2894 

Австралія 9476 44 1700 5574 
Канада 9424 4 992 9500 
Україна 11610 4 2737 4242 

Світ 711000 100 247598 2872 
Джерело: опрацьовано на основі даних FAO 

 
З даної таблиці ми бачимо, що найбільше молоко виробляє 

Європейський Союз, понад 20% від загального обсягу, передусім 
тому, що до його складу входить 27 країн. Якщо ж брати у розрізі 
однієї країни, то в цьому випадку на першому місці знаходиться 
Індія, вона виробляє близько 14,5% загальної молока у світі. 
Спричинено це передусім релігійними переконаннями, бо корова 
у цій країні вважається священною твариною,  і знищувати її 
заборонено на законодавчому рівні,  тому тут і найчисельніше 
поголів’я корів у світі, хоча продуктивність однієї голови в 
середньому знаходиться на рівні 3003 кг.  

Найпродуктивніші корови у Канаді та США, за лактаційний 
період (10 місяців), вони в середньому дають 9500 і 9320 кг 
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відповідно. Якщо ж брати Україну, то у 2009 році ми виробили 
11610 тис. т молока, а це близько 1,7% світового виробництва, при 
цьому продуктивність однієї голови становила 4242 кг за рік. 

Висновки. Питання реформування молочного скотарства 
постає із його сучасного стану, який не влаштовує ні виробників, 
ні переробників, ні органи державної влади, а тим паче – 
споживачів. Необхідність проведення реформ не викликає сумніву, 
але шлях подальшого розвитку вітчизняної молочної галузі, до 
оптимального стану, який би ґрунтувався на виробництві якісного 
молока для забезпечення продовольчої стабільності внутрішнього 
ринку, так і залишається не визначений.  

У багатьох провідних країнах світу молочна галузь 
характеризується великотоварним виробництвом – для такого 
шляху розвитку необхідна значна сума капітальних інвестицій. А 
оскільки період окупності капіталовкладень у тваринництві, за 
сучасних умов, може досягати десяти років, то привабливою 
галуззю молочне скотарства дуже важко назвати. Щоб рухатись за 
цим сценарієм необхідно впроваджувати державну підтримку, яка б 
дала можливість підвищити рівень рентабельності виробництва 
молока і цим самим зменшити період окупності інвестицій. 

Другий варіант розвитку молоковиробництва в Україні, і на 
нашу думку найприйнятніший,  це запровадження інноваційних 
підходів господарювання в середніх і малих сільськогосподарських 
підприємств та дрібнотоварних  фермерських і особистих 
селянських господарствах, де зараз виробляється понад 80% 
українського молока. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
НА РОЗВИТОК ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 

 
ТИМЧЕНКО М.І., К.Т.Н., ДОЦЕНТ,  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
У статті проведені дослідження проблем розвитку продовольчого ринку 

України. Було виявлено, що в перспективі інтеграція продовольчого ринку і його 
розвиток буде здійснюватися під впливом глобалізаційних процесів. 

The results of Ukrainian food-market investigation are considered in the article. The 
globalization influence on domestic food-market integration and development is defined. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. На 
сучасному етапі актуальною є проблема розуміння ролі 
глобалізаційних процесів в розвитку економік країн світу і зокрема 
продовольчого ринку – найважливішого елементу її складової. 
Постає необхідність цілісного, комплексного та всебічного 
підходів, що акцентують увагу не тільки на певному економічному 
об’єкті (продовольчий ринок), а й на дослідженні глобального 
середовища, в якому він функціонує. 

Сьогодні, серед інших проблем економіки країни існує 
нагальна необхідність у проведенні аналізу нових тенденцій 
національного розвитку продовольчого ринку в умовах 
глобалізації. 

Актуальність питання впливу глобалізаційних процесів на 
розвиток національного продовольчого ринку на сучасному етапі 
свого розвитку зумовлюється складною економічною ситуацією. 
Дискусійними залишаються питання економічної сутності та 
подальших напрямів розвитку й удосконалення земельних 
відносин. 

Розвиток продовольчого ринку України в умовах 
глобалізації підвищує відповідальність і самостійність суб’єктів 
господарювання та керівництва країни за прийняття 
кокурентоздатних управлінських рішень та відповідних заходів 
щодо його процвітання.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
поширення глобалізаційних процесів на розвиток суспільства всіх 
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сфер його діяльності в економічній літературі приділяється на 
нашу думку недостатньої уваги. Проте провідні економісти 
України Білорус О.Г., Вебер А.М., Власов В.І., Гладій І.Й., 
Лук’янченко Д.Г., Кирієнком М.М.,  Колот А.М.,  Новицький В.С., 
Поручник А.М.,  Філіпченко А.С.,  Шепеляв М.А.  та інші вчені-
економісти та дослідники, в своїх наукових і навчальних 
публікаціях з питань поширення глобалізації і її вплив на всі сфери 
суспільної діяльності висвітлюють та надають певні тлумачення і 
рекомендації з цих питань [1-8]. Проте в сучасному сьогоденні 
виникає безліч проблем стосовно розвитку продовольчого ринку, 
які вимагають нагального вирішення. 

Тому існують об’єктивні потреби в подальших серйозних 
дослідженнях та аналізі тих глобалізаційних процесів та можливих 
перспектив, розгортання яких допоможе Україні в майбутньому 
розвивати свій конкурентноздатний продовольчий ринок.    

Цілі статті. Мета статті полягає у дослідженні розвитку 
вітчизняного продовольчого ринку в умовах впливу 
глобалізаційних процесів, а також розгляд основних напрямків 
впливу необхідних (на нашу думку) заходів, які держава та суб’єкти 
господарювання повинні впроваджувати та використовувати. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досягнення 
Україною незалежності й подальша розбудова її державності 
висуває нові вимоги до проблем адаптації та інтеграції нашої 
країни у сучасних складних міжнародних економічних відносинах. 

Глобальне середовище чекає ряд великих потрясінь у всіх 
сферах – геополітичній, економічній, екологічній. Наближається  - 
і зовсім навіть не за горами, а майже за рогом – продовольча криза, 
так званий продовольчий голод. 

Зрозуміло, що сучасні глобальні процеси розвитку повинні 
передбачати розробку конкретного діючого ефективного 
конкурентноздатного механізму співробітництва нашої держави з 
глобальним середовищем. 

Протягом останніх десятиліть глобалізація виявилась і 
досліджувалась як ключова тенденція людського розвитку. Сучасні 
системні трансформації надають їй нові якості – із тенденцій 
глобалізація переростає у всепоглинаючий процес, що має складну 
мотиваційну природу, позитивні та негативні впливи системного 
характеру (рис.1).  



 459 

Глобалізація 

Явище Тенденція 

Процес 

Впливи 

Позитивні Негативні 
 

Рис. 1. Глобалізація як процес 
 

У загальному вигляді якісні ознаки економічної глобалізації 
відбивають процеси транснаціоналізації, регіоналізації та 
глобальної інституалізації, а її рушійними силами є принципові 
науково-технологічні зрушення на основі всеосяжної 
інформатизації [ 1 ]. 

Процес глобалізації світової економіки об’єктивний, він не 
на роки, а на десятиліття і має багато позитивного. Глобалізація 
полегшує господарські взаємодії між державами, стимулює 
економічне зростання, сприяє прискоренню і збільшення 
масштабів обміну передовими досягненнями людства в 
економічній, науково-технічній і інтелектуальних сферах, що, 
безумовно, сприяє прогресу всіх країн світу. 

Разом з тим глобалізація багата своєю лавиною серйозних 
негативних наслідків, проблем і ризиків, до основних з яких можна 
віднести наступні: 

1. Зростаюча відкритість процесів відновлення окремих країн 
негативним зовнішнім впливом. Швидке розповсюдження 
локальних економічних збоїв, США, ЄС та інші регіони світу. 

2. Дестабілізуючий вплив на світову економіку і фінанси 
трансграничного переливання короткострокових капіталів, дії 
міжнародних спекулянтів. 

3. Скрутності в пристосуванні до глобалізації для розвиваючих 
країн і країн з перехідною економікою із-за відсутності у них 
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необхідних засобів, непідготовленості національних економічних, 
адміністративних і правових систем. Такі країни інколи змушені в 
збиток собі приймати “правила гри” більш сильніших учасників 
світогосподарського обміну. 

4. Зростаючий розрив в рівні добробуту і ступеню залучення в 
процеси глобалізації між багатими і бідними країнами. Ризик 
витіснення бідніших країн на узбіччя світового господарства. 

5. Небезпека нав’язувати глобалізацію на основі 
американоцентриських і євроцентриських моделей, без належного 
врахування національної специфіки і конкретних умов 
економічного розвитку різних країн.   

Стрімкий розвиток процесів глобалізації ставить перед 
державами проблему формування національно-державних 
стратегій реалізації своїх конкурентних переваг в нових умовах 
міжнародної кооперації і спеціалізації. Щоб зрозуміти масштаби і 
швидкість розвитку процесу глобалізації, можна його уявити як 
насуваючи хвилю інновацій в технологіях, інформації, торгівлі і 
фінансах, котра може знести або відсторонити в бік окремі 
господарські системи, які нездатні адаптуватися до нового рівня 
геоекономічних відносин. 

Напрацьовуючи геополітичну позицію на початку ХХІ ст. і 
визначаючи свій шлях великої європейської держави, Україна 
повинна використовувати нові форми і механізми міжнародного 
спілкування. Модель такого спілкування повинна 
супроводжуватись ефективною реалізацією конкурентних переваг 
країни, підвищенням економічної сили і фінансової могутності. 
Для підвищення свого політичного статусу в процесі глобалізації, 
не дивлячись на низькі оцінки її міжнародного впливу, слабкості 
інноваційного потенціалу, низької конкурентноздатності, Україна 
має ряд сильних сторін. 

При цьому саме поняття конкуренції і конкурентноздатності 
в індустріальних країнах динамічно змінюється на протязі трьох 
останніх віків. Історично концепція конкурентноздатності 
основана на теорії використання в міжнародному розподілі праці 
порівняльних переваг національних економік (дешевої праці, 
сприятливих географічних, кліматичних, інфраструктурних 
чинників і т.п.) для експорту продукції в країни, там де такі 
переваги відсутні, і імпорту продукції з країн, які володіють 
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перевагами у порівняні з національною економікою країни-
імпортера. 

Враховуючи тенденцію, що склалася і прогнозуючу  
розвитку світового ринку, за всієї різноманітності шляхів і 
механізмів рішення продовольчої проблеми для України 
найважливіше направлення – це сталий розвиток виробництва 
сільськогосподарської продукції.  

Стабільність продовольчого забезпечення визначає 
добробут країни, є визначальним фактором розвитку економіки 
держави. Роль цього чинника з ряду причин (природні, військові, 
політичні, соціальні і економічні потрясіння) постійно 
збільшується, він стає невід’ємною частиною економічної і 
національної безпеки держави. Все це неодноразово відмічалось на 
Міжнародній Конференції з проблем глобальної продовольчої 
кризи і на 34 сесії Комітету продовольчої безпеки, проводилась 
ФАО в червні і жовтні 2008 р. в Римі. 

В доповіді ФАО “Швидке зростання цін на продовольство: 
факти, перспективи, вплив і заходи, які необхідно прийняти” 
визначено, що не дивлячись на зростання виробництва, ринки 
знаходяться у скрутному положенні. В світі більше 1 млрд. 
голодних і приблизно 2 млрд. людей страждають від голоду. 
Рішення проблеми не розглядається майже до 2050 р., оскільки 
чисельність населення перевищить 9 млрд. і потреба в 
продовольстві подвоїться.  

До найбільш значущих тенденцій, які визначають наявність 
продовольства в світі, можна віднести наступне: 

— скорочення об’ємів продовольства, що призводить до 
зниження забезпеченості ресурсами; 

— світова спільнота вступає в період довгострокового 
зниження виробництва продовольства на душу населення; 

— нарощується диспропорції виробництва продовольства в 
регіонах світу; 

— модифікація концепції конкурентноздатності з урахуванням 
необхідності розвитку сільських територій як середовища 
проживання. 

У перспективі не очікується підвищення рівня світової 
продовольчої безпеки, оскільки щорічний приріст виробництва 
продовольства прогнозується в межах 1,5 %, а приріст населення в 
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1,5 – 2 рази вище. 
Що стосується формування і функціонування світового 

продовольчого ринку, то найбільш значущими, швидше всього, 
відбудуться наступні тенденції: 

— посилення на аграрному ринку орієнтації на інноваційний 
розвиток виробництва, його якість і багатофункціональність 
сільського господарства; 

— розширення місткості ринку за погіршенням умов 
формування ресурсів; 

— посилення конкуренції, погіршення кон’юнктури світового 
ринку; 

— продовження лібералізації торгівлі; 
 — підвищення ролі і значення безпеки і якості продовольства; 
— скорочення запасів, незбалансованість ринків, обумовлена 

дефіцитом резервів, що провокує кризу в державах, що залежать 
від імпорту;  

— в розвинутих країнах попит на продовольство залишиться 
на досягнутому рівні, зміниться структура споживання, підвищаться 
її якісні параметри; 

— ряд розвиваючих країн і країн з перехідною економікою 
перетворяться в нетто-імпортерів з обмеженими можливостями 
закупівлі продовольства; 

— пріоритет в формуванні ресурсів збережуть країни, які 
орієнтовані на експорт; 

— міжнародна торгівля продовольством в ряді випадків буде 
визначатися політичними мотивами, а не економічними і 
комерційними факторами. 

В сьогоденні, у загальних рисах, що відбуваються на 
національному продовольчому ринку, мало чим відрізняються від 
становлення та розвитку продовольчих ринків у більшості 
розвинених країн – різниця полягає лише в ступені зрілості 
ринкових відносин. Недосконалість ринкових і кооперативних 
відносин в аграрному секторі економіки України є причиною того, 
що розвиток вертикальної інтеграції в продовольчій сфері 
здійснюється в межах єдиної власності (так звана “корпоративна 
інтеграція”). Це передбачає здійснення управління господарською 
діяльністю підрозділів у рамках єдиної виробничо-збутової 
політики. 
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В умовах добре налагодженої інфраструктури ринку фірми, 
які займаються переробленням сільськогосподарської сировини 
або виробництвом ресурсів для галузі, залучають дрібних і 
середніх сільськогосподарських виробників у процеси 
вертикальної інтеграції, укладаючи контракти на постачання 
продукції або на забезпечення необхідними ресурсами. При цьому 
контрактна форма вертикальної інтеграції зберігає основне 
протиріччя між підприємствами-виробниками сировини та 
підприємствами - переробниками: виробники сировини прагнуть 
продати її за якомога дорожче, а переробними – купити дешевше. 
Економічний механізм, який базується на контрактних угодах, 
лише нівелює це протиріччя, тоді як корпоративна інтеграція 
повністю його усуває. 

У зв’язку із недосконалістю системи регулювання ринку при 
реалізації продукції більша частина прибутку осідає у 
посередників, а не у виробників, а диспаритет цінна матеріально-
технічні ресурси та сільськогосподарську продукцію поглиблює 
кризу в галузі. 

Сучасні виробничі та фінансові структури вийшли за межі 
національних кордонів і стали дійсно глобальними.  

Так, вступ України в СОТ з одного боку повинен відкрити 
дорогу українській продукції на європейські ринки, але з іншого 
боку, до сих пір не визначені переваги та недоліки, які отримає 
аграрне виробництво за цих умов.  

На жаль в Україні світова фінансово-економічна криза 
набула особливо гострої форми, яка має не ситуативний 
(обмежений часом і простором), а структурний і глобальний 
характер, що негативно впливає на формування вітчизняного 
сучасного продовольчого ринку.  

Причини виникнення зовнішніх негативних впливів 
здебільшого мають подвійний характер: політичний і 
законодавчо-правовий [8].  

Інтереси забезпечення розвитку продовольчого ринку і 
соціального розвитку агропромислового комплексу нашої країни 
вимагають підвищення ролі вітчизняних товаровиробників на 
внутрішньому продовольчому ринку, в тому числі за рахунок їх 
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державної підтримки, захисту від недобросовісної експансії 
імпортних неякісних товарів, використання внутрішніх резервів 
підвищення конкурентноздатності продукції. 

Ситуацію загострює та обставина, що перехід від стихійного 
ринку до регульованого соціально-ринкового механізму проходить 
без захисту національного ринку. В результаті це призвело до того, 
що вже більше 40% продовольчого ринку складають імпортні 
продукти харчування, в той час як гранично припустима норма для 
забезпечення продовольчої безпеки, за даними ООН, є  20%. 
Україна як аграрна держава маючи такі продовольчі проблеми не 
забезпечує економічної і, в першу чергу, продовольчої безпеки,  - 
що є необхідною умовою не тільки збереження державності, але й 
фізичного виживання населення. 

Внутрішній ринок нашої країни поступово стає частиною 
глобального ринку. В економічному сенсі – це майже 
безперешкодне транскордонне перетікання ресурсів, товарів та 
послуг. Це має потенціал внутрішньої продовольчої небезпеки. 

Поглиблення інтеграції національної макросистеми в 
глобальний економічний простір – вступ України до СОТ та  
переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі – 
відкривають перед українським суспільством нові можливості 
реалізації ресурсного потенціалу [3-6].  

Подальший розвиток продовольчого ринку потребує 
введення коректив, шляхом здійснення реформ в  напрямку більш 
повного урахування економічних інтересів головних діючих осіб.  

Суттю такої реформи повинна стати мотивація інтересів 
безпосередньо виробників до результатів праці. 

Висновки. Результати нашого дослідження дають підстави 
зробити висновки: 

— процес глобалізації світової економіки об’єктивний і його 
вплив на продовольчий ринок є безперечним фактом; 

— в перспективі аграрному сектору економіки здійснювати 
свою діяльність з орієнтацією на інноваційний розвиток 
виробництва продовольства, його якість і багатофункціональність 
сільського господарства; 

— постійно здійснювати розширення місткості продовольчого 
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ринку; 
— надати сприятливі необхідні умови вітчизняним 

сільгосптоваровиробникам на внутрішньому продовольчому 
ринку; 

— здійснити розбудову інфраструктури агропродуктового  
ринку за зразком світового; 

— здійснювати функціонування економічних перетворень 
аграрних відносин через вдосконалення мотиваційного механізму; 

— всім гілкам влади сприяти стабільності продовольчого 
забезпечення громадян України. 

Вирішення зазначених питань, на наш погляд дасть 
можливість розвитку продовольчого ринку в умовах глобалізації. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
"ДИРЕКТ-КОСТИНГ" НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

УЖВА А.М., К.Е.Н., 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
В статті теоретично обґрунтовано і доведено важливість впровадження 

системи обліку витрат "директ-костинг" на сільськогосподарських підприємствах, 
охарактеризовано переваги та недоліки використання даного методу обліку витрат. 

In the article in theory grounded and well-proven importance of the use of the system 
of account of expenses of "direkt-kosting" on agricultural enterprises, advantages and lacks 
of introduction of this method of account of expenses are described. 
 

Функціонування сільськогосподарських підприємств в 
умовах ринкової економіки актуалізує проблему раціонального 
витрачання ресурсного потенціалу, докорінного поліпшення 
управління витратами для забезпечення конкурентоспроможності 
продукції. Витрати на виробництво продукції, робіт, послуг є 
індикатором діяльності підприємства. В сучасний період системи 
управління витратами, як єдиного цілісного процесу, що визначає 
політику підприємства, в Україні практично не існує. Для 
успішного контролю й управління витратами на виробництво 
продукції та формування її собівартості важливо використовувати 
ефективні методи обліку витрат, за допомогою яких 
товаровиробники отримуватимуть правдиву та не викривлену в 
результаті розподілу непрямих витрат інформацію про витрати на 
виробництво продукції та її реалізацію. 

Матеріаломісткість аграрного виробництва, використання 
техніки з високим рівнем зношення підвищують витрати на 
утримання, висока енергомісткість виробництва та інші 
специфічні чинники обумовлюють високий потенціал заходів, 
спрямованих на зниження витрат, при досягненні головної мети – 
підвищенні конкурентоспроможності господарств. В зв’язку з цим, 
облік та управління витратами стає ключовим чинником в 
забезпеченні ефективного розвитку підприємства, оскільки висока 
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собівартість продукції знижує конкурентоспроможність 
підприємства і примушує менеджмент шукати причини і резерви 
зниження витрат, а роль системи управління витратами при цьому 
полягає в створенні і забезпеченні найбільш економічного способу 
виробництва і реалізації продукції. 

Дослідженню теоретичних і практичних питань 
використання різних методів обліку витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції в умовах ринкових відносин 
присвячена значна кількість публікацій вчених-економістів, серед 
яких виділяють праці В.Г.Андрійчука, Ф.Ф.Бутинця, В.М.Власової, 
С.А.Ніколаєвої, М.Онищенко,  А.Крисального, Л.М.Худолій, 
М.Шпичака, В.В.Юрчишина та інших.  

Разом з тим, питання необхідності впровадження системи 
"директ-костинг" на українських сільськогосподарських 
підприємствах залишається не вирішеним. 

Ціллю статті є обґрунтування теоретичних засад 
необхідності запровадження на сільськогосподарських 
підприємствах системи обліку витрат "директ-костинг". 

На українських підприємствах використовують методи 
обліку витрат:  

— стосовно технологічного процесу – за замовленням, за 
переділами; 

— за об’єктами калькуляції – видами продукції; 
— за способом збору інформації, що забезпечує контроль за 

витратами; 
— за способом попереднього контролю – нормативний метод.  

Нові підходи до калькулювання собівартості продукції, 
істотні можливості для удосконалення обліку витрат відкриває 
система "директ-костинг" (рис.1). 

Характерною ознакою даної системи обліку витрат є поділ 
усіх витрат на змінні і постійні; управлінський і фінансовий облік 
інтегровані; в процесі калькулювання визначається маржинальний 
дохід. Зарубіжній досвід свідчить, що на підприємствах цей метод 
набув значного поширення, його ще називають методом обліку 
неповної собівартості, однак на вітчизняних підприємствах даний 
метод не використовується через те, що вступає в протиріччя з 
вимогами податкового та бухгалтерського обліку. 
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ВИТРАТИ 

Рис. 1. Організація обліку витрат за системою «директ-костинг» 
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Змінні затрати з точки зору контролю за їх раціональністю 
завжди вимагають більшої уваги, ніж постійні, які нараховуються 
рівними сумами за однакові проміжки часу. Перевитрати, які 
викликають перевищення фактичної собівартості над плановою, 
як правило, виникають у сфері змінних затрат. Тому дуже важливо 
встановити контроль якраз за змінними затратами. У зв’язку з цим 
собівартість планується і обліковується в частині одних лише 
змінних затрат. Що ж стосується постійних витрат, то вони 
щомісячно або один раз в рік списуються. Таким чином, валовий 
прибуток доводиться до величини чистого прибутку. 

Практичні дослідження в галузі системи "директ-костинг" 
показують, що розподіл витрат умовний. Прийняті на кожному 
підприємстві допуски повинні бути враховані при розрахунку 
результатів. Калькулювання собівартості по системі "директ-
костинг" передбачає незмінну величину постійних витрат при 
будь-якому обсязі виробництва, тому основна увага в управлінні 
надається змінним витратам. Керівники підприємства і 
структурних підрозділів посилюють контрольні функції 
управління цими витратами.  

Обмеження собівартості продукції лише змінними 
витратами дає змогу спростити нормування, планування, облік і 
контроль статей затрат, що залишились: собівартість стає "більш 
наочною", а окремі затрати – краще контрольованими. Адже чим 
більше контрольованих об’єктів, тим сильніше розсіюється увага 
між ними, тим слабшим стає контроль.  

Проте це не означає, що постійні витрати взагалі не 
контролюються. Навпаки, з самого початку здійснюється жорстка 
перевірка всіх постійних витрат і обґрунтованості їх рівня, 
розробляється їх кошторис як по підприємству в цілому, так і по 
окремих виробничих підрозділах. Визначені фактичні витрати 
порівнюються з витратами по кошторису і виявляється рівень 
господарювання у кожному підрозділі, про що свідчить економія 
чи перевитрати порівняно з кошторисом.  

Таким чином, визначається вклад кожного підрозділу у 
формування кінцевого господарського результату по підприємству 
в цілому, так як поряд з економією або перевитратами за змінними 
затратами на формування прибутку впливає економія або 
перевитрати за постійними затратами. 

Найбільша складність у процесі управління за обмеженою 
собівартістю полягає в тому, що деякі із затрат є на півзмінними, 
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наприклад, витрати на утримання і експлуатацію машин і 
устаткування, де поряд із змінними затратами (на рушійну енергію, 
знос інструменту) мають місце і постійні витрати (амортизація 
машин і устаткування). Проте ця проблема має своє вирішення: 
використовуючи методи кореляційного і регресійного аналізу, 
можливо напівзмінні витрати з великим ступенем точності 
поділити на постійні і змінні частини. 

Використання обмеженої собівартості має ряд переваг у 
процесі управління виробничими затратами: 

— сама ідея розмежування затрат на постійні і змінні (а також 
напівзмінні) дуже важлива і необхідна при плануванні, нормуванні 
і аналізі витрат виробництва; 

— поділ затрат на змінні і постійні має важливе значення і для 
контролю за рівнем рентабельності продукції, що випускається, 
незважаючи на труднощі чіткого поділу їх на постійні і змінні; 

— "директ-костинг" дозволяє більш точно встановити зв’язки і 
пропорції між затратами і обсягами виробництва; 

— змінні затрати легше зв’язати з окремими місцями їх 
виникнення, що полегшує конроль за ними; 

— в умовах застосування "директ-костингу" краще 
простежується сукупність кожного продукту, що виробляється; 

— більша увага надається і постійним затратам, які суттєво 
впливають на кінцеві фінансові результати, оскільки ці затрати 
списуються безпосередньо у зменшення валового прибутку; 

— є можливість більш чітко визначити результати 
внутрішнього госпрозрахунку і давати оцінку діяльності керівників 
структурних підрозділів, визначити рівень ефективності їх роботи, 
раціональності використання матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів; 

— в умовах ринкової економіки, коли рентабельність продукції 
багато в чому залежить від попиту і пропозиції на неї та тієї ціни, 
що склалася на ринку, при застосуванні методу "директ-косинг" є 
можливість швидкого вияву валового прибутку, що приносить 
кожен вид продукції, і який служить джерелом покриття 
адміністративно-управлінських і збутових витрат та переорієнтації 
виробництва у разі потреби на випуск більш (або найбільш) 
рентабельної продукції; 

— в умовах хронічного недовантаження, а також різних 
коливань в частині завантаження виробничих потужностей, яке 
характерне для сучасної економіки України використання "директ-
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костингу" сприяє вияву того рівня завантаження того рівня 
виробничих потужностей, який би забезпечив беззбиткове 
виготовлення продукції. 

Важливою перевагою методу "директ-костинг" є 
оперативність отримання даних, що характеризують невеликий 
період господарської діяльності. Поділ затрат на умовно-постійні і 
умовно-змінні привів до нового погляду на рентабельність 
підприємств. Виділивши змінні затрати, можна точно визначити 
ефективність безпосередньо виробничого процесу. 

Калькуляція собівартості продукції за змінними витратами 
забезпечує контроль над постійними витратами, за внеском в 
отримання прибутку кожного виду продукту, що випускається, за 
дотриманням асортименту випуску продукції. Такі калькуляції 
виявляють відповідальність витрат, що не контролюються 
центрами, відмінності між прибутковими і неприбутковими 
операціями, поведінкою витрат відносно нормативів. 

До переваг вибору принципу калькулювання за змінними 
витратами потрібно віднести його безпосередній вплив на 
встановлення цін на вироби, стимулювання продуктивності різних 
сегментів бізнесу. 

Система "директ-костинг" зараз розвивається відповідно до 
вдосконалення систем управління. Гнучкість планування і 
прийняття управлінських рішень зажадали введення в систему 
"директ-костинг" бюджетів (кошторисів) і завдань, аналізу їх 
виконання. Особливістю сучасної системи "директ-костинг" є 
використання стандартів (норм) не тільки за змінними витратами, 
але й постійними, зокрема за змінною частиною постійних 
накладних витрат. Стандартний "директ-костинг" є засобом 
досягнення кінцевої мети підприємства – отримання чистого 
прибутку. 

Проте, система "директ-костинг" не позбавлена недоліків: 
— основні труднощі полягають у відокремлені постійних 

витрат; 
— для потреб довгострокового планування та інших потреб 

управління необхідно паралельно розподіляти постійні накладні 
витрати в позасистемному порядку; 

— при переході від системи повного розподілу витрат до 
системи "директ-костингу" виникають проблеми у визначенні 
суми податку на прибуток; 

— аналогічні труднощі виникають і в питаннях оцінки запасів 
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при складанні звітів. 
Отже, ми пропонуємо на сільськогосподарських 

підприємствах запровадити саме цей метод обліку, оскільки 
застосовуючи його можна оперативно вивчати взаємозв’язки та 
залежності між обсягами виробництва, витратами та виручкою від 
реалізації продукції. Обмежена собівартість дозволить спростити 
нормування витрат, облік і контроль в результаті різкого 
скорочення числа статей витрат, що призведе до більшої 
оглядовості витрат, а окремі витрати зробить краще 
контрольованими. Застосування цього методу полегшило б роботу 
бухгалтерів і звільнило б їх від подвійного фіксування і 
непотрібних витрат часу на розподілення загальновиробничих і 
загальногосподарських витрат, адже вони обліковуються і в кінці 
року прибуток на них зменшується, тобто на їх величину 
зменшуються валові доходи. В умовах ринку це виступає найбільш 
доцільним методом обліку витрат. Дане питання потребує 
подальшого розгляду в зв’язку з тим, що система "директ-костинг" 
забезпечує керівництво господарства інформацією про можливість 
використання у конкурентній боротьбі демпінгу, який пов'язаний з 
встановленням ціни по нижній межі – собівартості стосовно 
змінних витрат. 
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УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.В.ДОКУЧАЄВА 
 

У статті аналізується структура витрат у сільськогосподарських 
підприємствах України за 1990-2009 рр. Звертається увага на зменшення питомої 
ваги витрат на оплату праці й амортизацію. Здійснено аналіз динаміки зміни 
кількості внесених мінеральних добрив в натуральному вираженні. 

In the article the structure of charges is analyzed in the agricultural enterprises of 
Ukraine for 1990-2009 attention Applies on diminishing of specific gravity of charges on 
payment of lab our and depreciation. The analysis of dynamics of change of amount of the 
brought in mineral fertilizers is carried out in natural expression. 
 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
сільськогосподарські підприємства України повинні здійснювати 
свою діяльність не тільки для отримання короткострокового 
прибутку, а й спрямовувати виробництво на стратегічні завдання 
підвищення ефективності виробництва. Це, в свою чергу 
пов’язано з управлінням ресурсами виробництва, ефективності 
використання виробничих потужностей підприємства, та 
максимізація прибутку в довгостроковому періоді. Тому, 
актуальним для керівників підприємств, є питання пов’язані з 
підвищенням конкурентоспроможності продукції, зниження рівня 
витрат виробництва, або їх ефективного використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування 
рівня витрат визначає ефективність виробництва 
сільськогосподарських підприємств і залежить від певних умов не 
тільки “...техніко-технологічних і соціально-економічних, а й 
значною мірою від природних ”, стверджує Л. Мельник, адже, 
саме останні на думку автора, зумовлюють нижчий рівень 
концентрації сільськогосподарського виробництва, неможливість 
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монополізації його, відносно більший ризик підприємництва, 
пов’язаний з непередбачуваністю кінцевих результатів 
господарювання, особливості ціноутворення [3, с.324-325]. 

Такий широкий спектр вихідних умов функціонування 
підприємства вимагає звести витрати виробництва 
“...рівнозначного суспільного продукту ” до мінімуму, згідно з 
законом “економії праці [1, с.19]. З іншого боку, з урахуванням дії 
закону додаткової вартості, підприємство має забезпечити 
отримання максимального прибутку. Серед шляхів до досягнення 
даної мети є нарощення обсягів виробництва, опанування нових 
видів продукції чи технології, вдосконалення організації праці 
тощо, а це, як правило, вимагає додаткових витрат. Тому, 
характеризуючи певний рівень витрат, ми маємо на увазі 
мінімальний його рівень для даного рівнозначного суспільного 
продукту. 

Рівень сукупних витрат виробництва залежить від багатьох 
чинників: кількості та якості праці і розміру накопиченого капіталу 
[4, с.61], ресурсного потенціалу [2, с.172] та ін. Чинники 
формування витрат умовно поділені економістами на групи: 
чинники впливу на витрати, які мають безпосередній зв’язок з 
виробництвом, та чинники, пов’язані з іншими сферами 
діяльності, але які певною мірою таки впливають на витрати [1,4]. 

Істотно впливає на рівень витрат такий виробничий чинник, 
як масштаб бізнесу або, за Ф. Гюнтером, “величина підприємства”. 
Йдеться про “...сукупну виробничу потужність, диференційовану 
за видами, кількістю та максимальною віддачею наявних 
потенційних факторів” [6, c.292]. Цілком справедливо, на нашу 
думку, чинник розміру поставлений на перше місце, адже саме 
оптимізація витрат виробництва спонукає підприємців формувати 
економічно обґрунтовані ресурсний потенціал та найбільш 
прийнятний розмір підприємства. 

Структуру виробничої програми підприємства, що 
характеризується переліком типів продукції, яку виготовляють у 
певному виробничому періоді, її кількості, також необхідно 
зазначити серед пріоритетних факторів впливу на формування 
витрат. Виробнича програма регулюється підприємством, її 
необхідно розглядати як наслідок підведення підсумків роботи 
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підприємства в минулому, та пошук перспективних шляхів 
розвитку підприємства у майбутньому.  

Цілі статті. Метою даного дослідження є аналіз структури 
та динаміки витрат виробництва в сільськогосподарських 
підприємств України. 

Виклад основного матеріалу. Повне і достовірне 
відображення витрат на виробництво є основою для аналізу 
господарської діяльності й ефективності виробництва. За 
економічним змістом витрати групують за такими елементами: 
матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на 
соціальні заходи, амортизація основних засобів та нематеріальних 
активів, інші витрати. Таке групування єдине для всіх галузей 
народного господарства і визначене багатьма нормативними 
документами щодо організації та здійснення бухгалтерського 
обліку. Але витрати не однорідні і тому для планування та обліку за 
способом включення в собівартість продукції їх групують по 
статтям. Це дає змогу знати складові собівартості з метою впливу 
на формування її величини. Нами були здійсненні дослідження 
структури витрат виробництва продукції тваринництва в 
сільськогосподарських підприємствах України за 1990–2009 рр 
(табл. 1). 

По-перше, відмітимо, що за обраний період дослідження 
найбільш суттєві зміни відбулися по затратам на оплату праці 
працівників сільськогосподарських підприємств та, відповідно по 
сумам щодо відрахування на соціальні заходи. Так, якщо в 1990 
році їх питома вага дорівнювала 27,0 %, то в 2009 році вона 
зменшилась до 10,7 %. Слід сказати, що це негативне явище, 
оскільки воно пов’язане із зменшенням розміру оплати праці, що 
одночасно впливає  на зниження рівня соціального захисту 
населення селян. Темпи росту витрат на оплату праці 
зменшуються, в той же час, коли загальна сума витрат на 
виробництво зростає. 

Розгляд структурних зрушень витрат за обраний нами 
період продовжимо по найбільш вагомій статті – матеріальні 
витрати. Їх загальна питома вага в структурі витрат за обраний 
період зросла, вона дорівнювала у 1990р. – 56,2 % у 2000 – 73,2 % а 
у 2009 – 76,6 %. 
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Таблиця 1 
Динаміка структури витрат на виробництво продукції 
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах 

України за 1990-2009 рр., % 
 

Рік Статті витрат 1990 2000 2009 
Витрати на оплату праці 27,0 15,0 10,7 
Відрахування на соціальні заходи 5,4 0,3 3,2 
Матеріальні витрати які увійшли в 
собівартість продукції, всього 56,2 73,2 76,6 

у тому числі    
Корми 48,6 50,1 53,9 

з них покупні 10,6 10,8 27,4 
Нафтопродукти 1,3 7,7 3,1 
Електроенергія 0,8 3,9 3,0 
Паливо 0,4 0,4 1,6 
Запчастини, ремонтні і будівельні 
матеріали 2,4 4,3 3,4 

Оплата послуг і робіт, виконаних 
сторонніми організаціями 2,7 6,8 11,6 

Амортизація основних засобів 8,3 8,7 4,2 
Інші витрати 3,1 2,8 5,3 
Всього витрат 100,0 100,0 100,0 

*За даними статистичної бази Міністерства аграрної політики України 
 

У структурі витрат значну частку займають витрати на 
корми. Характерно, що щорічно збільшується питома вага 
покупних кормів, вартість яких значно вище, ніж кормів власного 
виробництва. В результаті при зменшенні витрат кормів в 
натуральному вигляді протягом 1990-2009 рр. на 11,6 % питома 
вага витрат на корми підвищилася з 48,6 % до 53,9 %. Також 
відмітимо, що витрати на амортизацію основних засобів мають 
тенденцію до зниження і в порівнянні з 1990 роком у 2009 році 
зменшилися в два рази. На нашу думку подібну ситуацію 
викликали різні причини. Насамперед, це зміни у складі 
виробничих фондів. Сільськогосподарські підприємства в 
обмеженій кількості купують нову техніку та обладнання. Основні 
засоби вибувають з виробничого потенціалу господарств, а заміни 
їм сучасною, більш прогресивною технікою відбувається дуже 
повільно. Також постійно зменшується поголів’я продуктивної 
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худоби. Також причиною цього може бути причина, пов’язана з 
процесом реформування, що відбувався в аграрному секторі. Так, 
підприємства обліковують основні засоби на позабалансовому 
рахунку, як взяті в оренду, і амортизацію на них не нараховують, 
тобто не створюється фонд для їх відтворення. 

Аналіз структури витрат на виробництво окремих видів 
продукції показує, що питома вага витрат на оплату праці має 
значні коливання від 21,3 % при виробництві молока до 4,7 % при 
виробництві м’яса птиці. Звичайно, це залежить від технології 
виробництва та механізації виробничих процесів. Відстежується 
також коливання і у витратах на корми, але вони незначні (від 46,2 
% у виробництві молока, до 65,9 % у виробництві яєць), у зв’язку з 
тим, що вони залежать від типів годування тварин (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Структура витрат на виробництво основних видів 
продукції тваринництва за елементами у 2009 р., % 

 

Статті витрат 
Велика 
рогата 
худоба 

Свині М'ясо 
птиці 

Молок
о 

Яйця 
курячі 

Оплата праці 16,9 11,2 4,7 21,3 6,1 
Прямі матеріальні 
витрати 71,6 78,0 82,0 64,9 80,7 

Утому числі:      
корми 55,0 61,9 58,0 46,2 65,9 
нафтопродукти 5,3 2,3 2,2 5,8 1,2 
оплата послуг і робіт 
сторонніх 
організацій 

3,1 4,0 3,7 3,2 4,3 

Інші витрати 11,5 10,8 13,4 13,8 13,2 
У тому числі:      
амортизація 3,1 4,5 3,7 4,5 5,9 
відрахування на 
соціальні заходи 5,0 3,4 1,5 6,2 1,7 

*За даними статистичної бази Міністерства аграрної політики України 
 

Підвищення урожайності залежить від багатьох факторів, 
але найбільша частка у прирості врожаю належить саме 
мінеральним добривам. Ще Д.М. Прянішніков [6] доводив, що у 
сучасному землеробстві урожай все більше стає залежним від 



 478 

удобрення. Цей висновок вченого-агрохіміка підтверджується 
багаторічним досвідом вітчизняного і зарубіжного 
сільськогосподарського виробництва. Також і сучасні автори 
звертають увагу на необхідність підвищення витрат саме по 
мінеральним добривам [7,8]. Так, проаналізуємо динаміку внесення 
мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах 
України за період з 1990-2009 рр. (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Динаміка внесення мінеральних добрив у 

сільськогосподарських підприємствах України 
 

Рік 
Показник 1990 1996 2000 2005 200

9 
Мінеральні добрива, кг 

На 1 га посівної площі 
(діючої речовини) 141 21 13 32 48 

На 1 га зернових 132 22 15 35 51 
На 1 га цукрових буряків 424 112 68 174 220 
На 1 га соняшнику 117 7 3 17 24 

Органічні добрива, тонн 
На 1 га посівної площі 
(діючої речовини) 8,6 3,2 1,3 0,8 0,6 

На 1 га зернових 6,5 2,1 0,8 0,5 0,5 
На 1 га цукрових буряків 35,7 23,7 13,6 8,3 3,6 
На 1 га соняшнику 2,9 0,5 0,2 0,1 0,2 

*Статистичний бюлетень. Внесення мінеральних та органічних 
добрив під урожай с.г. культур. К.: Держкомстат України, 2010, 43 с. 
 

Окремо слід наголосити на тому, що рівень витрат на 
мінеральні добрива в структурі витрат в Україні явно недостатній і 
потребує подальшого збільшення. Так, відмітимо, що реальна 
інтенсифікація виробництва через натуральні фактори впливу на 
урожайність культур катастрофічно скоротилася, а за рахунок 
здорожчання (цінового фактора) – вона зросла. Створилася 
оманлива ситуація, в грошовому виразі витрати ростуть, а віддачі 
немає. Крім того, безумовно необхідно нарощувати кількість 
внесених добрив на 1 га посівної площі, враховуючи той факт, що 
в провідних країнах Європи їх величина становить 400-500 кг/га 
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діючої речовини. 
Висновки і пропозиції. Проведений аналіз свідчить, що в 

складі витрат на виробництво сільськогосподарської продукції за 
період дослідження відбулися суттєві зміни. Ця тенденція 
обумовлена рядом факторів: ціновим, організаційним та 
методологічним. На нашу думку, повинна змінювати структуру 
загальних витрат виробництва в бік збільшення частина, яка 
направляється на особисте споживання селян, тобто збільшення 
долі оплати праці. Також повинна відбуватись інтенсифікація 
виробництва через натуральні фактори впливу, а саме зростання 
витрат на мінеральні добрива до рівня передових господарств, що 
дасть змогу вирішити не тільки екологічні проблеми та проблеми 
стабілізації рівня родючості ґрунтів, а й реально підвищить 
урожайність сільськогосподарських культур. 
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ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК 

НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

УШКАРЕНКО Ю.В., К.Е.Н.,  ДОЦЕНТ, 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Ознакою справжнього сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, як 

особливого типу підприємницької структури, є особливий статус неприбуткової 
організації.  Спостерігається нерозуміння суті неприбутковості, як основної складової 
діяльності обслуговуючого кооперативу. Проведені дослідження щодо статусу 
обслуговуючих  кооперативів як неприбуткових організацій в Південному регіоні 
України. 

The sign persisting agricultural servicing co-operative society, as especial type of the 
business structure, there is especial status to unprofitable organization. The incomprehension 
to essences unprofitable, as the main forming activity servicing co-operative society is exists. 
The studies regarding status servicing co-operative society as unprofitable organization in 
South region of the Ukraine was organized. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Головною 
відмінністю сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 
є особливий статус неприбуткової організації. Поняття 
неприбутковості кооперативу випливає із кінцевої мети, яку 
ставить обслуговуючий кооператив - це надавати послуги клієнтам 
власникам для задоволення їх економічних потреб. Він не має на 
меті отримання прибутку для себе, а прагне збільшити прибуток 
господарств своїх членів. Неприбутковість сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів обумовлюється тим, що вони 
утворюються на принципах кооперації: взаємодопомоги і 
поєднання  в одній особі члена і клієнта кооперативу. В 
зарубіжних джерелах і відповідно до принципів Міжнародного 
кооперативного альянсу діяльність кооперативу визнається, як 
правило, неприбутковою, а його позитивна роль полягає у 
створенні умов для підвищення ефективності господарювання 
його членів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вчених 
твердження О.Чаянова про несумісність кооперативної діяльності з 
високою прибутковістю приймають як належне. Посилаючись на 
приклад діяльності кооперативного молокоперобного заводу, 
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О.Чаянов вважав, що на відміну від приватного власника, капітал, 
який вкладено в завод, ставить одержання чистого прибутку на 
друге місце. Суть проблеми не в одержані кооперативною 
структурою прибутку, а у “...вигоді тих селян, які доставляють 
молоко на завод, і які спільними зусиллями побудували цей завод 
для обслуговування своїх господарств” [21, с.9]. Непереконливим є 
судження О. Чаянова, що “...завод кооперативний може не давати 
ні однієї копійки баришу на затрачений на його будівництво 
капітал, але він буде вигідним селянам, якщо, дякуючи йому, вони 
одержать за доставлене ними молоко значно більшу виручку, ніж 
та, яку б могли б виручити, продавши молоко в чужі руки” [21, 
с.10]. З економічної точки зору “більша виручка” є не що інше як 
прибуток, що одержують селяни лише в разі одержання 
нормального прибутку самим молокопереробним заводом, який 
продав молоко за справедливою ринковою ціною, що вироблене з 
меншими матеріальними затратами. Таким чином, його діяльність 
націлена на одержання вищих прибутків, що включають 
нормальний прибуток. 

Як “чужорідне” тіло розглядав прибуток для кооперативу М. 
Туган-Барановський [20, с.38]. На його думку, головною 
визначальною ознакою кооперативу, його основною відмінністю 
від капіталістичного підприємства є відсутність економічного 
прибутку як мети функціонування. Згідно з його поглядами, 
кооперативне підприємство створюється не для одержання 
прибутку на вкладений капітал, а для “... збільшення, завдяки 
загальному веденню господарства, трудових доходів своїх членів, 
зменшення їхніх витрат на споживчі нестатки” [20, с. 38]. І тому він 
вважав, що це є найбільш характерною рисою будь-якого 
кооперативу. 

Твердження, що кооперація створюється для сумісного 
здійснення господарських операцій на неприбутковій основі, 
поділяє немало сучасних вчених і кооператорів: В. Гончаренко, 
М. Гриценко, В. Зіновчук,  О. Нечипоренко [6, 7, 8, 12] та ін. На 
їхню думку, учасникам справжнього кооперативу далеке прагнення 
до прибутку й наживи. “Їхня вигода, – вважає професор  
О. Соболєв, – не виражається в неодмінному здобутті більшого 
прибутку на вкладений у справу капітал. Вони знаходять у 
кооперативі інтерес навіть у тому випадку, якщо результатом 
їхнього об'єднання є просто економія у витратах або інші вигоди 
для них” [17, с. 322].  
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Дехто з сучасних учених [1, с. 20-24; 9] інколи не займає 
чіткої позиції щодо неприбуткової діяльності кооперативу і, щоб 
згладити такі підходи, намагається розглядати, що мету одержати 
прибуток має не кооператив, а його члени. Тоді виникає 
суперечність: як можуть бути зацікавлені господарі в одержанні 
найвищої економічної вигоди, тобто найбільшого прибутку й у 
той же час кооператив не може бути зацікавлений в цьому.  

Питання неприбуткової діяльності кооперативу 
розглядається не лише в економічній літературі сучасними 
науковцями, а й у прийнятих нормативних актах, хоча й у них є 
суперечності. Так, у ст. 2 п. 2 Закону України “Про 
сільськогосподарську кооперацію” зазначено, що виробничі 
кооперативи здійснюють свою діяльність на принципах 
підприємництва з метою отримання доходу. Тоді, як п. З ст. 2 
цього ж закону встановлює, що сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи, здійснюючи обслуговування своїх членів, не ставлять 
за мету отримання прибутку [15]. 

Проте останнім часом домінуючою точкою зору сучасних 
кооператорів є принцип прибутковості, тому що в умовах 
ринкової економіки кооперативи не можуть бути неприбутковими 
[19, с. 3; 18, с. 95; 2, с. 82; 14, с. 4]. Так, на думку  Г. Бистрова, 
“кооперативами визнаються такі підприємства, які підпорядковані 
цілям досягнення прибутку. Вони діють за законами ринкової 
економіки та вкладають частину прибутку в підприємництво” [4].  
На підтвердження цього наводиться точка зору економічного й 
соціального комітету ЄС, який кооперативами визнає 
підприємства, мета діяльності яких – одержання прибутку [5].  

Цю точку зору поділяють багато кооператорів, причому як 
практики, так і теоретики. Нездійсненною і дивною мрією назвав 
один із них, академік І. Буздалов, кооперативи, які не одержують 
прибутку [3, с. 26-56]. Він вважає, що зміст, функції, механізм 
діяльності кооперативів мірою переходу від початкових, 
примітивних, форм до більш досконалих, сучасних, адекватних 
якісно новому стану економічних відносин і рівню розвитку 
матеріального виробництва, постійно змінюються. Якщо раніше в 
кооперативи об'єднувалися, щоб кожному й усім разом вижити, то 
надалі в умовах ринкової економіки їхня діяльність починає 
носити все більш підприємницький характер. Автор стверджує, що 
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деяка загальна “вигода” або мета “задоволення певних потреб” 
трансформується в справжню економічну вигоду й реально 
відчутну мету – здобуття найбільшого прибутку. Інакше, застерігає 
він, кооперативи випадають зі сфери ринкової конкуренції, а отже, 
і ринкових стосунків взагалі. Аналогічної думки дотримуються й 
сучасні кооператори-практики, що вважають серйозною 
теоретичною помилкою і помилкою законодавців твердження, що 
прибуток для кооперації не є головною метою її діяльності. “Якщо 
немає прибутку, то головне завдання – обслуговування членів 
кооперативу – стає недосяжним” [10, с. 140]. 

Окрім вищеназваних, існують й інші погляди щодо піднятої 
проблеми. Дехто з науковців підкреслює, що не можна відносити 
кооператив до підприємницької організації, тому що основною 
метою діяльності будь-якого кооперативу є не отримання прибутку 
та його розподіл матеріальних, соціальних та інших потреб своїх 
членів [11, с. 37]. Однак прибуток, одержаний від діяльності, 
необхідний як виробничому, так і обслуговуючому кооперативу як 
засіб досягнення поставленої мети [13, с. 26]. Адже розвиток 
виробництва, розширення діяльності неможливі без вкладення 
коштів, капіталів. Звичайно, прибуток (доход) є одним із 
показників ефективності господарської діяльності кооперативу, а 
його отримання є лише проміжною ціллю, яка допомагає 
досягнення мети кінцевої, доконечної – задоволення різноманітних 
потреб членів кооперативу. І саме ефективність задоволення 
останніх є показником ефективності діяльності кооперативу 
[16, с. 97].  

Цілі статті. Для встановлення неприбуткового статусу 
обслуговуючих кооперативів необхідно звернутися до положень 
сучасної економічної і юридичної науки і вивчити поняття 
“неприбутковості” сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів.  

Виклад основного матеріалу. Виділимо групи 
кооперативів, які в своїй господарській практиці по-різному 
відносяться до формування прибутку (табл. 1). До першої групи 
відносяться кооперативи, які незалежно від законодавства і 
переконань теоретиків фактично заробляють прибуток і 
прагнення до рентабельної роботи для них, – необхідна умова 
успіху. Інакше обстоїть справа в чисельних споживчих 
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кооперативах. Саме їх мав на увазі О. Чаянов, коли писав: 
“Кооператив буде вельми корисний, якщо він навіть зовсім не 
приноситиме ніякого чистого прибутку як підприємство, але зате 
збільшить доходи своїх членів. І навпаки, кооператив буде 
шкідливий, якщо, наприклад, він дає 10 тис. прибутку, проте 
завдяки його невмілому веденню селяни недоотримають 40 тис. 
свого трудового доходу. Успіх кооперації вимірюється зростанням 
доходів її членів, а не прибутками самого кооперативу. Дохід 
кооперативу є дохід його членів – і більше нічого” [22, с. 113]. 
 

Таблиця 1.  
Класифікація кооперативів щодо формування прибутку 

 

Групи кооперативів Показники 
I II III 

Відношення 
до прибутку 

Заробляють 
прибуток і його 
добування 
ставлять на 
перший план 

Доход 
кооперативу, який 
вважається 
прибутком, таким 
не є 

Неприбуткові 

Види 

Виробничі 
кооперативи, 
кредитні, 
споживчі 
товариства 

Обслуговуючі 
кооперативи 

Соціальні 
кооперативи, 
гаражні, садівничі 

Ціль 
кооперативу 

Прибуток 
працює як засіб 
досягнення 
інших цілей 
кооперативу. 
Прагнення до 
рентабельної 
роботи – 
необхідна умова 
успіху 

В бухгалтерському 
балансі доход 
відображається як 
прибуток. Між 
тим, частина 
доходу 
розподіляється 
між членами 
кооперативу у 
вигляді 
кооперативних 
виплат 

Не переслідують 
ціль отримання 
прибутку, до неї 
не прямують і 
зазвичай не 
отримують. Це 
влаштовує членів 
цих кооперативів 

Джерело: власні дослідження. 
 



 485 

Дійсно, сума доплати за підсумками року, що видається 
членам, наприклад сільськогосподарського кооперативу зі збуту 
молока (зерна, картоплі й іншої продукції), на перший погляд 
здається прибутком її одержувачів. Проте для селян-членів 
кооперативу отримані ними суми прибутком не є, оскільки при 
виробництві продукції в їхніх індивідуальних родинних 
господарствах експлуатації чужої праці не було; члени кооперативу 
отримують лише дохід як компенсацію своїх матеріальних витрат і 
оплати своєї праці, витраченої кожним із них у своєму 
господарстві для виробництва молока (зерна, картоплі й т.д.). 

Якщо кооператив придбав у селян молоко (зерно, картоплю 
й ін.) за однією ціною, то після переробки продукції він може 
реалізувати її за вищою ціною й отримати дохід. У 
бухгалтерському балансі кооперативу він напевно буде 
відображений як прибуток. Частина доходу розподіляється між 
членами кооперативу у вигляді кооперативних виплат. Це означає, 
що кооператив зробить  лише перерахунок раніше встановленої 
закупівельної ціни. Дохід даного сільськогосподарського 
кооперативу, що здається прибутком, насправді таким не є. 

По-третє, у різних країнах існує значна група кооперативів 
неприбуткових у буквальному розумінні слова. Це – не лише 
соціальні кооперативи (з догляду за дітьми й літніми людьми, 
захисту соціально уразливих верств населення) на Заході, але 
також чисельні садівничі споживчі, гаражні й інші кооперативи в 
Україні, які не переслідують мети отримання прибутку, до нього не 
прагнуть і зазвичай його не отримують. Такий стан речей 
влаштовує членів цих кооперативів.  

У табл. 2. наведені дані з дослідження статусу 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як 
неприбуткових організацій, які були проведені в 2008 р. у 
Південному регіоні  України. Як видно з наведених даних, 38,5% 
кооперативів у відносинах із своїми членами ставить за мету 
одержання прибутку, що суперечить загальноприйнятому 
принципу кооперації. Члени кооперативу, створивши на свої 
пайові внески кооператив, працюють на його доходи, а не 
навпаки. Це чи не найголовніший фактор слабкого розвитку 
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обслуговуючих кооперативів у регіоні. Принцип одержання 
прибутку може мати місце лише у відносинах з зовнішніми 
суб’єктами відповідних ринків, а у відносинах зі своїми членами 
кооперативи одержали прибутки в процесі ринкової діяльності, а 
також у результаті перевищення сум, одержаних за надані послуги, 
виплачують членам кооперативу у вигляді кооперативних виплат 
відповідно до їхньої участі в діяльності кооперативу. 

Не менш важливий фактор – неузгодженість законодавства 
про кооперацію і податкового законодавства, через що податкові 
органи і не визнають неприбуткового статусу обслуговуючих 
кооперативів. Наприклад, кооператив “Дункан” Баштанського 
району Миколаївської області призупинив свою діяльність через 
неврегульованість законодавства з цього питання. 
 

Таблиця 2. 
Результати дослідження щодо неприбуткового статусу 

діяльності  сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у Південному регіоні України 

 

в тому числі працюючих 
на неприбутковій 

основі 
на прибутковій 

основі 
Область 

Всього 
с.-г. 

коопера
тивів кількість % кількість % 

АР Крим 105 75 71,4 30 28,6 
Миколаївська 11 - - 11 100 
Одеська 21 10 47,6 11 52,4 
Херсонська 11 6 54,6 5 45,5 
Разом по 
регіону 

148 91 61,5 57 38,5 

Джерело: власні дослідження 
 

Податкові служби не завжди дотримуються принципу 
неприбутковості сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Використовуючи неузгодженості окремих норм 
Законів України “Про сільськогосподарську кооперацію” та “Про 
оподаткування прибутку підприємств”, а також відсутність чітких 



 487 

норм щодо визначення статусу сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій, 
податкові органи прийняли рішення про те, що 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть бути 
включені до реєстру неприбуткових організацій і установ, а отже, 
скористатися податковими пільгами [7, с. 53]. Такі реалії, що 
склалися навколо законодавчого врегулювання принципу 
неприбутковості обслуговуючих кооперативів, є загальними для 
всієї України. Унаслідок чого в Україні практично призупинилися 
процеси формування сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, а в окремих регіонах кооперативи призупинили 
свою діяльність. 

Наприклад, СОК “Південний союз” зареєстровано як 
місцевий обслуговуючий багатофункціональний 
сільськогосподарський кооператив. Проте він не був внесений до 
реєстру неприбуткових організацій, посилаючись на 
неврегульованість цього питання  в законодавстві України та на 
комерційний  характер його ринкової діяльності як посередника. 
Тобто кооператив при реєстрації не одержав статус 
неприбуткового. Це означає, що на фінансовий результат 
діяльності кооперативу нараховується податок на додану вартість 
(ПДВ). 

Як при збуті продукції, так і постачанні засобів виробництва, 
одержаний фінансовий результат кооператив розподіляє між 
членами кооперативу, а не ставить за мету одержання прибутку для 
себе. Цій меті слугує система ціноутворення в кооперативі та 
механізм розподілу кінцевого фінансового результату, що надає 
можливість йому діяти на неприбутковій основі й надавати 
послуги за собівартістю. 

Спосіб ціноутворення полягає в тому, що кооператив і його 
члени узгоджують лише попередньо ціну реалізації продукції. Так 
само перед закупівлею засобів виробництва вони також 
попередньо узгоджують ціну. Попередні ціни встановлюються на 
основі середньої планової собівартості продукції або планової 
собівартості послуг кооперативу з постачання ресурсів з 
урахуванням моніторингу ринкових цін. Фактичну собівартість 
наданих послуг з реалізації продукції та постачання ресурсів можна 
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знати лише після закінчення фінансового року. 
Фактична ціна, яку члени кооперативу одержать за продану 

продукцію та заплатять за надані послуги з постачання ресурсів, 
буде складатися з попередньої ціни та кооперативних виплат. 
Розмір кооперативних виплат визначається як різниця між 
фактичними цінами,  з корегованими на фактичну собівартість 
послуг, та попередньою ціною. Кооперативні виплати 
виплачуються у вигляді “надбавок” до попередньої ціни продажу 
продукції, або “знижок” до попередньої ціни постачання засобів 
виробництва. Кооперативні виплати розподіляються серед членів 
пропорційно послугам, які вони отримують від кооперативу. У 
результаті кооператив надає послуги його членам на 
неприбутковій основі та за собівартістю. 

Кооперативні виплати здійснюються за рішенням загальних 
зборів, відрахування в резервний фонд у кооперативі не 
проводяться. Не проводяться виплати на паї. Щоб цей ціновий 
механізм функціонував у кооперативі, дійсні  й асоційовані члени 
одержують послуги на однакових умовах. Асоційовані члени, хоча 
вони й числяться формально в цьому статусі, але фактично 
вносять пайові внески на тих же умовах, приймають участь в 
діяльності кооперативу, одержують послуги та беруть ті ж 
зобов'язання, що й члени кооперативу, одержують на тих же 
умовах кооперативні виплати за результатами роботи. Але не в усіх 
питаннях вони мають право вирішального голосу. Члени-
засновники, дбаючи про цілісність кооперативу, збереження 
високого рівня довіри в кооперативі,  відповідально ставляться до 
збільшення членства, щоб виключити прийняття в члени 
випадкових людей. 

Аналіз фінансових результатів діяльності кооперативу, який 
показує співвідношення між доходами (виручкою) від продажу 
продукції, витратами і податками та його прибутками (збитками), 
представлений в табл. 3. 

Дохід кооперативу (виручка) створюється в результаті 
реалізації продукції, переданої йому членами кооперативу й 
асоційованими членами, й у результаті надання їм послуг з 
поставок матеріальних ресурсів (добрив, засобів захисту, насіння й 
т.д.). 
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Таблиця 3 
Фінансові результати діяльності СОК “Південний союз” 

за період 2004-2008 рр. 
 

Роки 
Стаття 2004 2005 2006 2007 2008 

2008 р. в 
% до 

2004р. 
I. Фінансові результати тис. грн. 

Доход (виручка) від 
реалізації продукції, послуг 2778,0 3579,7 5138,5 3020,7 9088,6 327,2 
Податок на додану вартість (440,5) (596,6) (851,8) (503,5) (1514,8)  
Акцизний збір - - - - -  
Інші податки, збори та 
обов'язкові платежі, 
вирахування з доходу 

- (5,7) (8,4) - -  

Чистий доход (виручка) від 
реалізації продукції, послуг 2337,5 2977,4 4278,3 2517,2 7573,8 324 
Собівартість реалізованої 
продукції та послуг (2238,5) (2936,1) (4069,0) (2484,2) (7534,6)  
Валовий доход       
 - прибуток 99,0 41,3 209,3 33,0 39,2 39,6 
 - збиток - - - - -  
Інші операційні доходи 135,2 1,9 27,4 - -  
Доход від первісного 
визначення біологічних 
активів та с.-г. продукції 

- - - - -  

Адміністративні витрати (43,5) (28,9) (55,0) (29) (37,4) 86,0 
Витрати на збут (55,7) (15,3) (157,1) (4,5) (5,0) 9,0 
Інші оперативні витрати 
(сумісні борги та втрати, 
санкції, інше) 

(135,6) - (27,8) (0,2) (0,2) 0 

Витрати від первісного 
визначення біологічних 
активів та с.-г. продукції 

- - - - -  

Фінансові результати від 
операційної діяльності - - - - -  
Прибуток - - - (0,7)   
Збиток (0,6) (1,0) (3,2)  (3,4)  
Доход від участі в капіталі - - - - -  
Інші фінансові доходи - 1,0 3,4 0,7 3,4  

II. Елементи операційних витрат 
Матеріальні затрати - - - - -  
Виплати на оплату праці 10,5 16,1 17,7 19,7 23,5 72,5 
Відрахування на соціальні 
заходи 4,0 6,2 6,6 7,3 8,7 26,9 
Амортизація 0,1 - - - -  
Інші операційні витрати 96,6 36,3 184,7 0,2 0,2 0,6 
Разом 111,2 58,6 209,0 27,2 32,4 100 

Джерело: розраховано за результатами річних статистичних звітів 
СОК “Південний союз”. 
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Особливістю кооперативу “Південний союз” є те, що при 
збуті продукції і постачанні ресурсів він діє від свого імені, а не від 
імені своїх членів. Кооператив отримує доходи тільки від 
операційної діяльності, оскільки він не здійснює інвестиційної 
діяльності та не бере участь у фінансових операціях на ринку 
кредитів і позик. Тому кінцевим результатом його діяльності є 
прибуток (збиток) від операційної діяльності. Розмір самого 
доходу або виручки кооперативу від реалізації продукції за 
однакових умов залежить від кількості, асортименту та якості 
реалізованої продукції та рівня реалізаційних цін. 

Загальний дохід (виручка) кооперативу складається з доходу 
від реалізації продукції з урахуванням податку на додану вартість і 
врахуванням наданих покупцям знижок і інших сум. Як показують 
одержані дані, дохід (виручка) кооперативу за роки досліджень зріс 
у 2008 р. порівняно з 2004 р. у 3,3 рази та складав 9088,6 тис. грн.  
Зменшення загального доходу кооперативу на суму ПДВ й інших 
відрахувань показує величину чистого доходу від реалізації 
продукції, який складає 7533,8 тис. грн. у 2008 р. проти 2337,5 тис. 
грн. у 2004 р. Валовий прибуток, як різниця між сумою чистого 
доходу й собівартістю реалізованої продукції та наданих послуг, 
складає за період з 2004 по 2008 рр. відповідно 99,0; 41,3; 209,3; 
33,0 і 39,2 тис. грн. До валового прибутку додаються інші 
операційні доходи. До них відносяться доходи від надання послуг 
на сторону й ін. 

Як видно з наведених даних, кооператив не одержує 
прибутку від операційної діяльності, а збиток становить суму в 
межах 0,6-3,4 тис. грн. Отже, кооператив надає послуги членам 
кооперативу, продаючи продукцію за узгодженими з ними цінами, 
при цьому не одержує прибутку для себе. Якби кооператив 
отримував прибуток, останній підлягав би оподаткуванню. 

Економічну ефективність діяльності кооперативу слід 
оцінювати за ефективністю діяльності його членів, адже метою 
кооперативу є одержання прибутку не для себе, а для своїх членів. 
Для аналізу ефективності господарювання підприємств членів 
кооперативу використано основні показники відносно великого за 
земельними угіддями фермерського господарства “Аделаїда”, 
середнього  “Тюльпан” та малого “Успіх” (див. табл. 4). 
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Таблиця 4 
Основні економічні показники фермерських господарств – членів СОК “Південний союз” 

ФГ "Аделаїда" ФГ "Тюльпан" ФГ "Успіх" 
Показники 2007 2008 

2008 до 
2007, % 2006 2007 2008 

2008р. до 
2006 р., 

% 2007 2008 
2008 р. до 
2007р., % 

Закріплено землі, всього, га 4004 3170 79,17 750,6 770,1 789,7 105,2 230,5 230,5 100 
в т.ч. с-г. угідь, га 4004 3170 79,17 750,6 770,1 789,7 105,2 230,5 230,5 100 
З них рілля, га 3273 3170 96,9 750,6 770,1 789,7 105,2 229,1 230,5 100,6 
наявність зрошуваних земель, га 409,1 515,2 125,9 648,3 678 695 107,2 205,0 204,4 99,7 
Середньорічна чисельність 
працівників, осіб 62 143 230,6 17 22 22 129,4 12 23 191,7 

Вартість валової продукції, тис. грн. 11939,3 19242,1 161,2 1683,9 2717 5174,4 307,3 640,4 915,7 142,9 
в т.ч. на одного середньорічного 
працівника, тис. грн. 192,6 134,6 70,0 99,1 123,5 235,2 237,4 53,4 398 74,6 

Середньорічна вартість ОВФ, 
тис. грн. 5102,8 11156,5 218,6 1209,4 1705,5 2930,9 242,4 114,9 171,3 149,2 

Середньорічна вартість оборотних 
засобів, тис. грн. 4109,7 9866,0 240,1 526,7 742,5 1760,7 334,3 466,9 481,5 103,1 

Виручка від реалізації продукції, 
тис. грн. 9861,5 16035,0 162,6 1403,2 2264,9 4209,3 300,0 533,8 915,2 171,5 

Фондоозброєність, грн. 82,3 78,0 94,8 71,1 77,5 131,2 184,5 9,6 7,5 77,9 
Фондовіддача. грн. 2,34 1,72 73,5 1,39 1,59 1,77 127,3 5,6 5,34 95,4 
Фондомісткість, грн. 0,43 0,58 134,9 0,43 0,63 0,57 132,6 0,18 0,19 105,6 
Валовий дохід, тис. грн. 4382,7 7544 172,1 518,3 1139,2 1669,2 322,1 137,1 281,3 205,2 
Чистий дохід, грн. 3496,6 5801 165,9 389,2 1002,7 912,5 234,5 151,2 264,0 174,0 
Рівень рентабельності, % 69,4 45,0 64,8 158,6 201,2 159,3 100,4 19,1 45,1 231,5 

Джерело: розраховано за даними річних статистичних звітів ФГ “Аделаїда” Голопристанського, ФГ “Тюльпан” 
Голопристанського, “Успіх” Скадовського районів Херсонської області. 
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За роки досліджень у всіх господарствах вартість валової 
продукції зросла в межах 142,9-307,3% порівняно з 2007 р. 
Середньорічна вартість основних фондів за останні два роки 
складає 149,2-242,4%, вартість оборотних засобів 103,1-334,3%  
виручка від реалізації продукції 162,6-300% порівняно з 2007 р. 
Валовий дохід по всіх досліджуваних фермерських господарствах 
дорівнює 172,1-322,1%, чистий дохід – 165,9-234,5% порівняно з 
2007 р. Залучення до роботи в господарствах працівників складає 
129,4-230,6% порівняно з 2007 р. Хоча збільшення використання 
праці, зростання використання основних й оборотних фондів 
дещо знизило показники продуктивності їхнього використання, 
але вони залишаються досить високими. 

Так, фондовіддача складає за роки досліджень у цих 
господарствах від 1,39 до 5,6 грн. Фондоозброєність у великому й 
середньому фермерських господарствах складає від 71,9 до 82,3 
тис. грн./працівника. Зросла в усіх господарствах фондомісткість 
продукції. Рівень рентабельності за всі роки й у всіх досліджуваних 
господарствах складає від 45 до 200,1%, що дозволяє вести 
розширене відтворення на основі самофінансування. 
Ефективність діяльності підприємств-членів є свідченням того, що 
одержання прибутку не для себе, а для своїх членів є метою 
діяльності кооперативу. 

Висновки. Як в Україні, так і в Південному регіоні 
спостерігається нерозуміння суті неприбутковості, як основної 
складової діяльності обслуговуючого кооперативу. Встановлено, 
що неприбутковий характер кооперативу реалізується через 
обслуговування його клієнтів-власників за собівартістю. Тобто  
максимально можливе зниження ціни обслуговування клієнтів-
власників не дозволяє отримувати прибутки. Якщо кооператив 
краще спрацював і отримав додаткові кошти, то ці кошти він 
розподіляє між своїми клієнтами-власниками пропорційно 
господарській участі. Тому не має підстав вважати його 
прибутковим підприємством. Статус кооперативу як неприбуткової 
організації стосується не ефективності роботи кооперативу, а 
розподілу коштів, які в некооперативному підприємстві 
вважаються прибутком. 
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У статті висвітлено методи фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку підприємств. Виявлено, що в сучасних умовах господарювання підприємств, 
фінансування інноваційного розвитку стає можливим при використанні власних 
коштів. 



 495 

In the article it is reflected methods of the financial providing of innovative 
development of enterprises. It is discovered that in the modern terms of manage industrial 
enterprises, financing of innovative development becomes possible at the use of the 
personal funds. 
 

Постановка проблеми. Ефективний розвиток економіки 
вирішальним чином залежить від масштабів впровадження 
новітньої техніки та технологій. Підвищення активності 
інноваційної діяльності машинобудівних підприємств є однією з 
головних передумов стабільності та сталого розвитку галузі. Але 
водночас суб'єкти господарювання в умовах невизначеності 
стикаються з такою серйозною перешкодою як дефіцит 
інвестиційних ресурсів. У ринковому середовищі, яке постійно 
змінюється, інноваційна діяльність підприємства буде 
здійснюватися успішно лише за умови збільшення обсягів 
інвестиційних ресурсів і їх ефективного використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційний 
етап розвитку нерозривно пов'язаний з пошуком джерел 
фінансування та підвищенням ефективності використання 
фінансових важелів. Наукова думка в цих питаннях має 
досягнення. Найповніше здобутки вітчизняної науки в сфері 
інноваційного розвитку та його фінансового забезпечення 
представлені у працях Ю. Бажала, О. Василика, А. Гальчинського, 
В. Геєця, А. Даниленка та ін. Проте подальших досліджень 
потребують аналіз видів і форм фінансового забезпечення 
машинобудівних підприємств. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження 
методів фінансового забезпечення інноваційного розвитку 
машинобудівних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній 
науковій літературі виділяють різні методи фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку підприємств. 

Так, у своїй роботі Онишко С. В. [1] визначає, що власні 
фінансові ресурси суб’єктів господарської діяльності варто 
розглядати як фундаментальний елемент у системі руху 
інноваційних процесів підприємства. При цьому важливим є те, 
що власні фінансові ресурси виступають не тільки фактором 
забезпечення, а й стимулом до ведення інноваційної діяльності. 

Цей метод може використовуватися при фінансуванні 
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інновацій при реалізації невеликих інноваційних проектів. В 
основі цього методу лежить фінансування винятково за рахунок 
власних (внутрішніх) джерел (чистого прибутку, амортизаційних 
відрахувань і внутрішньогосподарчих резервів). 

До переваг фінансового забезпечення власними коштами 
інноваційного розвитку підприємств він відносить наступне: 

1. Підвищення фінансової стійкості за рахунок додатково 
сформованого з прибутку власного капіталу. 

2. Формування і використання власних коштів, що відбувається 
стабільно упродовж року. 

3. Спрощений механізм прийняття управлінських рішень. 
4. Висока норма прибутку інвестованого капіталу, оскільки не 

вимагає сплати позикового процента в будь-яких його 
формах. 

5. Істотне зниження ризику неплатоспроможності та бан-
крутства при їхньому використанні. 

На нашу думку зі всіх метолів фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку машинобудівних підприємств 
самофінансування є найнадійнішим. Його недолік полягає в тому, 
що він може бути використаний тільки для реалізації невеликих 
інноваційних проектів, тобто фінансові ресурси джерел цього 
методу обмежені. Тому великомасштабні інноваційні проекти, як 
правило, можуть фінансуватися як за рахунок власних, так і 
позикових джерел. 

В умовах обмеженості внутрішніх фінансових ресурсів 
розв'язання проблеми забезпечення достатнього фінансування 
науково-технічної та інноваційної діяльності машинобудівних 
підприємств вимагає пошуку перспективних джерел 
фінансування, серед яких - залучення банківського кредитування, 
активізації участі приватного сектора, використання заощаджень 
населення, підвищення ефективності програмне-цільової форми у 
системі фінансування та ін. 

Можна визначити наступні позитивні та негативні сторони 
кредитно-позикового фінансування. 

Позитивні: 
1. Високий обсяг можливого залучення при реалізації базисних 

інновацій і великомасштабних інноваційних проектів. 
2. Значний зовнішній контроль за ефективністю їх 
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використання. 
Негативні: 

1. Складність залучення і оформлення, необхідність надання 
відповідних гарантій машинобудівних підприємств або застави 
майна підприємств. 

2. Підвищення ризику банкрутства у зв'язку з невчасністю 
погашення отриманих позик і втрат частини прибутку з 
необхідністю сплати позикового відсотка. 

Важливу роль відіграють методи державного фінансування 
інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. 

Державне фінансування інновацій здійснюється в таких 
формах, як: 

1. Фінансова підтримка високоефективних інноваційно-
інвестиційних проектів. 

2. Фінансування в рамках цільових програм. 
3. Фінансування проектів у рамках державних зовнішніх 

запозичень. 
Наступним методом фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку підприємств є акціонерне фінансування. Так, у роботі [2] 
науковці зазначають, що розвиток фондового ринку має 
першочергову значення для збільшення інноваційного потенціалу 
галузей, тому що сплеск активності на фондовому ринку створює 
додаткові можливості для залучення підприємствами 
інвестиційного капіталу шляхом додаткової емісії акцій. Окрім 
того, можливість залучення банківського кредиту, як правило, 
залежить від курсової вартості акцій компанії, тобто розвитку 
ринку акцій. І навпаки, падіння котирувань на фондовому ринку 
уповільнює розвиток виробництва, зменшує можливості для 
підприємств залучати кошти шляхом нового випуску акцій. 

Головним фінансовим інструментом для залучення 
довгострокових інвестицій у найближчій перспективі вчені 
вважають цінні папери - акції та облігації. Фінансування 
інвестицій в реальний сектор економіки за допомогою ринку 
цінних паперів, залучення з цією метою через фондовий ринок 
неспекулятивних вітчизняних та іноземних капіталів мають стати 
найважливішим джерелом нового економічного зростання. Вчені 
стверджують, що завдяки ринку цінних паперів буде створено 
фінансовий механізм для запуску інвестицій, які забезпечать 
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виживання і відновлення промисловості. 
Наступним методом фінансування інноваційного розвитку 
підприємств є лізинг. Лізинг є одним із, найбільш потужних 

стимуляторів інвестиційних процесів машинобудівних підприємств, 
а також росту обсягів їх виробництва і прибутковості за рахунок 
підвищення технологічної оснащеності, відновлення машин і 
устаткування, це особливо актуально на цьому етапі розвитку, 
коли зростає потреба галузей у відновленні основних виробничих 
фондів, проведення технологічного переозброєння. 

Застосування таких нетрадиційних засобів інвестування в 
інноваційний розвиток як лізинг у сьогоднішніх умовах набуває 
особливого значення для нашої економіки в силу обмеженості 
бюджетних коштів, власних джерел для здійснення інноваційного 
розвитку, високих процентних ставок за кредит, а також 
інфляційних тенденцій. Тому серед методів фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних 
підприємств особливо варто розглянути можливість 
впровадження і використання лізингового фінансування. 

Аналіз витрат на технологічні інновації машинобудівних 
підприємств показує, що одним з основних напрямків їхнього 
інноваційного розвитку є технологічна підготовка виробництва і 
придбання основних засобів із впровадженням продуктових і 
процесних інновацій. Ці напрями інноваційної діяльності можна 
розглядати як об’єкти лізингових відносин. 

До переваг використання методу лізингового фінансування 
можна віднести наступні: 

1. Економія коштів, яка пов'язана із можливістю експлуатувати 
новітнє устаткування, придбане за лізингом. 

2. Здійснення лізингових платежів з прибутку, отриманого від 
експлуатації устаткування. 

3. Здатність швидко поновлювати основні виробничі фонди 
(особливо їхню активну частину) без значних одноразових 
грошових витрат і на цій основі підвищувати 
конкурентоспроможність своєї продукції. 

4. Усунення неминучих втрат, спричинених морально 
застарілим устаткуванням (за допомогою використання 
оперативного лізингу). 

5. Відсутність проблем кредитних гарантій чи застави, які 
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виникають при звичайному кредиті. 
6. Можливість апробації принципово нового обладнання з 

метою зменшення ризику придбання устаткування, що не 
відповідає умовам його експлуатації. 

7. Відсутність амортизаційних відрахувань у зв'язку з тим, що 
орендоване майно не відбивається в бухгалтерському балансі. 

Розглянуті вище методи фінансування інноваційного 
розвитку підприємств відносяться до традиційних методів, 
застосування яких стає важко реалізованим через ряд об'єктивних 
причин: 

По-перше, немає 100% гарантії повернення витрачених 
коштів через високу ризикованість інноваційних проектів. 

По-друге багато інноваційних проектів починають 
приносити прибуток не раніше, ніж через три-п'ять років. 

По-третє, ризикові капіталовкладення здійснюються, як 
правило, у найпередовіших напрямах науково-технічного про-
гресу, яким властивий найвищий ступінь невизначеності. 

По-четверте, багато інвесторів обмежуються тільки 
наданням фінансових коштів. Вони не беруть участь 
безпосередньо або через своїх представників в управленні 
інноваційним розвитком, хоча саме така участь в управлінні 
знижує ступінь ризику і збільшує норму прибутку на 
капіталовкладення і, таким чином, є невід'ємною умовою 
успішного освоєння інновацій [3].  

Слід детальніше зупинитися на розгляді нетрадиційних 
методів фінансового забезпечення  інноваційного розвитку 
машинобудівних підприємств, до яких відноситься венчурне 
фінансування. 

Венчурне фінансування здійснюється у двох основних 
формах - шляхом придбання акцій нових фірм або за допомогою 
надання кредиту різного виду, звичайно з правом конверсії в акції. 
Венчурний капітал - являє собою джерело довгострокових 
інвестицій у сфери з підвищеним ступенем ризику, у новий 
бізнес, що розширюється чи перетерплює різкі зміни. Він 
надається на декілька (3-7 років) без гарантії або забезпечення. 

Відомо, що у країнах Західної Європи та США венчурний 
капітал є важливим інструментом фінансування науково-дослідних 
робіт та розвитку високих технологій. 
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Враховуючи специфіку побудови фінансової системи 
України, венчурний капітал може скласти конкуренцію 
банківському капіталу в сфері фінансування ризикових 
високотехнологічних проектів. 

Акумуляція коштів багатьох інвесторів дозволяє венчурним 
фондам формувати великі за вартістю портфелі фінансових 
активів і, тим самим, істотно розширює інвестиційні можливості. 

Тому для ефективної реалізації впровадження у 
машинобудівний комплекс вітчизняних наукових досліджень та 
інноваційних проектів необхідно більш активно залучати й 
ефективно використовувати як альтернативний метод 
фінансування венчурний капітал. 

Венчурний капітал, як виключно ризиковий капітал для 
компаній і проектів, перебуває сьогодні в Україні лише на стадії 
формування. Історія свідчить, що для появи, росту й розширення 
венчурного капіталу необхідна активна політична і законодавча 
підтримка з боку державних та інших зацікавлених структур. 

В Україні працівників кредитних інститутів більше 
цікавить забезпечення, а не бізнес-плани. Не схильні до ризику 
українські банки не беруть участі в компаніях венчурного капіталу, 
як не беруть у них участі й інші інституціональні структури. 

При залученні венчурного капіталу перед машинобудівним 
підприємством виникає багато труднощів. Однією з головних є 
відсутність практичного досвіду реалізації даного методу 
фінансового забезпечення з боку вітчизняних підприємств. 

Висновки. На сьогоднішній день в Україні, враховуючи 
специфіку функціонування машинобудівних підприємств, 
найбільш реальним у застосуванні на практиці є метод 
самофінансування інноваційного розвитку, ключовим елементом 
якого має стати формування та оптимальний перерозподіл 
чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, виявлення та 
використання внутрішньогосподарських резервів підприємства, 
але в силу обмеженості власних коштів підприємства, цілком 
ймовірно, що на певних етапах фінансування інноваційного 
розвитку буде здійснюватися також за допомогою залучення 
банківських кредитів. 
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МОТИВАЦІЯ 
ЯК ФАКТОР ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 
ПОТИШНЯК О.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

 
Розглянуто вплив мотивації праці на стимулювання персоналу для реалізації 

стратегії підприємства. 
Consideration personals motive lab our on rise interesting personals in effect 

job and rise. 
 

Постановка проблеми. Вже давно робилися спроби 
пояснити поведінку людей і розкрити причини їхньої 
цілеспрямованої діяльності. За будь-яких умов людина 
залишається сама собою, і на спроби маніпулювати нею реагує 
опором (наприклад пасивністю в роботі).  Керівники завжди 
розуміли, що необхідно спонукати співробітників до праці, однак 
вважали, що для цього досить простої матеріальної винагороди. 
Засоби зацікавленості людини в праці існували багато століть. Але, 
прийшли нові часи, і традиційних засобів стало недостатньо. 
Тому, для успішного розв`язання завдань, що стоять перед 
трудовим колективом, менеджери на практиці  почали 
застосовувати  методи мотивації праці.  
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Мотивація – процес спонукання себе та інших для 
досягнення особистих цілей або цілей організації. Це процес 
створення умов, що впливають на поведінку людини і дозволяють 
спрямовувати її у потрібну для організації сторону, зацікавити її в 
активній, старанній та добросовісній роботі при виконання 
покладених на неї завдань[3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню 
проблем мотивації до ефективної праці присвячені наукові праці 
провідних вчених-економістів: як вітчизняних - В. Дієсперова, 
О. Краснова, Д. Богині, так і зарубіжних – Т. Пітерса, А. Моріта, та 
ін. Проте, багато питань, пов`язаних з удосконаленням процесу 
управління мотивацією на підприємствах, посилення мотиваційної 
ролі оплати праці є особливо актуальними і вимагають 
подальшого опрацювання. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
мотиваційних систем, пошук найбільш ефективних, які 
сприятимуть активній та продуктивній діяльності трудового  
колективу, персоналу, спрямованої на реалізацію виробничої 
стратегії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мотивація є 
вирішальним фактором в управління персоналом. Всесвітньо 
визнані авторитети в галузі менеджменту підкреслюють, що «… на 
першому місці стоять люди;  якщо немає відповідного персоналу, 
то й інші фактори виробництва мало допоможуть у досягненні 
поставленої мети» (Т. Пітерс) [3]. «Коли у нас вже є штат, 
сформований із підготовлених, розумних і енергійних людей, як 
наступний крок потрібно стимулювати їх творчі здібності» 
(А. Моріта) [3]. 

Для формування належного ставлення до праці, необхідно 
створити такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як 
свідому діяльність, що є джерелом самовдосконалення, основою 
професійного  та службового зростання [2]. Система управління 
мотивацією повинна розвивати почуття належності до конкретної 
організації. Активно діяти можна тільки тоді, коли ми впевнені, що 
вибрана тактика забезпечить досягнення бажаної мети.  

Існують три  основні підходи до вибору мотиваційної 
стратегії: 1. Стимули і покарання: люди працюють за винагороди – 
тим, хто добре працює і платять добре, а тим, хто працює ще 
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краще, платять ще краще. Тих, хто не працює якісно – карають. 
2.Мотивування через саму роботу: дайте людині цікаву роботу, яка 
приносить їй задоволення і якість виконання буде високою. 
3.Систематичний зв`язок із керівництвом: визначайте цілі із 
підлеглими і дайте позитивну оцінку, коли вони діють правильно, і 
негативну, коли помиляються. 

Мотиваційна стратегія, яку ми обираємо, має ґрунтуватися на 
аналізі ситуації і бажаному стилі взаємодії керівників з підлеглими. 
Для мотивації праці, тобто для забезпечення потрібного рівня 
трудової активності персоналу, доцільно: визначити набір 
цінностей, які будуть закладені в основу мотивування персоналу. 
Цей набір повинен враховувати основні потреби та інтереси 
людей, які записують у формі переваг, видів заохочення в 
«Правилах внутрішнього трудового розпорядку організації» і 
закріплюють в інших локальних нормативно-трудових актах; 
визначити рівень потреби кожного працівника, його інтереси і 
можливості задоволення; конкретизувати види трудової діяльності, 
які потрібні організації і які доцільно мотивувати; організувати 
працю так, щоб переконати працівника в можливості 
задовольнити його інтереси з доступними для нього витратами 
фізичних і моральних сил, часу та можливості відтворити свою 
працездатність; узгодити певні види діяльності з набором 
цінностей  і переваг [4]. Керівник підприємства повинен 
вирішувати два завдання: 1) знизити рівень незадоволеності 
персоналу; 2) посилити основні мотиваційні дії, які реально 
підвищать трудову активність працівників (табл. 1, 2) [3]. 
 

Таблиця 1 
Регулятори мотивації [3] 

 

1. Робоче 
середовище 2. Винагороди 3. Безпека 

Нормальне 
робоче місце, 
низький рівень 
шуму, дизайн, 
добрі умови 
праці 

Достатній рівень оплати 
праці, винагороди за 
результати роботи (премії), 
соціальні блага (житло, 
медичне обслуговування, 
школа та ін.) 

Відчуття потреби на 
підприємстві, повага, 
визнання керівником і 
колегами, нормальна 
атмосфера в колективі 
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Таблиця 2 
Основні мотиви (стимули) праці [3] 

 

1.Особистий ріст 2. Відчуття належності 3.Інтерес і виклик 

Ріст кар`єри. 
Можливість 
творчого росту, 
самовираження 

Відчуття потреби своєї 
роботи: інформованість 
щодо, планів, перспектив 
підприємства. 
Врахування керівництвом 
думок і  працівників 

Цікава робота. 
Можливість росту 
майстерності. Підвищена 
відповідальність. 
Змагальний ефект (бути 
кращим за інших) 

 
В загальному вигляді управління мотивацією здійснюється 

на основі економічних методів, цільового методу, методу 
розширення й збагачення робіт і методу співучасті.  

Результативність роботи працівників значною мірою 
залежить і від психологічного клімату в трудовому колективі та 
стилю управління, що застосовує менеджер. Підтримувати в 
колективі атмосферу довіри, зацікавленості в досягненні загальної 
мети, налагоджувати двосторонню комунікацію між керівництвом 
та робітниками – основні завдання, які повинен виконувати 
керівник для досягнення нормального психологічного клімату в 
колективі. 

В умовах переходу до ринкових відносин найбільшого 
значення набуває матеріальне стимулювання, яке відображає 
економічну зацікавленість працівників в роботі.  Серед факторів, 
які мотивують до результативної праці, доходи посідають одне з 
провідних місць. Доходи працівника підприємства мають бути 
достатніми, щоб покривати його витрати. Однією з умов 
ефективного використання мотивації праці є узгодженість рівня 
оплати праці з її результатами та визнання особистого внеску в 
загальний успіх. Це передбачає справедливий розподіл доходів 
залежно від ступеню підвищення продуктивності праці. 

Проте, система матеріального стимулювання праці, що 
склалася в Україні останнім часом, зумовила значне поширення 
зрівняльних способів заохочення, намагання будь-якими засобами 
обмежити верхню межу оплати праці. Невиправданою є роль 
гарантованої оплати праці, а не за кінцевими результатами, 
практично втрачена залежність між доходами конкретного 
працівника та результатами виробництва (між продуктивністю 
праці та її оплатою).  



 505 

Висновки. Отже, для ефективного розвитку виробництва 
необхідно створити таку систему управління мотивацією праці, яка 
б, в першу чергу, забезпечувала відповідний рівень оплати праці 
персоналу та враховувала особливості в реалізації виробничої 
стратегії підприємства. Основними складовими такої системи 
можуть бути: надбавки, премії та винагороди за додатково 
вироблену продукцію високої якості; соціальна допомога 
працівникам за рахунок підприємства та забезпечення певних 
соціальних гарантій; застосування досягнень НТП; навчання, 
підготовка та перепідготовка працівників; побудова виробничих 
відносин у колективі таким чином, щоб психологічний клімат 
сприяв розкриттю творчої активності, ініціативності кожного 
працівника; налагоджування двосторонніх зв`язків між керівником і 
працівником. 
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СТРУКТУРА МЕТОДИКИ БЮДЖЕТУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ТКАЧЕНКО С.А., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

 
Визначено роль методики у створенні та функціонуванні підсистеми 

«Бюджетування». Встановлено, методика виступає практично єдиним джерелом 
інформації для вироблення попередніх рішень в області технічного та 
організаційного забезпечення підсистеми «Бюджетування». 

The technique role in creation and functioning of a subsystem "Budgeting" is 
specified. It is established, the technique acts as almost uniform source of the information for 
development of provisional solutions in the field of technical and organizational provision of a 
subsystem "Budgeting". 
 

Постановка проблеми. Впровадження в систему 
управління підприємством функціональної підсистеми 
«Бюджетування» - складна та трудомістка робота, яка вимагає 
вирішення цілого ряду питань теоретичного і практичного 
характеру. Зокрема, першочергово повинні бути обрані науково 
обґрунтовані проектні рішення щодо питань, які стосуються 
методичного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Але, не 
зважаючи на той факт, що сьогодні існує значна кількість 
загальнонаукових розробок з проблем бюджетування, викладених 
в роботах як вітчизняних, так і іноземних вчених-економістів, 
таких як: Бондаренко Я.П., Керимов В.Э., Епифанов А.А., 
Селиванов П.В., Крятов М.С., Панченко О.М., [1-3] та інших, 
питання пов’язані із розглядом методичного забезпечення 
бюджетного інструментарію висвітленні не належним чином. 
Отже, важливе теоретичне і практичне значення має визначення 
ролі методики у створенні та функціонуванні підсистеми 
«Бюджетування», доведення того факту, що методичне 
забезпечення багато в чому визначає склад і зміст проектних 
рішень за іншими видами забезпечення. Означене коло питань, на 
наш погляд, в науковій літературі розглянуто недостатньо, що 
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встановлює проблему у загальному вигляді та підкреслює її 
актуальність на цей час. 

Ціль роботи. Метою дослідження стало визначення 
наукових засад, розробка та обґрунтування теоретичних положень, 
науково-практичних методів і рекомендацій щодо підвищення 
ефективності інноваційного розвитку промислових підприємств в 
ринкових умовах на основі усвідомлення того факту, що методика 
являє собою найважливіший елемент підсистеми «Бюджетування», 
який багато в чому визначає підсистему та характер рішень за 
іншими її елементами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підсистема 
«Бюджетування», як і будь-яка інша підсистема системи управління 
підприємством, включає в себе наступні елементи: комплекси 
методичних, інформаційних, математичних, технічних та 
організаційних проектних рішень, потрібних для її створення та 
функціонування. 

Провідне положення серед них займає методичне 
забезпечення підсистеми, яке являє собою сукупність керівних 
матеріалів, які визначають зміст бюджетування та регламентуючих 
порядок його здійснення на усіх рівнях управління виробництвом. 
Хоча у керівних методичних матеріалах із створення системи 
управління підприємством цей вид забезпечення не 
передбачається, практика переконливо свідчить, що ефективне 
введення функцій управління можливе тільки на основі глибокого 
вироблення методичних аспектів кожної конкретної функції, 
зокрема бюджетування. Потрібно відзначити той факт, що не всі 
функції управління підприємствами та об’єднаннями в однакової 
мірі забезпечені науково-методичними матеріалами. Досить повно 
забезпечена методичними матеріалами така функція, як облік, за 
якою наявні затверджені відповідно Міністерством фінансів 
України нормативні матеріали, які визначають порядок виконання 
вказаної функції на підприємствах та в об’єднаннях. 

Менше ніж інші функції управління методичними 
розробками забезпечене бюджетування, в області якого, умовно 
кажучи, практика усе більш «наступає на п’яти» розробникам його 
теоретичних основ. 

Не дивлячись на те, що по питанням бюджетування 
господарської діяльності промислових підприємств надруковано 
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велику кількість робіт та видані інструктивно-методичні матеріали, 
багато які із них із-за різних причин не забезпечують 
комплексного планування усіх сторін діяльності підприємства. 
Слабке теоретичне розроблення та недостатнє практичне 
використання конкретних методик здійснення функції 
бюджетування на різних рівнях управління виробництвом 
відзначають багато які фахівці [1-3]. На наш погляд, гальмом для 
розвитку бюджетування на підприємствах країни є недолік методик 
бюджетування. Методичні вказівки із бюджетування не можуть 
відновити цю прогалину, тому що вони не можуть охопити усіх 
питань бюджетування, з якими щодня зіштовхуються планово-
економічні працівники на підприємствах та в об’єднаннях. 

Сучасні умови управління підприємствами, які 
характеризуються подальшим удосконаленням планування та 
послідовним впровадженням інноваційного розвитку, широким 
використанням економіко-математичних методів, поставили нові 
завдання перед теорією і практикою бюджетування. На наш 
погляд, самим важливим із цих завдань – створення для 
підприємств та об’єднань універсальних методичних матеріалів із 
бюджетування, які дозволяють планувати різні аспекти їх 
діяльності за певний період часу та відповідають вимогам, які 
висуваються до побудови ефективних систем управління. 

Для вирішення вказаного завдання уявляється доцільним 
визначити, яке ж значення потрібно вкладати в саме поняття 
«методика» стосовно до функції бюджетування. Окремі пропозиції 
за цим питанням зустрічаємо у роботах багатьох авторів [1-3]. Але, 
спробуємо самостійно навести, на наш погляд, найбільш чітко і 
повно зміст методики бюджетування. Методика бюджетування 
повинна утримувати наступні складові елементи: 1) схему і 
послідовність розроблення бюджету; 2) підходи та методи 
бюджетування; 3) перелік організаційних етапів розроблення 
бюджетування; 4) способи отримання та оброблення інформації, 
яка використовується для бюджетування; 5) розподіл обов’язків із 
розроблення бюджетування. 

Однак практика розроблення та використання методичних 
матеріалів із бюджетування показує, що це навіть дуже змістовне 
визначення змісту методики потребує уточнення. Уявляється, 
зокрема, що методика бюджетування повинна додатково включати 



 510 

в себе, по меншій мірі, ще три елементи: по-перше, об’єкти 
бюджетування; по-друге, цілі бюджетування, тобто визначення 
того, що і з якою ціллю повинне бути заплановано; по-третє, 
порядок використання отриманої інформації. 

Тільки в цьому випадку, на наш погляд, методика буде 
всебічно охоплювати функцію бюджетування на підприємствах. 

Як показує досвід створення методичного забезпечення 
підсистеми «Бюджетування» на підприємствах машинобудівної 
галузі, зміст методики бюджетування, її структура, передбачені в неї 
технічні рішення в основному визначаються трьома факторами: 
специфікою об’єктів управління; принципами організації 
управлінських систем; особливостями бюджетування як функції 
управління. У першому випадку на методику впливають об’єкти 
управління, в яких, на сам перед, знаходять своє відображення 
конкретні процеси постачання, виробництва продукції та її 
реалізації. У другому випадку на зміст методики впливають цілі та 
призначення системи управління в цілому, існуюча методологія 
виконання функцій обліку, аналізу і регулювання, у взаємозв’язку з 
якими здійснюється функція бюджетування. І в третьому випадку 
зміст методики багато в чому визначається особливостями 
безпосередньо функції бюджетування – його цілями, методами 
побудування та підходами організації процесу фінансового 
планування господарської діяльності підприємств тощо. 

Вплив перерахованих факторів веде до того, що створені 
для різних об’єктів управління методичні матеріали із 
бюджетування, з одного боку, мають яскраво виражені галузеві та 
внутрішньогалузеві особливості, а з іншого – мають досить багато 
спільного у своєму змісті. 

Роль методики бюджетування діяльності підприємств важко 
переоцінити, але особливо вона зростає в умовах створення 
ефективних систем управління підприємствами, подальшого 
поглиблення та трансформації ринкових процесів в економіці 
України. Удосконалення бюджетування веде до створення якісно 
нового механізму реалізації цієї функції, до розвитку підходів та 
методів здійснення фінансового планування. Тому в процесі 
організації бюджетування в системі управління підприємством 
більш за все відчувається потреба у всебічно обґрунтованих 
методичних матеріалах. Це пояснюється тим, що методика 
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бюджетування дозволяє, з одного боку, встановити перелік 
планової інформації, потрібної для прийняття управлінських 
рішень, а з іншого боку – визначити потреби у вихідної 
інформації, яка потрібна для виконання відповідних розрахунків. 
Тобто методика надає можливість визначити інформаційний вихід 
та інформаційний вхід підсистеми «Бюджетування». 

Відображаючи комплексно усі сторони та процеси 
виробничо-господарської діяльності підприємств і об’єднань, 
методика формує склад задач підсистеми «Бюджетування», 
визначає їх взаємозв’язки і послідовність вирішення, що забезпечує 
побудову моделі функціональної структури підсистеми. 

Пропонуючи способи та прийоми дослідження різних 
аспектів виробничо-збутового процесу, методика тим самим 
дозволяє визначити алгоритми вирішення (принципові схеми 
розрахунку) задач підсистеми «Бюджетування». Надаючи 
рекомендації щодо використання результатів бюджетування, 
методика створює можливість вибору найбільш придатних 
способів та форм надання вихідної інформації підсистеми. 

При відсутності точних постановок планових задач 
методика є практично єдиним джерелом інформації для 
вироблення попередніх рішень в області технічного та 
організаційного забезпечення підсистеми «Бюджетування». При 
цьому методичні матеріали повинні задовольняти наступним 
вимогам: 1. Методика бюджетування повинна забезпечувати 
реалізацію встановлених цілей планування (надавати висновки 
відносно процесів, які відбуваються; забезпечувати можливість 
складання прогнозу на перспективу і інше); 2. Методика повинна 
передбачати суцільне за охопленням та безперервне за часом 
вивчення процесів виробничо-господарської діяльності (усі 
аспекти діяльності підприємств та об’єднань – економічні, технічні, 
соціальні повинні підлягати плануванню у всі часові інтервали); 3. 
В методиці повинні бути відображені функціонально необхідні 
процеси бюджетування, а не ті, що традиційно склалися на тому 
чи іншому об’єкті управління; 4. Запропоновані в методиці 
підходи та методи бюджетування господарської діяльності повинні 
бути обґрунтовані і зорієнтовані на отримання необхідної та 
достатньої планової інформації; 5. Методика повинна бути 
системним описом виконання функції бюджетування виробничо-
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господарської діяльності на відповідному рівні управління 
комерційно-виробничою діяльністю. 

Висновки. В узагальнення викладеного можливо сказати, 
що методика являє собою найважливіший елемент підсистеми 
«Бюджетування», який багато в чому визначає підсистему та 
характер рішень за іншими її елементами. Внаслідок цього 
очевидно, що розроблення, затвердження та передача методичних 
матеріалів із бюджетування підприємствам, які проектують в 
системі управління підприємством підсистему «Бюджетування», 
повинна бути здійснена в першу чергу та передувати проведенню 
проектних робіт за іншими видами забезпечення підсистеми. 
Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку 
особливою актуальністю, на наш погляд, відрізняються питання 
пов’язані із вдосконаленням методики бюджетування. 
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