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ОБ ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РЕГИОНА 

С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
 
БЕРЕЖНАЯ И.В., Д.Э.Н., ПРОФЕСОР, ГАЙСАРОВА А.А., АСПИРАНТ, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИРОДООХРАННОГО И 
КУРОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, Г. СИМФЕРОПОЛЬ 

 
В статье выполнен анализ известных подходов к сущности, особенностям, 

понятийному аппарату экологического управления. Обоснованы направления дальнейшего 
совершенствования теоретических и практических аспектов по данной проблеме. 

The analysis of the acknowledged theoretical bases of the ecological control system on a 
modern stage is executed in the article, developed by the scientists of different scientific directions. 
Determinations of essence, features, and principles of management by ecological safety under the 
natural environmental impact of aggregate of factors of anthropogenic influence are considered 
 

Постановка проблемы в общем виде. Обеспечение 
экологической безопасности территории является задачей системы 
управления. Данная задача связана с комплексом проблем 
жизнеобеспечения человека, которые отличаются сложностью и 
многоплановостью взаимодействия с окружающей природной средой. 
Причем в индустриально сформированной социально-
экономической системе современного общества высока степень 
влияния на окружающую природную среду, что не может не создавать 
проблемы как сохранения параметров природы, так и эффективного 
использования природных ресурсов, необходимых человечеству. 
Следовательно, разрешение объективно существующего 
противоречия формирует научную и общественно значимую 
проблему совершенствования подходов к организации 
взаимодействия общества и природы. 

Анализ последних исследований и публикаций. По этой 
проблематике широко известны разработки ученых Данилова А.И. [1], 
Липенкова А.Д. [2], Быченка М.М., Трофимчука А.М. [3], 
Лозанского В.Р. [4], Данилишина Б.М. [5], Шевчука В.Я., 
Саталкина Ю.М., Белявского Г.А [6], Хлобыстова Е.В. [7] и других. В 
работах отмечается, что на национальном, региональном уровнях и на 
отдельном объекте (предприятии) должны постоянно и 
последовательно решаться острые текущие и перспективные вопросы 
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экологической безопасности и охраны окружающей природной 
среды, хотя существует определенные отличия и понятийно-
терминологического, и методического характера. 

Формулирование целей статьи. При разработке современных 
подходов совершенствования управления социально-экономическими 
системами следует опираться на существующие наработки, поэтому 
целью статьи являлось систематизация и выявление особенностей 
концепций организации системы регионального уровня управления с 
учетом экологического состояния территории. 

Изложение основного материала исследования. Следует 
отметить, что управление с учетом экологических параметров не 
противоречит ни сущности, ни принципам, ни инструментам 
управления как процесса в системах с социальной составляющей. Под 
системой управления понимается множество закономерно 
взаимосвязанных элементов управления (целей, структуры, задач, 
технологий, персонала), объединенных в единый механизм, 
способный достигать поставленных целей, принимать 
скоординированные эффективные решения [8, с. 75-77]. При этом в 
управлении выделены и реализуются три инструмента: иерархия 
организации - действия при подчинении, принуждении различными 
видами средств, что определено системой принятия и реализации 
решений в системе; организационная культура – вырабатываемые и 
признаваемые общностью ценности, нормы, установки, шаблоны 
поведения; система обеспечения равных прав и возможностей. Кроме 
того, в процессе управления реализуется совокупность функций, 
числу которых в самом общем относят планирование, организацию, 
мотивацию  и контроль. 

Учитывая особое влияние на условия жизни общества 
различных катастроф, значительные работы по теории и практике 
посвящены управлению в чрезвычайных ситуациях [9]. В основе 
данного подхода к управлению экологической безопасностью лежит 
принцип оптимального распределения ресурсов оперативного 
реагирования между совокупностью источников потенциальной 
опасности, который позволяет эффективно их использовать в случае 
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
страны или региона. Однако поскольку катастрофические ситуации 
характеризуются глубокими и необратимыми изменениями природы, 
утраты природных ресурсов и резким ухудшением условий 
проживания населения, то управление в таких условиях в форме 
мероприятий по преодолению их последствий, имеет значительные 
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особенности организационного, ресурсного, социо-психологического 
плана. Следует отметить, что чрезвычайные ситуации все-таки имеют 
вероятностную схему их проявления. Кроме того постоянно 
присутствующая техногенная и природно-антропогенная опасность, 
которая не носит явно выраженный экстремальный характер и 
управление в таких условиях требует специальных систем и методов, 
которые должны быть адекватны ситуациям с учетом региональных 
аспектов безопасности. Именно поэтому начинают формироваться 
основы управления по обеспечению системы экологической 
безопасности на различных уровнях (включая проблемы 
экологизации производства [10], которые отражают степень 
соответствия всех элементов производства требованиям 
рационального природопользования и ресурсосбережения). 

Боков В.А. и Лущик А.В. [11] предлагают следующие 
направления управления с учетом экологической сферы: организация 
такой хозяйственной деятельности, которая обеспечила бы 
рациональное природопользование и оптимальный (нормативный) 
режим функционирования природных систем; активное воздействие 
на природные среды, перевод их из одного состояния в другое. По 
первому направлению рассматривается перечень мероприятий, 
регламентирующих преимущественно действия в периоды 
неблагоприятных метеоусловий, а второй требует специальных 
научных обоснований, подготовки, значительных расходов по 
каждому из видов возникновения опасности. В указанной работе 
отмечается, что организационные меры должны осуществляться 
государственными органами управления различного уровня, 
государственными и частными предприятиями, однако меры не 
раскрыты.  

В работе Шмандия В.М. [12] обоснована необходимость 
всестороннего исследования условий формирования и проявления 
опасности для эффективного управления экологической 
безопасностью. 

Шевчук В.Я., Саталкин Ю.М., Билявский Г.А. [6] считают 
обеспечение гармонизации отношений общества и природы идеалом, 
который может наступить «… если люди будут управлять не 
природой, а, прежде всего собой, своими «ресурсными аппетитами», 
своим экологическим самосознанием и культурой» и поэтому 
предлагается соблюдать такие требования:  

— принципы, методология экологического управления должны 
быть адекватны задекларированным на глобальном и национальном 
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уровнях руководящим принципам гармонизации жизнедеятельности 
общества и сбалансированного развития;  

— внедрение и развитие го управления должно основываться на 
экологических законах и принципах и методологии системного 
подхода;  

— для обеспечения методологического тождественности в 
подходах экологическое управление должно иметь в своей основе 
систему международных регламентов и стандартов;  

— развитие системного экологического управления должно 
основываться на гуманитарных принципах и приоритетах 
национальной экологической политики;  

— функции экологического управления должны 
корреспондироваться с общесистемными функциями 
административного управления;  

— экологическое управление должно основываться на собственной 
законодательной и нормативно-правовой базе, которая должна 
занимать доминирующее место в системе влияния на развитие 
общества;  

— эффективность экологического управления обеспечивается 
профессионально подготовленным управленческим персоналом;  

— экологическое управление должно иметь в своем распоряжении 
собственную информационную систему, которая обеспечивает 
мониторинг реализации принятых решений [8,с. 29]. С приведенными 
требованиями к формированию системы управления развитием 
социально-экономических систем региона с учетом экологического 
состояния территории следует согласиться, хотя они не в полной мере 
охватывают инновационные и технологические аспекты обеспечения 
жизнедеятельности, которые в условиях динамичных процессов 
научно-технического прогресса создают проблемное поле 
экологического управления и требуется конкретизация их на 
региональном уровне. 

В теории управления для учета экологического фактора в 
последнее время широко исследуются экологические риски. Следует 
отметить, что теория экологических рисков получила 
распространение и в западной, и отечественной науке и при этом 
рассматривается методология управления экологическими ситуациями, 
основанная на количественной оценке техногенных воздействий: риск 
экологической опасности. В [13] констатируются положения о 
важности учета рисков экологического плана, однако не приводится 
подход к их количественной оценке, что нельзя использовать при 
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разработке систем управления в экологической сфере.  
Ряд ученых считают, что оценка управления экологической 

безопасность должна стать обязательным элементом при принятии 
решений по стимулированию экономической деятельности 
предприятия [14]. В анализируемом подходе одним из основных 
объектов управления безопасностью считаются предприятия.  

Выводы. В целом анализ развития теории управления 
социально-экономическими системами различного уровня, в том 
числе региона, с учетом обеспечения экологической безопасности 
позволяет оценить положительно выполненные ведущими учеными 
исследования по данной проблематике. Однако следует отметить, что 
присутствует многообразие терминов по обсуждаемой научно-
практической проблеме; обоснованные мероприятия по управлению в 
значительном числе работ имеют общепостановочный характер и 
требуют конкретизации; превалируют методики оценки в основном 
отдельных видов экологической опасности; в научных разработках 
широко представлены как естественные (физический, химический, 
геологический и др.), так и социо-географические аспекты 
рассмотрения проблемы, но в меньшей степени экономические 
методы управления; проблемой практического применения 
предлагаемых моделей и систем управления является недостаточная 
проработанность информационной базы при определении 
предлагаемых показателей, индексов, характеристик состояния 
анализируемых экосистем; с учетом особенностей территориальной 
специализации, не выявлены закономерности формирования и 
управления экологической безопасностью на таком уровне социума. 
Следовательно, существует потребность дальнейшего 
совершенствования и расширения теоретических и 
экспериментальных исследований для решения рассматриваемой 
научно-практической проблемы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
ВЕТРОВА Н.М., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИРОДООХРАННОГО 
И КУРОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, Г. СИМФЕРОПОЛЬ 

 
На основании анализа существующих основ теории диагностирования 

хозяйствования, сформулированы и определены проблемные аспекты при проведении 
диагностирования деятельности предприятия в новых условиях. Для установления 
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экономического диагноза деятельности предприятия строительной сферы предложено 
диагностировать организационно-производственный, ресурсный, финансовый аспекты, 
конкурентную позицию и стоимость бизнеса. 

On the basis of analysis of existent bases of theory of diagnostics of manage, formulated 
and certain problem aspects during conducting of diagnostics of activity of enterprise in new terms. 
For establishment of economic diagnosis of activity of enterprise of building sphere it is suggested to 
diagnose organizationally-production, resource, financial aspects, competition position and 
business cost. 
 

Постановка проблемы в общем виде. В настоящий период 
организация деятельности требует от руководства строительных 
организаций глубокого изучения протекающих в них экономических 
процессов и определения состояния организации как системы 
технико-экономических, конкурентных и социальных параметров. 
Решение данной задачи – оценка состояния объекта исследования в 
экономике на определенный период времени - является предметной 
областью специального научного направления «экономическая 
диагностика». При этом диагностирование должно учитывать систему 
взаимозависимостей, как между элементами предприятия, так и 
влияние на деятельность внешних факторов различных уровней 
воздействия.  

Анализ последних исследований и публикаций. Диагностика 
как новое направление экономической науки получила развитие в 
работах ученых-экономистов относительно недавно (Вартанов А.С. 
[1], Мазур И.И., Шапиро В.Д. [2, с.160-216], Герасимчук В.Г. [3, с. 64-
94], Бердникова Т.Б. [4], Забродский В., Трескунов Л., Янов Л. [5, с. 
88-93]). В указанных работах присутствуют формулировки сущности и  
характеристики отдельных методов и приемов данного направления 
экономической науки, однако анализ подходов к проблематике 
диагностики свидетельствует о различных мнениях и трактовках, что 
можно рассматривать как научную проблему. 

Формулирование целей статьи. Именно конкретизация 
проблемных аспектов экономической диагностики для 
совершенствования диагностического процесса с учетом отраслевых 
особенностей строительства на данном этапе развития теории и 
практики является целью предлагаемой статьи.  

Изложение основного материала исследования. 
Бердникова Т.Б. основные направления диагностики формулирует как 
анализ результатов производственно-хозяйственной, коммерческой, 
социальной и других видов деятельности; анализ состояния и 
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использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; пути 
повышения эффективности хозяйствования; оценка финансового 
состояния; оценка результатов с позиций конкурентоспособности…; 
оценка производственных результатов работы; оценка затрат на 
производство и реализацию…; оценка экономических последствий 
действий; оценка эффективности трудовых ресурсов; эффективность 
работы предприятия [4, с. 11]. Данный подход относительно задач, 
решаемым в диагностике, практически совпадает с существующими 
трактовками в рамках экономического анализа и не позволяет выявить 
отличия в проблематике двух наук, что не должно допускаться.  

Подобный вывод можно сделать и по постановке проблематики 
диагностики в экономике, представленном коллективом авторов – 
Табурчака П.П., Тумина В.М. и Сапрыкина М.С.: анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности представляют собой единый 
комплекс работ [6, с. 6]. Можно отметить, что в работе определение 
«диагностика» практически отнесено к исследованию одной проблемы 
хозяйствования – «…формирование и развитие состояния с точки 
зрения вероятности наступления банкротства» [6, с. 7-13]. 

Мазур И.И. и Шапиро В.Д. рассматривая процесс 
реструктуризации предприятий, выделяют в его рамках диагностику 
как этап, по следующим видам анализа и оценки: ситуационный, 
организационно-управленческий, финансово-экономический, 
производственно-хозяйственный, анализ кадрового потенциала, 
анализ бизнеса и компании [2, с. 160-161]. При этом к проблематике 
ситуационного анализа авторы относят исследования конкурентных 
позиций и сегментов рынка посредством проведения SWOT-анализа, 
анализа стратегических зон хозяйствования, видов, форм 
конкуренции, характеристик конкурентов. Определение сущности 
организационно-управленческого анализа в полной мере отражает 
аналитические задачи такого аспекта осуществимости деятельности 
как организационная и управленческая сферы (устанавливаются 
проблемные и узкие места компании, ее организационно-
управленческий потенциал). Финансово-экономический анализ, по 
мнению авторов [2, с. 162-164] должен осветить проблемы 
взаимосвязей финансов и процессов хозяйствования, что частично 
затрагивается в установках авторов для производственно-
хозяйственного анализа - взаимосвязи производства и хозяйствования. 
При этом система показателей по диагностике производственно-
хозяйственного аспекта не отличается от традиционно используемой 
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в экономическом анализе. Кадры предлагается диагностировать с 
учетом ряда особенностей их в экономических процессах, что не 
вызывает дискуссии. Особый аспект диагностики в работе 
Шапиро В.Д. и Мазура И.И. выделяется как оценка стоимости бизнеса 
и компании. В целом подход указанных авторов логичен, однако есть 
необходимость в ряде конкретизаций его с учетом отраслевых 
особенностей и четком определении завершающего результата, 
который должен быть получен.  

При рассмотрении концептуальных основ диагностики 
Герасимчук В.Г. выделяет проблемы анализа внешней среды, анализа 
ресурсов, анализа организационного статуса, анализа управленческого 
потенциала [3, с. 65]. Система оценки тенденций изменений во 
внешней среде включает более тридцати сформулированных автором 
аспектов, таких как тенденции мирового рынка, влияние требований 
по охране среды, государственный контроль, дефицит стратегических 
ресурсов, европейский национализм и другие, по существу которых 
возникают ряд замечаний и требуется конкретизация. Так, ресурсы в 
рамках рассматриваемого подхода предполагается диагностировать с 
учетом состояния производственного потенциала, финансовых 
ресурсов, времени. Организационный статус, по мнению Герасимчука 
В.Г. характеризуют формы хозяйствования, организационная 
структура, механизм хозяйствования, кадровый потенциал, 
исследованию которых следует уделить внимание аналитику в 
процессе изучения. Управление как объект диагностики 
рекомендуется рассматривать через составляющие используемого 
управленческого стиля, распределения власти, систему 
управленческих связей, по используемым подходам к управлению 
персоналом. При анализе данных концептуальных основ диагностики 
можно считать обоснованным выделение аспекта внешней среды 
хозяйствования, ресурсного потенциала, организации и управления в 
качестве проблемных для исследования экономических процессов. 
При этом следует отметить, что на данном уровне конкретизации 
объектов диагностирования проявляется большой перечень 
характеристик деятельности, который сложно формализуется и не 
всегда может оцениваться однозначно в критериальных границах.  

По результатам исследования существующих подходов следует 
отметить, что обоснование проблемных аспектов экономической 
диагностики должно исходить из понимания сущности состояния 
хозяйствующего субъекта как результата целеполагающего 
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взаимодействия ресурсов и организационно-производственной 
системы по достижению результатов, оцениваемых во внешней для 
экономического субъекта макросистеме через степень 
сбалансированности потребностей общества и предложения 
производящей системы [7, 8]. Следовательно, необходимо 
диагностировать характеристики каждой внутренней составляющей 
экономической деятельности – труд, капитал, организационные 
инструменты, систему стимулов, а также степень координации и 
обеспечения взаимосвязей между ними в системе отношений  
предприятия и макросреды. При такой посылке проблемными 
аспектами экономического диагностирования должны являться 
аспекты деятельности: организационно-производственный, 
ресурсный, комплекс характеристик конкурентной позиции, включая 
стоимость предприятия как имущественно-экономического комплекса. 

Организационно-производственный аспект деятельности есть 
отражение зависимости возможностей ведения экономической 
деятельности от совокупности факторов, сфера проявления которых – 
«организация – производство – управление». Указанная сфера 
многоуровневая, многофункциональная, но одновременно ценностно-
установочная по отношению к хозяйствованию и отражает сложную 
систему мер, обеспечивающих сочетание процессов ведения 
деятельности и материальных элементов производства во времени, 
пространстве, включая управление. Данный аспект деятельности 
характеризуется  производственной структурой и характеристиками 
производства, организацией производства и системы управления по 
системе показателей: темп изменения объемов производства 
продукции, темп изменения состояния и уровня использования 
основных фондов, темп изменения уровня инноваций в технологии и 
техническом обеспечении, темп изменения простоев, темп изменения 
коэффициента сменности и ряд других показателей. В целом система 
показателей должна отражать параметры: 

— организации деятельности как совокупности  форм и методов 
наиболее эффективного сочетания основных элементов (живого 
труда, средств и предметов труда) во времени и пространстве;  

— управления деятельностью как совокупности мер, технологий, 
инструментов, с помощью которых собственники или руководители 
обеспечивают согласование действий отдельных  структурных 
элементов  предприятия для получения результатов,  

— производства как видового разнообразия производственных 
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процессов (основной, вспомогательный, обслуживающий и др.), 
операционной структуры, соотношения отдельных элементов 
процесса производства по продолжительности и затратам труда 
(ручной, машинно-ручной, машинный, автоматизированный, 
аппаратурный), формы организации, а также характеристики 
собственно технологического процесса (операции, оборудование, 
использование мощностей, инновационные характеристики). 

Для строительства организационно-производственный аспект 
является определяющим экономическое состояние предприятия в 
связи с высокой технологичностью процессов строительного 
производственного цикла на всех стадиях по причине значительных 
пространственных, видовых особенностей продукта в отрасли. 
Технологическая сложность строительства требует особой 
организующей системы и при диагностике данного аспекта 
деятельности предприятия (организации) следует оценивать темпы 
изменения сроков выполнения договоров, темпы изменения объемов 
устранения претензий по объектам, а также темпы изменения 
обеспеченности процесса строительства (по данной характеристике 
могут выступать ряд показателей).  

Оценивая роль ресурсов для функционирования экономических 
систем, предлагается акцентировать внимание на состоянии трудовых, 
материальных, информационных ресурсов и финансовых ресурсов. 
Важное место в диагностике ресурсного аспекта занимает 
исследование информационных технологий и потоков, что отражает 
возросшее значение информации любого уровня при осуществлении 
экономической деятельности на современном уровне развития 
хозяйственных механизмов и коммуникаций.  

К числу показателей, которые отражают состояние ресурсного 
аспекта, следует относить темпы изменения производительности 
труда, темпы обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами, 
показатели структуры персонала и др. Для строительной отрасли, 
которая является ресурсоемкой, трудно переоценить значение 
исследования указанных и таких показателей, как уровень 
сбалансированности ресурсов, а также системы сбора и обработки 
информации текущего планирования, прогноза ресурсопотоков, 
включая снабжение строительными материалами, деталями, 
изделиями и кадрами нужной квалификации и специальности с 
нужной деталировкой  по отдельному объекту строительства.   

Диагностирование финансового аспекта можно считать 
достаточно глубоко разработанной задачей, в том числе и в работах 
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Хелферта Э. [9], Бланка [10], хотя следует отметить наличие 
отдельных проблемных областей, таких как  диагностика рисков, 
которые на сегодняшний день не включаются в используемые 
финансовые методики широко. Показатели финансового состояния 
имеют ряд известных критериальных уровней, по отношению к 
которым возможно сделать выводы о протекающих процессах, однако 
в строительстве следует учитывать отличие от других сфер 
деятельности из-за длительности операционного и финансового 
циклов и ряда других характеристик процесса финансирования, в том 
числе включая высокий уровень кредитных рисков.  

Проблемы диагностирования конкурентной позиции любого 
экономического субъекта трудно переоценить в силу особого влияния 
такого экономического фактора деятельности как конкуренция в 
разных формах его проявления. И, несмотря на значительный интерес 
к этой проблеме, методология диагностирования конкурентных 
противостояний и их составляющих, тенденций в позиции 
предприятий на рыночном сегменте и многие другие вопросы 
требуют конкретизации, а также учета отечественных отличий при 
внедрении в практику управления. На строительном рынке 
конкуренция проявляется в столь разнообразных формах (видовая, 
ценовая, сезонные всплески конкурентной борьбы и др.), что выводы 
о диагнозе состояния экономического субъекта возможны лишь по 
результатам многосторонних изучений деятельности. К проблемным 
аспектам экономической диагностики в рамках конкурентной 
позиции, относится также и оценка стоимости бизнеса, что 
непосредственно связано с формированием фондового рынка в 
стране как необходимого элемента целостной системы хозяйства. 
Данный аспект диагностирования чаще всего относится к отдельной 
задаче предпринимательства, но в полной мере является 
составляющим в системе факторов, определяющих состояние 
экономического субъекта.  

Выводы. Учитывая сформулированные проблемные аспекты 
диагностирования, при рассмотрении вопросов методического 
обеспечения диагностики состояния субъектов хозяйствования на 
первый план выходит проблема формирования системы показателей, 
сигналов, характеристик, которые позволили бы обобщить в диагнозе 
состояния все аспекты деятельности. Не менее важной и нерешенной 
задачей является конкретизация видов собственно диагноза состояния 
предприятия и критериев их установления, которая в полной мере на 
сегодняшний период не решена. При обосновании возможной 
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системы диагнозов считаем возможным выделять четыре вида 
состояния экономического субъекта: растущее, устойчивое, 
критическое, кризисное. Каждое из состояний отличают: 
характеристики составных элементов хозяйствования, их отношений и 
связей; возможность осуществления хозяйственных процессов при 
организационном единстве всех элементов и принципов их усилий на 
достижение соответствия требованиям внешней среды как 
потребителя результатов хозяйствования; положение предприятия в 
определенный период по отношению к внешним ему объектам 
системы хозяйствования. Авторское видение диагнозов деятельности 
экономического субъекта требует отдельного рассмотрения. 

Вышерассмотренный материал является развитием и 
конкретизацией подходов к процессу диагностики деятельности 
строительных организаций.  
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УДК 658.310 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

КРИВОРУЧКО О.М., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
ВОДОЛАЖСЬКА Т.О., АСПІРАНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Виконано моделювання процесу розробки стратегій управління персоналом 
підприємства на основі використання апарату сценарного підходу: розроблено сценарій 
цього процесу на абстрактному (узагальненому) рівні. 

The design of development of strategies of management the personnel of enterprise process 
is executed on the basis of the use of vehicle scenario approach: developed scenario of this process at 
abstract (generalized) level. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розробка 
стратегії управління персоналом підприємства є трудомістким 
процесом, який потребує достатньо великої кількості вихідних даних і 
різноманітних розрахунків. Нерідко при появі нової значимої 
інформації всі розрахунки необхідно повторювати. Полегшити 
процес розробки стратегії управління персоналом можна за рахунок 
моделювання і автоматизації окремих його процедур.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделювання є 
невід'ємною частиною будь-якої цілеспрямованої діяльності. Воно 
полягає в «дослідженні будь-яких явищ, процесів чи систем шляхом 
побудови і вивчення їхніх моделей; використання моделей для 
визначення поведінки і характеристик реальних систем» [1,с.297]. Це 
єдиний на теперішній час систематизований спосіб побачити варіанти 
майбутнього, визначити потенціальні наслідки альтернативних рішень 
і об’єктивно їх порівняти. Мета моделювання полягає в спрощенні 
ситуації і полегшенні прийняття рішень шляхом концентрації на 
деяких важливих аспектах. 

Для моделювання процесу розробки різних видів стратегій  
використовують різні підходи: системний, ситуаційний, 

процесний, об’єктно-орієнтований та сценарний.  
Вивчення та аналіз сучасної вітчизняної та закордонної наукової 

літератури зі стратегічного управління та управління персоналом [1-4] 
дозволили встановити, що в даний час для опису процесу розробки 
стратегії управління персоналом підприємства найчастіше 
використовується процесний підхід, відповідно якому «підприємство 
розглядається в якості сукупності взаємопов’язаних бізнес-процесів» 
[3,с.15]. Так, наприклад, М.В. Манахимова у своїй роботі [3] в рамках 
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процесного підходу використала методологію IDEF0 для опису 
процесу розробки стратегії управління персоналом підприємства. 
Однак, основою процесного підходу є прийняття рішень, що 
ґрунтується на фактах. Будь-які зміни, що відбуваються у зовнішньому 
та внутрішньому середовищі підприємства, викликають необхідність 
перегляду стратегії управління персоналом. Врахувати такі зміни дає 
змогу застосування сценарного підходу до розробки стратегії 
управління персоналом підприємства, що набув широкого 
розповсюдження як альтернатива одноваріантним прогнозам розвитку 
майбутнього підприємства. 

Серцевиною методу сценаріїв являється власне сценарій. Під 
сценарієм розуміють коротке викладення майбутнього організації чи 
опис того, яким може стати підприємство через визначений час; 
спосіб функціонування системи з відомою архітектурою (виконавчою 
структурою), представлений послідовністю виконання окремих робіт, 
що називають операціями; спосіб досягнення поставлених цілей з 
урахуванням факторів впливу середовища, в якому розміщена система. 

Формулювання цілей статті. Моделювання процесу розробки 
стратегій управління персоналом підприємства шляхом застосування 
сценарного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш 
доцільним для опису реалізації процесу розробки стратегії управління 
персоналом автотранспортного підприємства (АТП), на наш погляд, є 
використання дворівневого сценарного підходу. Його суть полягає в 
побудові і аналізі сценаріїв (способу досягнення поставлених цілей з 
урахуванням факторів впливу середовища, у яке поміщена система) на 
двох рівнях (рис.1) [1,с.300].  

 

Формування А-сценарію 
стратегій управління персоналом

Динамічне моделювання процесу розробки 
стратегії на основі А-сценарію 

Розробка С-сценарію 
стратегій управління персоналом

Імітаційне моделювання процесу розробки 
стратегії на основі -сценарію С

Корекція 
А-сценарію

Корекція 
С-сценарію

 
 

Рис. 1. Методологія сценарного моделювання 
процесу розробки стратегії управління персоналом АТП  
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На першому рівні здійснюють формування А-сценарію 
(рамкового або абстрактного) для загального уявлення про реалізацію 
процесу розробки стратегії управління персоналом, на другому – С-
сценарію (структурного) для детального (розгорнутого) опису різних 
варіантів його функціонування. 

Розробку А-сценарію розпочинають з визначення цілей, а 
також із факторів впливу на їх виконання. Зв’язки між цілями і 
факторами відображаються на факторно-цільовій діаграмі (рис.2). 

Фактори, що впливають на виконання простих цілей, приведені 
в табл.1 (на рис.2 вони зображені «кружками», які з’єднані за 
допомогою стрілок із прямокутниками цілей). 

Формально-графічний опис абстрактного сценарію складається 
з наружної рамки і операційної структури. До наружної рамки 
відносяться вхідні зліва стрілки, помічені іменами вхідних об’єктів і 
ресурсів; вхідні зверху стрілки, помічені відібраними стратегічними 
цілями; вхідні знизу стрілки, помічені факторами впливу зовнішнього 
середовища на досяжність цілей, законодавчі акти, нормативно-
методичні документи по різноманітним питанням розробки 
стратегічного управлінського рішення. 

 

С1-Розробити 
стратегію УП з 

планування 
потреби в 
персоналі

С2-Розробити 
стратегію УП з 

набору і 
звільнення 
персоналу

С3-Розробити 
стратегію УП з 

мотивації 
персоналу

С4-Розробити 
стратегію УП з 

контролю 
роботи 

персоналу
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Рис. 2. Факторно-цільова діаграма для інтегрованого  
процесу розробки стратегії управління персоналом АТП  
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Вхідними об’єктними і ресурсними потоками А-сценарію 
(рис.3) є: Р1 –вихідні дані для встановлення видів бізнес-одиниць 
підприємства і їх стадії життєвого циклу (СЖЦ); R1, R2, R3 та R4 – 
відповідно інформаційні, матеріальні, людські та фінансові ресурси 
для розробки стратегії. Вихідним потоком є Р–узагальнена стратегія 
управління персоналом. 

 
Таблиця 1 

Фактори, що впливають на цілі 
 

Фактори Зміст факторів 
Ф1 Необхідний (потрібний) рівень компетенцій 

(кількісних характеристик) 
Ф2 Необхідний (потрібний) рівень компетенцій (якісних 

характеристик) 
Ф3 Правильність розстановки персоналу, тобто 

відповідність рівня кваліфікації працівника посаді, 
яку він посідає 

Ф4.1 Рівень кваліфікації працівників, що мають намір 
працювати в АТП 

Ф4.2 Встановлений (потрібний) рівень кваліфікації кадрів 
Ф5 Можливість просування персоналу по «службовій 

драбині», тобто кар’єрного росту 
Ф6 Можливість підвищення заробітної плати 
Ф7.1 Наявність системи морального стимулювання 
Ф7.2 Ефективність системи морального стимулювання 
Ф8.1 Фінансові можливості навчання працівників без 

«відриву від виробництва» 
Ф8.2 Домовленість АТП з ВУЗами про можливість 

навчання своїх працівників 
Ф8.3 Постійне «оновлення» кадрів, прийом молодих 

спеціалістів та їх навчання 
Ф9 Невідповідність потрібних компетенцій персоналу 

наявним їх значенням 
Ф10 Наявність ефективної системи моніторингу роботи 

персоналу 
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Всередині рамки розміщені зображення операцій А1, ..., А9  

(«операційна структура»), зв’язки (об’єктні потоки) між операціями, а 
також вхідні та вихідні стрілки. Операціями процесу розробки стратегії 
управління персоналом є: А1–встановлення кількості видів бізнес-
одиниць підприємства і їх СЖЦ; А2 – вибір підходу до формування 
стратегії управління персоналом залежно від СЖЦ бізнес-одиниці; 
А3– визначення компетенцій персоналу (наявних та (або) потрібних); 
А4– формулювання інструментальних стратегій з планування потреби 
в персоналі; А5– формулювання інструментальних стратегій з найму та 
звільнення кадрів; А6 – формулювання інструментальних стратегій з 
мотивації персоналу; А7– формулювання інструментальних стратегій з 
контролю роботи персоналу; А8– розробка та вибір альтернативних 
рішень по кожному виду інструментальних стратегій; А9– узагальнення 
змісту стратегії управління персоналом. 

 
Цілі розробки стратегії управління персоналом

А -Встанов
лення видів 

бізнес-
одиниць та 

їх СЖЦ

1 -
А -Вибір 

підходу до 
формування 

стратегії 
залежно від 

СЖЦ бізнес-
одиниці

2 А -Визна
чення 

компетенцій 
персоналу 

(наявних та 
(або) 

потрібних)

3 -

А -Формулювання 
інструментальних 

стратегій з планування 
потреби в персоналі

4

А5-Формулювання 
інструментальних 

стратегій з набору і 
звільнення персоналу

А -Формулювання 
інструментальних 

стратегій з мотивації 
персоналу

6

А -Формулювання 
інструментальних 

стратегій з контролю 
роботи персоналу

7

Р1

R1

R3

Р2 Р3 Р4

А -8 Розробити 
та провести 

вибір альтер-
нативних 
рішень за 
видами 

інструменталь
них стратегій

Р5

А -9 Узагаль-
нення змісту 

стратегії 
управління 
персоналом 

підприємства

Р6

Р

Фактори впливу на стратегії управління персоналом

R1

R3

R2

R4

R3

R3

R3
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Рис. 3. А-сценарій розробки стратегії 
управління персоналом АТП  
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Циркулюючими вхідними та вихідними  внутрішніми потоками 
є: Р1–вихідні дані встановлення видів бізнес-одиниць підприємства і їх 
СЖЦ; Р2–вихідні дані для вибору підходу до формування стратегії 
управління персоналом залежно від СЖЦ бізнес-одиниці; Р3–дані для 
встановлення наявних та (або) потрібних компетенцій персоналу; Р4–
невідповідність компетенцій інструментальних стратегій; Р4.1–
невідповідність компетенцій щодо планування потреби в персоналі; 
Р4.2– невідповідність компетенцій щодо найму та звільнення кадрів; 
Р4.3–невідповідність компетенцій щодо мотивації персоналу; Р4.4–
невідповідність компетенцій щодо контролю роботи персоналу; Р5–
можливі варіанти сформульованих інструментальних стратегій; Р6– 
перелік альтернативних рішень за видами інструментальних стратегій; 
Р– узагальнена стратегія управління персоналом.  

Розвиток та уточнення абстрактного сценарію з метою 
подальшої розробки конкретних моделей поведінки розробки 
стратегій управління персоналом дозволяє С-сценарій. Він є 
деталізацію А-сценарію і полягає в більш уточненому об’єктно-
орієнтованому описі змін, що відбуваються із вхідними та ресурсними 
потоками в ході реалізації процесу.  

Висновки. Таким чином, здійснено моделювання процесу 
розробки стратегій управління персоналом підприємства на основі 
використання апарату сценарного підходу. Розроблено сценарій 
реалізації цього процесу на абстрактному (узагальненому) рівні. 
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СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНУ 
 

ЖИБАК М.М., Д.Е.Н., ДОЦЕНТ, ВП НУБІП УКРАЇНИ 
«БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
В статті визначено ефективність функціонування фермерських господарств 

регіону, здійснено порівняльну характеристику їх діяльності. Окреслено шляхи 
удосконалення та вказано на основні фактори подальшого розвитку фермерських 
господарств у сучасних умовах. 

In the article the efficiency of functioning of farms of the region is defined, the comparing 
characteristic of their activity is done. The ways of improvement and the main factors of further 
development of farms in modern conditions are shown. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Глибинні 
трансформаційні процеси в економіці України, що торкнулися систем 
господарювання аграрних підприємств, зумовили значні зміни в 
структурі виробництва та обігу продукції за рахунок порушення 
взаємовідносин як на мікрорівні, так на рівні товарних та ресурсних 
ринків. В умовах інтеграції в аграрній сфері найбільш ринково - 
адаптаційні можливості, як показує практика, має сектор приватних 
господарств населення, який утримує позитивні результати 
виробництва продукції незважаючи на економічні кризи. І тут в першу 
чергу заслуговують на увагу фермерські господарства, як одна з 
найбільш пристосованих до ринку форм господарювання, що з року в 
рік збільшує обсяги землекористування та валового виробництва 
відповідно. Вони повинні розглядатися не як альтернатива великим 
товаровиробникам (існуючим сьогодні агрохолдингам), а як 
об’єктивно необхідне їх доповнення, що дозволить більш повно 
розкрити потенційні можливості сільськогосподарського виробництва 
на сучасному етапі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем 
теоретичного, методичного та практичного аспектів розвитку 
фермерства в Україні в умовах інтеграції аграрного виробництва 
присвячені наукові праці: І. Белебехи, С. Грекова, В. Горьового, 
В. Горлачука, В. Галащука, О. Єрмакова, І. Комалової, М. Макаренка, 
М. Маліка, Л. Мармуль, Л. Мельника, В. Нечитайла, М. Румянцева, 
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П. Саблука, С. Скрипника, А. Стрюченка, М. Шульського, та багатьох 
інших вчених. 

Формулювання цілей статті. З даної проблематики сьогодні 
вимагають докладного висвітлення  питання сучасного розвитку 
фермерських господарств в умовах жорсткої конкуренції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, закономірностей та принципів 
їх функціонування, удосконалення спеціалізації, матеріально-
технічного та землезабезпечення, підвищення їх ефективності на 
регіональному рівні. Саме це і стало метою даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фермерське 
господарство є одним з найбільш пріоритетних напрямків розвитку 
сільського господарства в державі. Формування та функціонування 
фермерських господарств зумовлене тим, що сьогодні більшість 
працездатного сільського населення надає перевагу саме цій формі 
господарювання і виявляє бажання в них працювати. В Україні 
фермерами стають, як правило, досвідчені, висококваліфіковані, 
майстерні люди,   які  достеменно знають свою справу –  агрономи, 
економісти, механізатори, бригадири. Вони добре ознайомлені з 
технологією і організацією всієї номенклатури сільськогосподарського 
виробництва. Проте цих знань і досвіду для фермера, самостійного 
виробника в умовах ринкових відносин, абсолютно недостатньо. 
Потрібно оволодіти методами, стилем, рисами незалежного 
підприємця, наполегливо пізнавати закони ринку, знати свої права, 
орієнтуватись у законах державної підтримки фермерства. Саме 
прийняття Закону України «Про селянське (фермерське) 
господарство» (1991 р.) сприяло позитивному розвитку цієї форми 
господарювання.  

На сільських територіях західного регіону і Тернопільської 
області зокрема, у перспективі найбільш прогресивним вбачається 
розвиток  великих форм господарювання, які забезпечують суспільно 
необхідний  рівень продуктивності праці. Проте з огляду на 
інституційні перетворення,  що відбулися в Україні, перспективним у 
досліджуваному регіоні є розвиток малого підприємництва в аграрній 
сфері і зокрема  такої  його складової, як фермерські господарства. 
Порівняльна динаміка фермерських господарств приведена в табл.1. 

Як бачимо з наведених у табл. 1 даних чисельність фермерських 
господарств в Україні має тенденцію до збільшення. У той же час для 
фермерства Тернопільської області за аналізований період характерне 
то збільшення то зменшення. 
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Таблиця 1 
Порівняльна динаміка фермерських господарств, од. 

 

Регіони 1995 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009р. 2010 р. 
Україна 34778 42445 43150 443410 42446 43272 44101 
Тернопільська 
область 775 656 688 709 736 767 773 

 

Це є свідченням того,  що фермерство у західному регіоні не 
відзначається стабільністю розвитку і в першу чергу це зумовлено 
наявністю таких крупних сільськогосподарських виробників як група 
компаній «Мрія», «Лендком», «Агроподсервіс», «Дзвін» та інші. На 
кінець 2010 року в області нараховувалось 773 фермерських 
господарства, з яких 77,2% були економічно активні. Найбільше 
фермерів господарює в Борщівському районі (81 господарство), 
Тернопільському (73) та Гусятинському (63) районах, найменше - у 
Монастириському районі (9). 

Основним ресурсом аграрного виробництва і фермерських 
господарств в тому числі є земельні ресурси, стан яких відображається 
не тільки на ефективності процесів аграрного виробництва, а й на 
стані зовнішнього середовища взагалі. Землекористування 
фермерських господарств Тернопільщини протягом розглядуваного 
періоду має наступну картину (рис.1). 
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Рис. 1. Динаміка середнього розміру сільськогосподарських угідь 
фермерських господарств, га у Тернопільській області. 
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Загальна кількість сільськогосподарських угідь у користуванні 
фермерських господарств області зросла проти 2005 року на 71,1% і 
склала 68,8 тис. га, з яких 97,4 % припадає на орні землі. Середні 
розміри землі в одному господарстві зросли з 33 га 
сільськогосподарських угідь у 2000 році до 89 га у 2010 році, а ріллі 
відповідно з 32 га до 86,6 га, або майже у три рази. Але слід відзначити 
що у 2010 році 275, або 35.6% фермерських господарств мали в 
наявності менше 10 га землі. Лише 12,2 % господарств регіону мають у 
своєму користування сільськогосподарські угіддя що перевищують 
100 га в той же  час по Україні даний показник становить 30,4 %.  

Активізація  діяльності фермерських господарства тісно 
пов’язана із забезпеченістю трудовими ресурсами. Порівняльна 
динаміка чисельності працівників фермерських господарств приведена 
в табл. 2.  

Таблиця 2 
Порівняльна динаміка чисельності працівників та 

забезпеченість ними  фермерських господарств, осіб 
 

Регіони 2005 р. 2006р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Всього працюючих 

Україна - в цілому 130291 13534 132031 115327 111659 108085 
Тернопільська обл. 3420 3494 2688 2579 1983 1687 

В тому числі жінок 
Україна - в цілому 49918 4 4727 4 3475 3 3662 3 2536 31345 
Тернопільська обл. 1339 1314 760 725 481 371 

Припадає з розрахунку на  одне підприємство 
Україна: 
всього працюючих, 
з них  жінок 

3,1 
1,2 

З,1 
1,0 

3,0 
1,0 

2,6 
0,8 

2,6 
0,8 

2,5 
0,7 

Тернопільська обл.: 
всього працюючих, 
з них жінок 

5,2 
2,0 

5,1 
1,9 

3,8 
1,1 

3,5 
1,0 

2,6 
0.6 

2.0 
0,5 

 

У ході проведеного нами дослідження встановлено, що 
чисельність працюючих у фермерських господарствах є нестабільною 
як на рівні держави, так і в досліджуваному регіоні і має явну тенденцію 
до зменшення.  

Незважаючи на те, що спостерігається зменшення кількості 
працюючих у фермерських господарствах, в той же час  випуск 
валової продукції за досліджуваний період з 2005 року по 2010  має в 
цілому тенденцію до зростання. Зокрема у досліджуваному регіоні 
показники виробництва валової продукції сільського господарства 



26 

приведені у таблиці 3. У 2010 році фермерські господарства області 
виробили валової продукції на суму 132,4 млн. грн. (у порівнянних 
цінах 2005 року), проти 2009 року вона збільшилась на 54,8 млн. грн., 
або в 1,7 раза. 
 

Таблиця 3 
Виробництво валової продукції сільського господарства 
фермерськими господарствами Тернопільської області 

 

Показники 1995р. 2000р. 2005р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 
Валова продукція 
всього 
у тому числі 
продукція 
рослинництва 
продукція 
тваринництва 

 
20,6 

 
 

15,9 
 

4,7 

 
22,6 

 
 

20,2 
 

2,4 

 
61,7 

 
 

59,0 
 

2,7 

 
100,8 

 
 

95,6 
 

5,2 

 
137,1 

 
 

132,1 
 

5,0 

 
77,6 

 
 

72,8 
 

4,8 

 
132,4 

 
 

124,8 
 

7,6 
(у порівнянних цінах 2005 року, млн. грн.) 

 
Слід також відзначити що питома вага фермерських 

підприємств у загальному обсязі її виробництва всіма категоріями 
господарств збільшилася з 2,5 % у 2009 р. до 4,5 % у 2010 році. Також, 
як видно з даних таблиці 3, у сільськогосподарській діяльності 
фермерів значно переважає продукція рослинництва на яку припадає 
94,3 % валової продукції. В основному, фермери області займаються 
вирощуванням зернових та технічних культур, так зокрема частка 
зернових у 2010 році становила 8,3 % , гречки – 18,9 %, пшениці -
8,5 %, цукрових буряків – 14,5 % від їх загальних обсягів по області. 
Значно меншого розвитку набуло  тваринництво, яким займається 
незначна кількість господарств. Тваринництво вважається найбільш 
трудомісткою групою галузей сільського господарства. До того ж воно 
потребує значних капіталовкладень (приміщень для утримання 
худоби, обладнання та ін.). У фермерів області тваринництво 
поширене мало, саме через його трудомісткість і дефіцит грошових 
коштів. Крім того, досить невелика кількість фермерів займається 
вирощуванням кормових культур і з кожним роком частка останніх  у 
структурі посівних площ зменшується. Це також гальмує розвиток 
тваринництва у фермерських господарствах.   Різкому зменшенню 
поголів’я тварин у країні й Тернопільській області сприяють і 
застосовувані тут низькі закупівельні ціни на тваринницьку продукцію. 
Значний обсяг її основних видів господарства вимушені реалізувати за 
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цінами розмір яких нижче собівартості, що призводить до збитковості 
виробництва. Саме це і є головною причиною скорочення поголів’я, 
що спостерігалося у фермерських господарствах до останнього часу.  

Необхідною умовою ефективної виробничої діяльності 
фермерських господарств є технічне та технологічне оновлення, тобто 
відповідна забезпеченість сільськогосподарською технікою. Це 
завдання потребує вирішення насамперед на державному рівні, 
оскільки без цього через кілька років техніка на селі стане повністю 
непридатною для експлуатації. На кінець 2010 року у фермерських 
господарствах області налічувалось 484 трактори, 148 
зернозбиральних та 34 бурякозбиральних комбайни. За рік у 
фермерських господарствах зменшилась наявність усіх видів техніки за 
винятком кормозбиральних комбайнів. Однак незважаючи на всі 
негаразди, фермерські господарства Тернопільщини забезпечують свою 
життєдіяльність за рахунок сільськогосподарського виробництва. 
Досягнення економічного ефективного ведення свого господарства є 
головним завданням фермера-господаря. Фермер повинен повністю 
покривати свої видатки за рахунок виручки від реалізації продукції і 
інших оборотних засобів і, крім того, мати фермерський доход, який 
спрямовується на утримання сім'ї фермера, а чистий прибуток - на 
накопичення, в тому числі розширення виробництва та інші цілі. Від 
реалізації сільськогосподарської продукції в 2010 році фермери регіону 
отримали 68,4 млн. гривень прибутку і рівень рентабельності її склав 
19,8%. Позитивними тенденціями є збільшення величини доходу від 
реалізації продукції та зменшення собівартості реалізованої продукції до 
збільшення кількості фермерських господарств, які працюють 
прибутково. В умовах ринкової економіки товаровиробник, яким є 
фермер, працює для одержання прибутку. Якщо виробництво не 
забезпечить середньої норми прибутку, яка склалась у відповідній галузі 
чи на відповідному ринку, то воно втрачає сенс. 

Висновки. Головними факторами, які істотно впливають на 
розвиток фермерства і вибір напряму виробничої діяльності 
фермерських господарств, як на сучасному етапі так і на перспективу, є 
забезпечення їх в необхідних розмірах земельними, трудовими, 
фінансовими та матеріально-технічними ресурсами. Підсумовуючи 
вищезазначене можна зробити висновки, що для ефективної роботи 
фермерських господарств, перш за все, потрібна всебічна державна 
підтримка. Негайного вирішення потребують питання з 
кредитуванням на вигідних умовах фермерів для забезпечення їх 
необхідним для виробництва сільгосппродукції. Необхідна 
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контрольованість цінової політики при реалізації 
сільськогосподарської продукції. Обвал цін на сільгосппродукцію, 
непомірне їх підвищення на матеріально-технічні ресурси, відсутність 
виваженої фінансово-кредитної політики, запізнення з формуванням 
інфраструктури аграрного ринку, малоефективна страхова діяльність – 
всі ці причини породжують несприятливі умови для розвитку 
фермерства. 

Фермери, як дрібнотоварні виробники, не можуть бути гідними 
конкурентами крупнішим сільськогосподарським підприємствам. Вони 
можуть покращити результати і умови діяльності своїх господарств 
шляхом кооперування коштів і сил на добровільній основі. Економічні 
взаємовідносини фермерів, які об’єднують землю, технічні засоби, 
працю для спільного виробництва продукції рослинництва, 
тваринництва, можуть базуватися на основі розподілу одержаного 
прибутку з врахуванням кількості та якості землі і технічних засобів, 
переданих у спільне виробництво, а також їх трудової участі у 
виробництві. Процес концентрації, який супроводжується ліквідацією 
малого та середнього виробництва, призводить до підвищення ролі 
крупних фермерських господарств. У майбутньому в Україні, як і у 
досліджуваному регіоні, успішно повинні функціонувати великі 
фермерські господарства, які використовуватимуть в середньому від 
100 до 500 га і більше земельних угідь. Також безпосередній вплив на 
виробничий потенціал та економічну ефективність функціонування 
фермерських господарств мають: запровадження інноваційних 
технологічних проектів, які дозволяють перейти на адаптовані системи 
землеробства вирощування екологічно чистої продукції; збільшення 
обсягів кредитування закупівлі насіння, добрив, засобів захисту 
сільськогосподарськими виробниками тощо. Такі фермерські 
господарства зможуть забезпечити достатні обсяги виробництва 
сільськогосподарської продукції, знайти свою нішу і закріпитись на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Основою концептуального 
положення стратегії розвитку фермерства в Тернопільській області є 
необхідність формування фермерства товарного типу, що 
доповнюється кооперуванням по збуту і переробці 
сільськогосподарської продукції, постачанню фермерів засобами 
виробництва та наданню їм сервісних послуг. Фермерство, як 
рівноправна форма господарювання, повинна зайняти своє місце на 
ринку продовольства і сировини. Тому необхідно розробити заходи 
щодо розвитку фермерства, обґрунтувати основні напрями стабілізації 
виробництва і підвищення ефективності функціонування 
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фермерських господарств, удосконалення фінансово-кредитної та 
податкової політики щодо цієї форми господарювання. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
МАРЕНИЧ Т.Г., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ЛУЦЕНКО О.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

В статті обґрунтовано підходи до оцінки формування та використання основних 
засобів. 

At this article the approaches to the estimation of formation and using capital assets has 
been substantiated. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Визначення 
системи показників для оцінки відтворення основних засобів є 
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необхідною умовою здійснення глибокого аналізу та розробки 
пропозицій і рекомендацій по удосконаленню управління цим 
процесом. Особливо важливе значення має визначення сучасного 
стану та показників ефективності використання основних засобів у 
сільськогосподарському виробництві, де матеріально-технічна база 
потребує удосконалення та поліпшення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблеми оцінки формування і використання основних засобів 
займалися провідні вітчизняні вчені-економісти, серед яких слід 
відмітити Андрійчука В.П.[1], Пасічника П.П. [2] та інших [3-9]. 
Зокрема Геруном Г.І., Підлісецьким Г.М. [3] було рекомендовано 
систему натуральних показників – для характеристики окремих 
об’єктів основних засобів і вартісних – для характеристики стану і 
використання основних засобів у цілому по господарству, які 
доповнюють один одного і дозволяють більш повно визначати 
ефективність використання основних засобів. Палтерович Д.М. [4] 
стверджує, що система показників повинна включати характеристики 
умов виробництва та його затрати, фондомісткість, а також прямі 
показники використання засобів праці. Дзикович В.Я., Мусіяка Ю.П., 
Ковалев А.Ф. [5, 6] пропонують обмежене коло показників 
ефективності використання основних засобів – фондовіддачу і рівень 
їх рентабельності. Ульянов М.Г., Мусіяка Ю.П. [7,5] – вихід валової 
продукції на одиницю сільськогосподарських угідь, приріст чистої 
продукції, вивільнення робочої сили. Однак поки що не 
відпрацьований комплексний підхід щодо системної оцінки чинників 
формування і використання основних засобів. 

Метою статті є обґрунтування методики оцінки і 
удосконалення системи показників ефективного використання 
основних засобів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема раціонального 
використання основних засобів у нинішніх умовах є досить 
актуальною. В аграрній сфері спостерігається скорочення 
виробництва сільськогосподарської продукції, зниження рівня фондо - 
й енергозабезпеченості виробництва, погіршується технічна і 
технологічна оснащеність. Проте одним із головних завдань 
підприємства є підвищення ефективності використання наявних 
основних засобів. Загальновідомо, що основним показником, який би 
визначав доцільність і ефективність використання основних засобів є 
фондовіддача. Як підкреслюють Гайдучок Т. С. і Лагодієнко В. В. [8, 9] 
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цей показник відображає всі фактори, які впливають на ефективність 
використання основних засобів через рівень інтенсифікації 
виробництва сільськогосподарської продукції. 

При визначенні фондовіддачі у всіх формах 
сільськогосподарських підприємств вихідними є обсяг валової 
продукції, який ведеться у співставних цінах, та середньорічна 
балансова вартість основних виробничих засобів с. – г. призначення. 
За 2000-2011 рр. рівень фондовіддачі збільшився у 
сільськогосподарських підприємствах України в 3,2 р., а в Харківській 
області – у 2,2 рази [10]. Однак, реально оцінюючи такий стан слід 
відзначити, що за попередні роки не спостерігалося відповідного 
збільшення продукції ні в абсолютному вираженні, ні в перерахунку на 
одиницю земельної площі. Таким чином спостерігається штучне 
збільшення фондовіддачі за рахунок зменшення основних засобів у 
сільськогосподарських підприємствах майже вдвічі. 

Слід зауважити, що рівень фондовіддачі не завжди достатньо та 
об’єктивно свідчить про ефективність використання основних 
виробничих засобів. Справа в тому, що при нині діючих високих 
цінах на засоби виробництва, особливо імпортні, їх вартість 
випереджає приріст валової продукції, яка розраховується по 
внутрішнім стабільним порівняльним цінам. В цьому випадку розмір 
валової продукції на одиницю вартості основних засобів може 
знижуватися, а фондовіддача – падати.  

Для усунення такого протиріччя Пасічник П.П. [2], пропонував 
використовувати для розрахунку фондовіддачі показник 
продуктивності сукупної праці – живої та уречевленої. 
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де оФ  фондовіддача; 

пВ  валова продукція с.- г. в порівняних цінах; 

зО  основні засоби с. - г. призначення; 

пЗ  оплата праці у цілому по господарству працівників сфери 
матеріального виробництва. 

Блянкман Я. М. і Лагодієнко В. В. [11, 9] вважають, що одним з 
вирішальних факторів, який має суттєвий вплив на ефективність 
використання основних виробничих засобів, є родючість землі. Тому, 
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при визначенні рівня фондовіддачі необхідно враховувати при інших 
рівних умовах проведені заходи щодо підвищення родючості земель. З 
цією метою фондозабезпеченість і вихід валової продукції слід, на 
думку авторів, співставляти із земельною площею. Вони вважають, що 
це дасть можливість не тільки оцінити ефективність використання 
основних засобів, але і рівень інтенсифікації виробництва.  

Зменшення основних засобів пояснюється умовами 
нестабільності ринку і невідпрацьованих ринкових механізмів, 
відсутності планування і прогнозування, неврегульованістю змін в 
галузевій структурі виробництва - де скорочуються і ліквідуються 
фондоємні галузі тривалої кон’юнктури – скотарство, вівчарство, 
овочівництво, буряківництво, кормовиробництво тощо. У зв’язку з 
цим стає необхідним при аналізі та плануванні фондозабезпеченості 
та фондовіддачі враховувати: 

— фондоємність окремих видів продукції з урахуванням її коротко-
, середньо- і довгострокової кон’юнктури; 

— склад, структуру і стан засобів за ступенем зносу, оновлення, 
вибуття, строками використання (експлуатації); 

— ступінь технічного зносу натуральних об’єктів активних і 
пасивних засобів; 

— рівень використання потенціалу засобів, як складових 
потужностей сукупних засобів; 

— можливості придбання нових засобів виробництва з 
урахуванням перспектив розвитку галузевої та виробничої структур 
сільськогосподарських підприємств. 

Однією з умов ефективного використання основних засобів є 
дотримання встановленої доцільної фондоємності продукції 
сільського господарства. На цьому наполягають у дослідженнях 
вітчизняні економісти, зокрема Дзикович В.Я., Мусіяка Ю.Г., 
Лукінов І.І., Емець І.І., Панасик Б.Я. [12]. Ними було підготовлено 
методику розрахунку фондоємності сільськогосподарської продукції, 
яка повинна визначатися як виробнича та повна. Виробнича 
фондомісткість продукції розраховується за формулою: 

В
ОФК в

в


 , (2) 

При розрахунку повної фондоємності ( пК ) до складу основних 
засобів слід відносити виробничі с.- г. призначення та невиробничі 
засоби ( нФ ): 
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де вК  – виробнича фондоємність продукції; 

вФ  середньорічна вартість основних виробничих засобів; 
О  обсяг витрат оборотних засобів; 
В  валова продукція, вироблена за рік. 
Ми вважаємо, що також доцільно доповнити показник 

фондовіддачі визначенням по підприємству розміру прибутку, рівнем і 
нормою рентабельності. При збитковості – зниженням суми збитків у 
розрахунку на одиницю вартості основних виробничих засобів. Це 
дасть можливість виявити позитивний вплив основних виробничих 
засобів на підвищення продуктивності праці, зниження ресурсоємності 
та собівартості продукції, збільшення доходів, окупність авансованого 
капіталу. Такий комплексний підхід до оцінки фондовіддачі, на нашу 
думку, буде більш повно та об’єктивно характеризувати ефективність їх 
використання.  

Для підвищення фондовіддачі та більш повного використання 
наявних засобів, підвищення потенціалу їх потужностей вважаємо за 
доцільне, застосовувати натуральні показники по галузях і 
підприємствах. З цією метою можна використовувати коефіцієнти, які 
характеризують використання основних засобів за часом експлуатації та 
потужністю, які мають розраховуватись за наступними параметрами: 

— коефіцієнт за ступенем використання основних засобів за часом – 
періодом, сезоном, місяцем, роком, тривалістю нормативної 
експлуатації ( вК ); 

— коефіцієнт за ступенем використання виробничих потужностей у 
відповідних часових періодах ( мК ); 

— інтегральний коефіцієнт використання основних засобів, який 
може бути встановлений як добуток перших двох коефіцієнтів ( іК ): 

мві ККК  . 
Одержані дані по коефіцієнтах використання основних засобів 

природно не дозволяють зробити висновок про ефективність 
використання всіх виробничих засобів в сукупності, оскільки часткові 
натуральні показники будуть характеризувати ефективність 
використання стосовно конкретних речових об’єктів певних галузей, 
проте дозволять вести цілеспрямовану роботу по повному їх 
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використанню. 
Висновки. Оптимальний рівень і організація раціонального 

використання основних засобів буде сприяти збільшенню 
виробництва продукції, підвищенню продуктивності праці та 
рентабельності, зниженню собівартості продукції. Застосування 
обґрунтованої системи показників дозволить врахувати одночасно 
комплекс чинників, які прямо впливають на ефективність 
використання засобів, вести цілеспрямовану роботу по повному 
використанню наявних основних засобів, підвищенню потенціалу їх 
потужностей і в кінцевому підрахунку по підвищенню фондовіддачі.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ 

 
ОХРІМЕНКО І.В. Д.Е.Н., СТ. НАУК. СПІВРОБІТНИК, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
В статті проаналізовано сучасний стан розвитку галузі свинарства в Україні. 

Визначено основні проблеми розвитку даної галузі, а також намічено шляхи їх вирішення. 
The paper analyzes the current state of pig-producing in Ukraine. The main problems of 

this producing direction and the ways of its solving are considered. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. За своєю 
господарською значущістю свинарство як національно ідентична 
галузь в Україні традиційно посідає перше місце серед інших галузей 
тваринництва. Адже у кризових ситуаціях саме воно нерідко ставало 
головним джерелом швидкого нарощування обсягів виробництва м’яса 
[1]. До того ж галузь свинарства є однією з ключових галузей, що 
забезпечує Україну сальною продукцією. Однак, беручи до уваги 
сучасний стан розвитку галузі свинарства, варто відзначити, що 
ситуація, яка нині склалася в країні наближається до критично 
небезпечної межі. Так, в 2010 р. збитковість виробництва свинини у 
вітчизняних підприємствах всіх форм власності склала 7,8 %. При 
цьому на територію України було ввезено 193 тис. т м'яса іноземного 
виробництва, як правило сумнівної якості. 

Споживання свинини в Україні на одну особу в 2010 р. 
знаходилося на рівні 18,1 кг, (з яких 4,4 кг даного виду продукції було 
вироблено іноземними товаровиробниками) що є значно нижчим, ніж 
у розвинених країнах світу. Так, наприклад, в Росії даний показник 
складає 23,0 кг, в Канаді – 32,4 кг, в Китаї – 36,6 кг, в Польщі – 51,2 кг, 
в Німеччині – 53,9 кг. А тому актуальність питань пов’язаних з 
нарощуванням обсягів виробництва м'яса в країні дедалі постають 
гостріше та вимагають від провідних фахівців та урядовців негайного 
вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
теоретичний вклад у вирішення проблеми розвитку і підвищення 
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ефективності виробництва свинини внесли вітчизняні науковці, такі як 
І.В. Свиноус, В.І. Бойко, О.М. Шпичак, О.А. Шуст, П.М. Макаренко, 
Г.В. Ільїна, В.Ф. Іванюта, Б.В. Данилів, С.М. Приліпко, Є. Святківська 
та інші. В роботах даних фахівців було детально вивчено ситуацію, 
що склалася в галузі свинарства, а також намічено шляхи виведення її з 
кризи. Однак, проблеми, які і в подальшому виникають в галузі 
свинарства ставлять перед науковцями та провідними фахівцями все 
нові й нові виклики, реагувати на які вони повинні своєчасно. 

Формулювання цілей статті. Метою даної публікації є 
вивчення ситуації, що склалася в галузі свинарства, а також 
опрацювання рекомендацій щодо підвищення ефективності 
виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне 
свинарство в більшості цивілізованих країн світу характеризуються 
динамічним розвитком, оволодінням енергоекономними 
технологіями, збільшенням виробничих потужностей, а також 
постійним підвищенням продуктивності тварин, що сприяє 
стабільному нарощуванню дешевої високоякісної свинини. 

На даний час в Україні виробництвом свинини займаються в 
основному дві категорії товаровиробників: присадибні господарства 
населення і сільськогосподарські підприємства. При цьому в 
присадибних господарствах утримується більше 50 % свинопоголів'я 
від загальної кількості тварин. 

Найбільший обсяг виробництва свинини в Україні було 
зафіксовано в 1989 р. Так, господарствами всіх форм власності було 
вироблено 2145 тис.т свинини у живій вазі, що практично в 3,4 рази 
вище в порівнянні з 2010 р. До того ж в 1990 р. Україна займала 5 
місце в світі за кількістю поголів’я свиней після Китаю, США, Росії та 
Німеччини [2], що в свою чергу, дало можливість нашій державі 
наситити як власний ринок необхідним обсягом сировини, так і 
експортувати свинину за кордон. 

Зниження обсягів виробництва свинини в Україні 
спостерігалося після розпаду Радянського Союзу, коли галузь 
тваринництва опинилася на межі виживання. Так, кількісний склад 
поголів’я тварин в 2000 р. зменшився в 2,5 рази проти 1990 р. до 
7,7 млн. гол. Станом на кінець 2010 р. у господарствах всіх форм 
власності налічувалося 8,0 млн. гол свиней. До основних причин 
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суттєвого скорочення поголів’я свиней в країні, на нашу думку, слід 
віднести: 

— диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову 
продукцію; 

— зростання цін на корми; 
— неспроможність більшості вітчизняних товаровиробників 

застосовувати новітні технології утримання та відгодівля свиней; 
— ліквідація спеціалізованих свинарських господарств; 
— насичення вітчизняного ринку сировиною іноземного 

виробництва; 
— скорочення обсягів державної підтримки. 

Як наслідок, в Україні суттєво скоротився і обсяг споживання 
свинини. Так, в 2010 р. середньостатистичним українцем було 
спожито 18,1 кг свинини за рік, що на 30 % менше мінімально 
рекомендованої норми споживання м'яса свиней на одну особу 
(рис. 1). 
 

41,541,541,541,541,541,541,541,541,541,541,5

26,026,026,026,026,026,026,026,026,026,026,0

18,116,217,8
15,4

12,812,613,013,012,612,1
14,2

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Роки

кг

Раціональна норма споживання свинини
Мінімальна норма споживання свинини
Споживання сивнини однією особою за рік

 
Рис. 1. Обсяг споживання свинини середньостатистичним 

українцем протягом 2000-2010 рр. * 
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [3]. 

 

Однак, відзначимо, що в 2010 р. обсяг споживання свинини 
однією особою за рік був найвищим в період з 2000 по 2010 рр. 

Нині в структурі вітчизняної пропозиції значну частку займає 
продукція іноземного виробництва, обсяги якої почали стрімко 
збільшуватися в 2004 р. (рис. 2). Однак, якість продукції, що ввозиться 
на територію нашої країни є досить низькою. 
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Рис. 2. Обсяги імпорту свинини в Україну 
протягом 2000-2010 рр., тис. т.  

 Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [3]. 
Зауважимо, що величезні можливості виробництва свинини в 

країні зараз не використовується і на половину: 
— за рівнем споживання свинини Україна відстає від ведучих країн 

у 2-3 рази; 
— нераціональне використання власної кормової бази. Щорічний 

експорт більше 10 млн. т фуражного зерна є економічно невигідним, 
ніж використання його у вітчизняному свинарстві з послідуючим 
експортом м'ясної продукції; 

— послаблення позицій на такому міцному і традиційному ринку 
збуту української продукції, як Росія; 

— необхідно до мінімуму скоротити імпорт зарубіжної свинини та 
створити більш сприятливі умови для нарощування обсягів 
вітчизняного виробництва продукції; 

— відсутність організаційно-економічних механізмів регулювання 
взаємовідносин у діях «виробництво-заготівля-переробка-торгівля», що 
веде до непропорційного розподілення прибутків між їх учасниками. 

Соціально-економічні умови, що склалися за останні роки, 
ставлять перед галуззю завдання, вирішення яких зможе забезпечити 
внутрішню потребу у високоякісній свинині, а також покращити її 
конкурентоспроможність і використання в якості додаткових джерел 
валютних надходжень до бюджету країни. 

До першочергових концептуальних задач, які необхідно 
вирішити найближчим часом з метою відродження вітчизняної галузі і 
нарощування виробництва високоякісної свинини, слід віднести такі: 
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1. Зберегти племінну базу вітчизняного свинарства і матеріально 
зацікавити племінні господарства вирощувати високоякісний 
молодняк, з врахуванням сучасних методів його оцінки за фенотипом і 
генотипом, для ремонту масового свинарства з метою підвищення 
продуктивності товарних стад різних категорій господарств. 

2. З метою ефективного використання зернофуражу налагодити 
його переробку для одержання повноцінних комбікормів з 
використанням вітамінно-мінеральних та біологічного походження 
добавок вітчизняного виробництва. 

3. Створити пільгові умови для роботи банківського капіталу в 
аграрному секторі економіки, а також розробити відповідний механізм 
з метою їх реалізації. Існуючі в даний період банківські структури не 
заінтересовані вкладати фінанси у сільськогосподарське виробництво, 
так як ефективність їх роботи при цьому занадто низька. 

4. На відгодівлі в усіх господарствах середньодобовий приріст 
молодняку повинен бути не 250-350 г, а межах 600-800 г. При такій 
продуктивності свинина завжди буде рентабельною і високоякісною. 
Цього можливо досягти тільки за рахунок повноцінної годівлі тварин 
всіх вікових груп, створення їм оптимальних умов утримання, а також 
використування сучасних селекційно-генетичних методів у племінній 
роботі при чистопородному розведенні, схрещуванні та гібридизації 
свиней. При цьому необхідно завжди мати на увазі, що забезпечення 
населення свининою вітчизняного виробництва є найголовнішою 
задачею країни, а імпорт її неперспективний і не завжди небезпечний 
як у якісному, так і кількісному відношеннях. Нам потрібно розвивати 
вітчизняне свинарство і домагатися рівня розвинутих країн. 

Висновок. Реформаційні перетворення, що були здійснені в 
аграрному секторі економіки негативно позначилися на галузі 
свинарства. Країною було втрачено лідируючі позиції серед світових 
виробників свинини. Найбільш раціональним шляхом виправлення 
цієї ситуації є подальше підвищення концентрації виробництва за 
рахунок створення умов розвитку інтеграційних процесів в галузі 
свинарства та суміжних з нею, а також залучення державних дотацій 
до галузі. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ СИСТЕМИ 
 

ПОПОВ О.Є., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, ЯХКІНД В.П., К.Е.Н., 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті проведено дослідження оцінки економічної ефективності маркетингової 

діяльності підприємства за умови використання франчайзингової системи. 
In the article is devoted to research economical efficiency estimation of marketing activity of 

the enterprise on conditions of the use the franchising system. 
 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних 
умовах необхідність інтенсифікації маркетингової діяльності, 
неухильне розширення сфери використання маркетингу, а також інші, 
більш складні проблеми економічного розвитку висувають на 
передній план завдання визначення економічної ефективності 
маркетингових заходів. За таких умов для розвитку підприємства стає 
актуальним впровадження франчайзингової системи, як запоруки 
підвищення його конкурентної позиції на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 
питанням маркетингу та франчайзингу приділено істотну увагу у 
працях таких закордонних та вітчизняних науковців: Л. Балабанова [1], 
О. Корольчук [2], Ф. Котлер [3], Я. Мюррей [4] та ін. 

Формулювання цілей статті. Дослідження розвитку 
підприємства та його маркетингової діяльності за умови впровадження 
франчайзингової системи. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність 
функціонування певної виробничо-економічної системи передбачає 
отримання найбільш можливих обсягів суспільно-корисних благ на 
основі наявних ресурсів. Отже, невід’ємним елементом процесу 
визначення ефективності стає безперервне гнучке (з огляду на 
необхідність здійснення багатокритеріального підходу) порівняння 
отриманих в результаті продуктивної діяльності вигід (благ), з одного 
боку, і ресурсних витрат, з іншого. Виконання цієї передумови, тобто 
дотримання балансу між утворенням благ і витрачанням певних 
обсягів ресурсів суспільно-прийнятому рівня питомих норм витрат, є 
одним з найважливіших критеріїв раціональності побудови та 
функціонування виробничо-економічної системи. Раціональність 
поведінки учасників економічних відносин за такий підхід буде 
полягати у тому, що як виробник, так і споживач певних благ мають 
прагнути до досягнення найвищої ефективності, яка полягає у 
максимізації вигід і мінімізації витрат. Така раціональна поведінка 
дозволяє забезпечити оптимальну корисність зв’язаної сукупності 
суб’єктів ринкового обміну в ході здійснення ними продуктивної 
господарської діяльності. 

Таким чином, суспільні потреби, споживані природні ресурси, 
сукупна структура виробничої система і динаміка виготовлення 
корисних благ в ході функціонування даної системи, обов’язково 
мають знаходитися у відносинах пропорційності розвитку, 
еквівалентності і координації. Методичною базою вивчення і 
управління взаємозв'язаними процесами, що протікають в 
багатокомпонентних екологічних, соціальних і економічних 
структурах (підприємства, ринки і т. ін.), виступає системний підхід. В 
рамках реалізації принципів системного аналізу, потенціал (у т.ч. – 
його маркетингова складова) виступає загальною основою для 
обґрунтування шляхів підвищення ефективності функціонування 
підприємства. Потенціал підприємства як відкритої економічної 
системи, з цієї точки зору, являє собою узагальнюючу характеристику, 
яка відображає спрямованість дії, масштаби прояву законів і 
закономірностей суспільного розвитку, тому що дозволяє сформувати 
чітке і повне розуміння причинно-наслідкових зв’язків, які 
проявляються у внутрішньому середовищі підприємства при 
досягненні встановлених цілей і забезпеченні очікуваних ефектів від 
здійснення господарської діяльності. 

Під економічним ефектом розуміють ті переваги, які отримують 
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в результаті впровадження певного нововведення [1]. Ефект 
передбачає отримання будь-якого корисного результату: прибуток або 
економія витрат і ресурсів, пов'язаних з випуском продукції. 
Економічний ефект від маркетингової діяльності являє собою 
кінцевий економічний результат впровадження відповідних 
маркетингових заходів (ефект, віддача, результативність та ін.), 
запланований й очікуваний для окремого суб’єкту ринкових відносин. 
Економічна ефективність являє собою похідну від досягнення 
позитивного результату від реалізації маркетингових рішень при 
оптимальних витратах матеріальних і фінансових коштів з 
урахуванням виконання планових завдань по товарообігу й прибутку. 

У своїй основі визначення ефективності маркетингової 
діяльності за умови впровадження франчайзингової системи на 
підприємстві базується на співвідношенні: 
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де: ER  – економічна ефективність маркетингової діяльності; 
P  – додатковий доход підприємства від реалізації маркетингових 

заходів або додатковий позитивний результат; 
R – розмір витрат на маркетинг. 

 

Важливим питанням, що виникає в ході оцінки економічної 
ефективності маркетингової діяльності підприємства, яке діє в межах 
франчайзингової системи, є вибір методики і формул її розрахунку. В 
якості розрахункових показників, найчастіше, фігурують 
середньодобовий дохід від реалізації по трьом часовим проміжкам – у 
період до реалізації маркетингових заходів; під час здійснення 
маркетингових заходів; після виконання маркетингових заходів. У 
інших випадках, пропонується використовувати показники приросту 
індексу середньодобового доходу, збільшення якого було отримано за 
рахунок інтенсифікації маркетингової діяльності, а також розрахунку 
окремих похідних від зазначених показників.  

Дослідження ефективності маркетингово-збутової діяльності в 
процесі планування маркетингового потенціалу підприємства 
розпочинається з аналізу цільового ринку та прогнозування обсягів 
продажу у тривалій перспективі. Основними завданнями такого 
аналізу є знаходження резервів найбільш якісного задоволення 
споживачів, збільшення обсягів реалізації та розширення асортименту 
продукції, досягнення оптимального рівня загрузки виробничих 
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потужностей, ефективності використання усіх видів ресурсів, 
зростання результативності функціонування підприємства та ін. В 
процесі аналізу і прогнозування реалізації продукції вихідним кроком 
також є встановлення ступеню виконання планів у цій сфері, а також, 
вивчення закономірностей динаміки виробництва і реалізації продукції 
та спрямованості впливу різних факторів на поведінку цих показників. 
Крім того, на даному етапі здійснюється загальна оцінка наявних 
внутрішніх резервів зміцнення конкурентних позицій підприємства та 
висуваються попередні пропозиції щодо обґрунтування заходів, 
спрямованих на повну реалізацію та освоєння такого роду резервів. 

У практичній діяльності аналіз продажу продукції здійснюється 
окремо за кожний плановий період (місяць, квартал, півріччя, рік), а 
надалі узагальнюється для визначення трендів наявних і ймовірних 
змін показників. Фактичні дані порівнюються з плановими 
показниками, та показниками за попередні періоди. Визначаються 
також значення наступних індикаторів: відсоток виконання плану; 
абсолютні відхилення від плану; темпи зростання і приросту за 
відрізок часу, що досліджується; абсолютне значення одного 
відсоткового пункту приросту, об'єму продажів та ін. В ході аналізу 
дається оцінка виконання плану постачань продукції, як в цілому по 
підприємству, так і в розрізі окремих видів продукції, з'ясовуються 
причини невиконання плану і формулюються висновки стосовно 
стану виконання угод. 

Поглибленому дослідженню підлягають також економічні 
наслідки перегляду умов договорів в розрізі обсягів і термінів 
постачання, цін, інших контрактних зобов’язань тощо. Таке завдання 
може бути вирішено на засадах використання факторного аналізу 
динаміки обсягів реалізації продукції, рамках окремих угод на 
постачання. В процесі факторного аналізу за кожною окремою 
угодою визначається характер впливу на розмір доходу рівня витрат, 
цін на продукцію, кількісних і часових параметрів надходження 
платежів і т. ін.. 

На нашу думку, стан маркетингового потенціалу і масштаб 
ймовірного прояву маркетингових можливостей є одними з 
визначальних факторів, стан яких обумовлює динаміку обсягів 
реалізації продукції підприємства.  

В процесі аналізу продажів розраховуються і аналізуються 
наступні показники: абсолютний приріст (зменшення) обсягу продаж 
в натуральному і вартісному виразі в порівнянні з планом і попереднім 
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періодом (визначається різницею між обсягом продаж, досягнутим в 
аналізованому періоді, і планом, а також об'ємом продажів в 
попередньому або базовому періоді); змінами у номенклатурі 
(асортименті) продукції (розраховується як зміна питомої ваги, або 
натуральних чи вартісних параметрів певного виду продукції в 
загальному обсязі продаж у звітному періоді при порівнянні з 
однотипними показниками плану і передпланового періоду); 
індивідуальний індекс фізичного об'єму реалізованої продукції 
(визначається співвідношенням кількості цього виду продукції, 
реалізованої в звітному періоді, до обсягу продаж продукції, 
реалізованої в базисному періоді, а також до рівня, передбаченого 
планом, звичайно – у натуральному виразі).  

Коефіцієнт відповідності асортименту товарів і послуг, що 
пропонуються споживачам, до структурних параметрів вимог покупців 
визначається за формулою: 
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де Кс – коефіцієнт відповідності асортименту товарів і послуг, що 
пропонуються споживачам, до структурних параметрів вимог покупців; 

Тi –обсяги продажу реалізованої продукції i -го виду; 
Таi – місткість ринку i -го виду продукції; 
n – кількість позицій асортименту (видів продукції, що 

виробляється); 
m – кількість позицій асортименту, що відповідає структурі потреб 

споживачів. 
 

Коефіцієнт відповідності розраховується для базисного, 
планового і звітного періодів для узагальнення впливу факторів на 
маркетингово-збутову діяльність з подальшим встановленням 
тенденцій змін. 

Загальною вартісною характеристикою комерційної активності 
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підприємства виступає індекс продаж, який розраховується за 
відношенням до показників базисного періоду і стосовно до плану за 
формулами 4,5: 
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де Іб – індекс продаж, розрахований відносно до показників базисного 
періоду; 

Ів – індекс продаж, розрахований відносно до планових показників; 
q0, q1, qn – обсяги реалізації товарів і послуг в натуральному виразі, 

досягнуті в базисному, звітному і плановому періоді;  
С0, С1, Сn – ціни на товари і послуги, які встановлювалися у 

відповідних періодах. 
Баланс залишків нереалізованої продукції на складах 

підприємства на кінець періоду, що вивчається, визначається за 
формулою 6: 
 

РТТРТР  1122
, (6) 

 
де Р1, Р2 – залишки нереалізованої продукції на підприємстві на 
початок і кінець аналізованого періоду;  

Т1, Т2 - залишки продукції, відвантаженої споживачеві, але за яку не 
було отримано оплату та яка знаходиться на відповідальному 
зберіганні у споживача, на початок і кінець аналізованого періоду, 
відповідно;  

Т – обсяги товарної продукції, виробленої протягом аналізованого 
періоду;  

Р - об'єм реалізованої продукції за даний період. 
Важливим показником, який визначає динамку результативності 

маркетингово-збутової діяльності, за умов дії франчайзингової 
системи, є також кількість випадків (і вартісно-натуральні параметри) 
відмов покупців від раніше укладених угод щодо придбання товарів і 
послуг. Для розрахунку даного показника визначається частка 
продукції, від придбання якої відмовилися споживачі (в цілому, і у тому 
числі за окремими причинами) в загальному обсязі продукції, 
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реалізація якої передбачалася угодами поставки. Надалі має 
здійснюватися аналіз тенденцій змін цього показника. Аналогічно 
досліджуються причини постачання продукції понад об'єми, 
передбачені договорами за ініціативою покупців. 

Окреме місце в аналізі результативності маркетингово-збутової 
діяльності посідають показники рентабельності операцій (обсягу 
продаж, обороту тощо). Рентабельність продаж визначається 
відношенням прибутку, що планується або фактично отримано за 
певний період часу, до планової або фактичної повної собівартості 
реалізованої продукції. Рентабельність обороту характеризується 
питомою вагою прибутку в доході підприємства від реалізації 
продукції на товарному ринку за відпускними цінами підприємства за 
певний період часу. Розрахунку підлягають абсолютні значення 
рентабельності в звітному і базисному періодах та їх динаміка. 

Після розрахунку усіх показників, з яких складається обсяг збуту, 
на підприємстві можуть встановлюватися планові орієнтири стосовно 
передбачуваного обсягу реалізації (збуту) продукції підприємства. Для 
розрахунку у загальному випадку застосовується такий підхід:  
 

кп НРПНРПТПРП  , (7) 
 

де РП – плановий об'єм реалізації (збуту); 
ТП - плановий об'єм товарної продукції; 
НРПп - залишки нереалізованої продукції на початок планового 

періоду; 
НРПк - залишки нереалізованої продукції на кінець планового 

періоду. 
Висновки. Таким чином, розвиток маркетингової діяльності за 

умов дії на підприємстві франчайзингової системи, стає необхідним 
завданням для керівництва підприємства, яке стає на шлях 
інноваційного розвитку та зміцнення конкурентної позиції на ринку. 
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В статті досліджено стан та перспективи розвитку молочного 

скотарства України. 
In the article it is investigational the state and prospects of development of the milk cattle 

breeding of Ukraine. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Молокопродуктовий сектор України являється традиційно важливим 
сектором в агропромисловому виробництві. Представлений він 
галуззю молочного скотарства та молокопереробною галуззю, від 
злагодженої співпраці яких залежить безперебійне постачання 
сировини на переробні підприємства, а також забезпечення населення 
в необхідному обсязі та асортименті молочною продукцією за 
доступними цінами. Вже на протязі двадцяти років 
молокопродуктовий сектор України характеризується скороченням 
обсягів виробництва та споживання молока та молочної продукції, а 
також поступовим зростанням цін та зменшенням рівня купівельної 
спроможності населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку 
молоко продуктового сектору постійно знаходиться в полі зору 
науковців. Особливої уваги заслуговують роботи В.В. Мовчаренко, 
В.В. Гливенко, О.М. Шпичака, П.П. Руснака, Т.Г. Дудара, 
П.С. Березівського, В.І. Душки. Однак, багато проблем в молочному 
скотарстві залишаються не вирішеними, а отже, як об’єкт дослідження, 
галузь молочного скотарства потребує детального аналізу, оцінки 
стану та перспектив розвитку. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
стану та перспектив розвитку молочного скотарства України. 

                                         
* Науковий керівник – Онегіна В.М., д.е.н., професор 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток молоко 
продуктового сектору насамперед залежить від стану молочного 
скотарства. Молочне скотарство — традиційно важлива і невід'ємна 
складова сільського господарства України. Молоко традиційно займає 
другу позицію, з часткою в 28,2%, в структурі виробництва продукції 
тваринництва. За роки незалежності поголів'я корів зменшилося 
втричі, різко скоротилася виробництво молока, є суттєві технологічні, 
організаційні та економічні проблеми. А це в свою чергу вплинуло не 
тільки на виробників молока, а потягнуло за собою негаразди і в 
молокопереробній галузі, відчутно знизивши показники виробництва 
і споживання молопродуктів населенням країни. 

На сьогодні розвиток молочного скотарства в Україні 
характеризується двома протилежними тенденціями: скороченням 
поголів'я корів і зростанням їх продуктивності (табл.1). Скорочення 
поголів’я, з 8378,2 тис. корів в 1990 році до 2631,2 тис. корів в 
2010 році, майже в три рази, в першу чергу пов’язане з 
неефективністю проведених аграрних реформ, розірванням сталих 
організаційно-економічних відносин з постачальниками матеріальних 
ресурсів і покупцями молока-сировини. В.І. Душка, оцінюючи 
тенденції у виробництві молока  відзначає умовне розшаруванням 
виробників молока на дві групи: перша — це ті підприємства, які не 
змогли адаптуватися до умов ринку, результатом чого є скорочення 
поголів'я корів, а друга група — це підприємства, які збільшують 
виробництво молока і не тільки за рахунок збереження або 
нарощування поголів'я корів, а й завдяки інтенсифікації галузі, в 
результаті чого в останні роки припинилося зменшення обсягів 
виробництва молока у сільгосппідприємствах [2, с. 69]. 

За 20 років незалежності Україна зменшила поголів’я ВРХ на 
81,7% і в 2010 році воно склало 4494,4 тис. гол. з них 2631,2 тис. гол. 
корови, поголів’я яких зменшилось дещо менше, на 68,6 %. Питома 
вага  ВРХ господарств населення залишається значною і складає 66 % 
в поголів’ї ВРХ, та  77,6 % в поголів’ї корів. Найбільш відчутно 
зменшилося поголів’я корів сільськогосподарських підприємств, так в 
2010 році їх поголів’я складало 589,1 тис. гол, що на 80,5 % менше 
порівняно з 1990 роком. В господарствах населення також 
спостерігається тенденція до постійного скорочення корів, але не 
такими темпами, як в сільськогосподарських підприємствах. Так в 
господарствах населення за 2010 рік нараховується 2042,1 тис. гол, що 
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на 6,6 % менше порівняно з 1990 роком. Відповідна тенденція 
спостерігається і виробництві молока. Порівняно з 1990 роком  
виробництво молока зменшилось на 54,1 %, і становило в 2010 році 
11248,5 тис. т. З них 80,3 %  вироблено господарствами населення, і 
лише 19,7% сільськогосподарськими підприємствами. 
Сільськогосподарські підприємства виробили в 2010 році – 2215,9 тис. 
т. молока, зменшивши цей показник порівняно з 1990 роком на 88,1%. 
 

Таблиця 1 
Зміна продуктивності корів в Україні за 1990-2010 роки 

 

Роки 
Виробництво 
молока, тис т 

У % 
до 

1990р 

Поголів’я 
корів, 

тис гол 

У % 
до 

1990р 

Середньорічні 
надої, кг/гол 

У % 
до 

1990р 
1990 24508,3 100,0 8378,2 100,0 2863 100,0 
1995 17274,3 70,5 7531,3 89,9 2204 77,0 
2000 12657,9 51,6 4958,3 59,2 2359 82,4 
2005 13714,4 56,0 3635,1 121,8 3487 121,8 
2006 13286,9 54,2 3346,7 127,6 3652 127,6 
2007 12262,1 50,0 3095,9 128,0 3665 128,0 
2008 11761,3 48,0 2856,3 132,5 3793 132,5 
2009 11609,6 47,4 2736,5 141,4 4049 141,4 
2010 11248,5 45,9 2631,2 140,1 4010 140,1 

Джерело: [1] 
 

Дуже важливим показником галузі, який визначає характер і 
ступінь зміни показників економічної ефективності молочного 
скотарства є продуктивність тварин. Але ситуація в молочному 
скотарстві не стабілізується лише шляхом поступового підвищення 
продуктивності корів. Продуктивність корів (табл. 1) хоч і зросла на 
40 % порівняно з 1990 роком, але зменшилась порівняно з 2009 роком 
і в 2010 році становила 4010, зокрема в господарствах населення – 
4110 кг, а в сільськогосподарських підприємствах 3660 кг/гол. Поряд з 
порівняно незначним зростанням продуктивності корів, поголів’я 
корів за 20 років зменшилось на 68,6 %, а виробництво молока 
скоротилось на 54,1 %. 

Варто зауважити, що продуктивність корів в Україні 
залишається значно нижчою від світових показників (найвища 
продуктивність корів на сьогодні спостерігається в США та Ізраїлі, 
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більше 10000 кг/гол.). 
Господарства населення на сьогодні залишаються основним 

виробником молока і постачальником сировини для 
молокопереробних підприємств, хоча більша частина молока, 
вироблена в підсобних господарствах використовується для власних 
потреб. Так, в 2010 році господарства населення виробили 9036,2 тис 
т молока, або 80,3% всього валового виробництва молока в Україні. У 
1990 р. було вироблено 5874,2 тис т молока, або 24%. Потрібно також 
відмітити тенденцію до поступового зменшення виробництва молока 
в домогосподарствах населення починаючи з 2005 року. 

З кожним роком пересічний громадянин України споживає все 
менше молока та молочних продуктів. І цьому є декілька причин: по-
перше з кожним роком зменшуються обсяги виробництва молока, 
зростає попит і як наслідок ціни на молоко-сировину. Зі зростанням 
ціни на сировину, зростає і ціна готової молочної продукції. І як 
наслідок, на сьогодні ціни на молоко-сировину, а також деякі молочні 
продукти, вищі за середні в Європі. 

Так, у 2010 р. українці споживали по 206,4 кг молока (табл. 2), 
що на 166,8 кг або 45 % менше, ніж у 1990 році. Враховуючи оцінки 
виробництва молока учасниками ринку, цей показник ще нижчий. До 
того ж він значно нижчий від рекомендованої раціональної річної 
норми споживання молока для людини - 380-390 кг. Така суттєва 
різниця між виробництвом і споживанням молока свідчить по низьку 
купівельну спроможність населення. За існуючими цінами молочні 
продукти за рекомендованими нормами споживання доступні тільки 
близько 20% найбільш заможних верств населення (споживають в 
середньому 355 кг молока або 93,5 від раціональних фізіологічних 
норм). Основна частина населення споживає тільки близько 150-170 кг 
молока і молочних продуктів, майже вдвічі нижче нормативу. 

Проведений аналіз показує, що Україна виробляє молока 
більше, ніж споживає. Рівень самозабезпечення складає біля 1,2-1,3. 
Тобто існує потенціал для експорту молочної продукції. Це позитивна 
тенденція, яка суттєво підвищує економічну ефективність виробництва 
молока. Споживання на рівні 60%  від науково - обґрунтованого рівня 
свідчить про необхідність його збільшення та розвитку ємності 
внутрішнього ринку молока. 
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Таблиця 2 
Рівень самозабезпечення молоком та ємність внутрішнього 

ринку молока в Україні та Чернігівській області за 1990-2010 роки 
 

Роки  
1990 1995 2000 2005 2010 

Виробництво молока, тис. т 24508,3 17274,3 12657,9 13714,4 11248,5 
Середньорічна чисельність 
населення, млн. чол. 51838,5 51728,4 49429,8 47280,8 45962,9 

Виробництво молока на 
1 особу, кг 472,3 335,3 257,4 291,1 245,2 

Рівень виробництва молока і 
молокопродуктів на 1 особу, у % 
до РНС 

124,0 88,2 67,7 76,6 64,5 

Споживання молока на 
1 особу, кг 373,2 243,6 199,1 225,6 206,4 

Рівень споживання молока і 
молокопродуктів на 1 особу, у % 
до РНС* 

98,2 64,1 52,4 59,4 54,3 

Рівень самозабезпечення 1,27 1,37 1,29 1,29 1,19 
Ємність внутрішнього ринку 
молока 19346,1 12601,0 9841,5 10666,5 9486,7 

Джерело: [1] 
 

Як ми бачимо з результатів табл.7 виробництво не забезпечує 
споживання на рівні науково обґрунтованих норм. В Чернігівській 
області ж навпаки, вже на протязі 20 років молочне скотарство 
виробляє цілком достатньо продукції для забезпечення населення 
області молоком. раціональними нормами споживання молока.  

Висновки. Молокопродуктовий сектор наразі перебуває в 
досить складному періоді і першочергове завдання полягає в розвитку 
молочного скотарства та врегулювання взаємовідносин виробників 
молока-сировини  та молокопереробної галузі. Молочне скотарство, 
як сировинна база для молокопереробної галузі, за останні 20 років 
опинилась в катастрофічному становищі, про що свідчить 
проведений аналіз. Стабілізація розвитку молокопродуктового сектору, 
нарощування обсягів виробництва та забезпечення населення 
молочною продукцією в значній мірі залежить від налагодження 
взаємовигідних економічних відносин між сільськогосподарськими 
товаровиробниками, переробниками сировини та сферою торгівлі. 
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В статті розглянуті та проаналізовані основні теоретичні підходи до категорії 

«потенціал». Визначені основні розбіжності та неточності. Як узагальнюючий показник, 
що характеризує розвиток економічних суб’єктів розглянуто поняття економічний 
потенціал. 

In the articles considered and the basic theoretical going is analyzed near a category 
"potential". Certain basic divergences and inaccuracies. As a summarizing index that 
characterizes development of economic subjects a concept is considered economic potential. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. При аналізі 
економічної літератури з питань наукового визначення поняття 
«потенціал» можна виявити, що немає однозначності щодо 
визначення категорії «потенціал», існує підміна поняття його окремими 
видами, в деяких випадках ототожнюються поняття «потенціал і 
ресурси», «потенціал і потужність». Тому виникає необхідність в 
уточненнях та узагальненнях запропонованих науковцями 
формулювань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриттям 
категорії «потенціал» та його окремих видів в різні часи займались як 
зарубіжні так і вітчизняні вчені-економісти такі як: Л. Абалкін, 
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В. Авдєєнко, В. Андрійчук, Р. Білоусов, Г. Бабков, П. Борщевський, 
І. Бузько, Ю. Василенко, С. Волощук, Е. Горбунов, В. Гончаров, 
А. Задоя, А. Ігнатовський, Р. Колосова, О. Коренков, В. Котлов, 
М. Кучеров, О. Олексюк, І. Ступницький, І. Фаріон, Е. Фігурнов, 
С. Хейнман, Д. Черніков, В. Шиян та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розгляд та 
уточнення категорії «потенціал», з урахуванням визначення його рівнів 
та основних видів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній 
літературі стосовно ефективності діяльності підприємств, розвитку 
регіонів та держави в цілому достатньо часто використовується 
категорія «потенціал».  

Потенціал (від лат. potentia сила, можливість, напруга) – в 
широкому розумінні означає засоби, запаси, джерела, які є в наявності 
та які можуть бути використані для досягнення певної мети, здійснення 
плану, рішення якої-небудь задачі. 

Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить 
від латинського слова «potential» й означає «приховані можливості», які 
в господарській практиці можуть стати реальністю. Вперше цей термін 
в економічній літературі згадано в 1924 році К.Г. Воблий [1]. У 
Радянському Енциклопедичному словнику 1988 року видання 
потенціал визначається як джерела, можливості, засоби, запаси, які 
можуть бути використані для вирішення якого-небудь завдання, 
досягнення визначеної цілі; а також можливості окремої особи, 
суспільства, держави у визначеній галузі. Це тлумачення має в собі два 
аспекти: наявність ресурсів і цільову спрямованість їх використання. 

У науковій літературі значну увагу визначенню сутності 
потенціалу, зокрема потенціалу підприємства, приділено у 80-90-х 
роках XX ст. Один з напрямів дослідження у визначенні поняття 
«потенціал» представляють вчені Д.А. Черніков [2], С. Бєлова [3], 
Е. Фігурнов [4] та інші. Вони стверджують, що потенціал – це 
сукупність різних ресурсів необхідних для функціонування або 
розвитку системи. 

У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому 
розумінні трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які 
можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому 
відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь [5]. 
Тлумачний словник української мови також під цим терміном розуміє 
«приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть 
виявитися за певних умов»[6]. Поняття «потенції» разом з поняттям 
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«акту» є найважливішими у філософії Аристотеля (лат. actus et potentia 
- дійсність та можливість). «Своїм вченням про акт та потенцію 
Аристотель увів у онтологію принцип розвитку... Суттєвим є 
співвідношення між актом і потенцією, з одного боку, та формою і 
матерією, з іншого: згідно Аристотеля, матерія є чиста потенційність, а 
форма, ейдос, - актуальність (енергія, чи ентелехія) речі... Потенція є 
спроможність речі бути не тим, чим вона є, в категорії 1) субстанції, 2) 
якості, 3) кількості, 4) місця, тобто спроможність здійснювати 
відповідно «рух», чи «процес»: а) виникнення - знищення, б) якісної 
зміни чи «інаковіння», в) зростання - спаду і г) просторового 
переміщення. Отже, видів актуалізації виявляється стільки ж, скільки 
видів «руху», і поняття акту (енергії) у цьому сенсі збігається з поняттям 
руху» [7]. Тобто потенціал передбачає рух. Це динамічне поняття, і 
саме з цієї позиції необхідно розглядати складові цієї категорії. 

Категорія «потенціал» безпосередньо пов’язана з категорією 
«розвиток». 

«Розвиток не є звичайною зміною, рухом уперед, 
перетворенням зовнішніх чи внутрішніх умов. Під розвитком 
потрібно розуміти розгортання зародку, зростання чогось, що раніше 
існувало у зачатку, під більшим чи меншим впливом зовнішніх умов. 
Розвиток передбачає дві речі, по-перше, повинно вже існувати щось, 
що визначає увесь майбутній результат, по-друге, цей майбутній 
результат ще не повинен існувати. Є лише можливість, потенція того, 
що у майбутньому стане дійсністю. Поняття про розвиток передбачає 
можливість майбутнього результату, але не передбачає його 
необхідність» [8]. 

Отже, можна сказати, що потенціал передбачає можливість 
розвитку, можливість вдосконалення, покращення результату. 

З цієї позиції розглядає сутність потенціалу І.П. Отенко: 
«Потенціал – поняття, що припускає як діалектичну єдність 
можливостей, так і процеси їх реалізації, тобто наявність необхідності і 
створення умов для їх реалізації. ... Процес реалізації залежить від 
об’єктивних факторів - можливостей, що визначаються станом об’єкту 
та оточуючого середовища, і суб’єктивних - здібностей їх 
усвідомлювати (процесу пізнання), створювати, використовувати і 
розвивати. Отже, потенціал включає суб’єктну (здібності) та об’єктну 
(можливості) складові, а також процеси, які їх поєднують - пізнання, 
реалізація, розвиток» [9]. 

Триєдину природу потенціалу в економіці подають як цілісність 
його складових: суб’єкту, спроможного пізнавати можливості об'єкту і 
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реалізовувати процеси управління ними, створюючи таким чином 
інші можливості [9] (рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Триєдина природа потенціалу* 

*Джерело: складено автором за джерелом [9]. 
 

У монографії В.Н. Авдєєнко і В.Л. Котлова наведено огляд 
літератури і дефініцій терміна «потенціал». Автори вважають, що 
потенціал виступає показником економічної міцності [10]. 

На думку І.А. Гуніної, під потенціалом підприємства прийнято 
розуміти сукупність показників або чинників, що характеризують його 
силу, джерела, можливості, засоби, запаси, здібності, ресурси і багато 
інших виробничих резервів, які можуть бути використані в 
економічній діяльності [11]. 

Таким чином, термін «потенціал» в економічній науці означає 
сукупність у будь-якого суб’єкта наявних або прихованих 
можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у відповідних 
сферах. 

За рівнем суб’єкту потенціал можна структурувати на потенціал 
підприємства, потенціал галузі, потенціал регіону, потенціал країни. 

Наявність будь-якого виду потенціалу та його використання 
визначає в тій чи іншій мірі результат діяльності підприємства. 
Здатність розвитку соціально-економічної системи, як правило, 
ототожнюється з поняттям «економічний потенціал». Економічний 
потенціал – це, можна сказати, узагальнюючий показник, який 
характеризує можливості розвитку будь-якого економічного суб’єкта. 

При визначенні категорії економічного потенціалу варто 
виходити з трактування, відповідно до якого потенціал у 
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найзагальнішому виді - це наявні економічні ресурси і можливості, що 
здатні бути використаними для досягнення визначеної мети чи 
досягнення стратегічної цілі. Тобто, економічний потенціал - це 
категорія більш широка, ніж просто ресурси, резерви або виробнича 
потужність, це макроекономічна категорія. Потенціал за своєю суттю 
зорієнтований на цілеспрямоване співвідношення внутрішнього та 
зовнішнього у своєму об’єкті. 

Економічний потенціал характеризує можливості виробляти 
матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби 
суспільства. Ці можливості дають всі наявні ресурси – виробничі, 
матеріальні, трудові, природні, фінансові, науково-технічні, 
інформаційні тощо. Тобто економічний потенціал є синтезом 
ресурсного та виробничого потенціалів. Відповідно до характеристик 
перелічених ресурсів можна виділити складові економічного 
потенціалу, які можна розглядати також як окремі види потенціалу. 

Узагальнюючи розглянуті в економічній літературі наукові 
трактування, можемо дати наступні визначення складовим 
економічного потенціалу:  

Виробничий потенціал – сукупність виробничих ресурсів з 
урахуванням їх обсягу, структури, технічного рівня та якості. 
Виробничий потенціал оцінюється такими показниками, як 
потенційний обсяг виробництва продукції, потенційні можливості 
основних засобів. Тобто виробничий потенціал формується 
основними виробничими фондами, до яких відносяться будівлі, 
споруди, трубопроводи, машини, устаткування тощо. 

Інформаційний потенціал – визначає ступінь інформаційної 
потужності будь-якого суб’єкта діяльності або когнітивного 
(пізнавального) утворення, його приховані інформаційні можливості. 
Він включає обсяги інформаційних ресурсів, інформаційної техніки і 
технологій, створення власних, збирання, накопичення, обробку й 
використання різноманітних форм інформації для задоволення 
потреб суспільства, підприємства чи країни. 

Трудовий потенціал – людські можливості, ресурси праці, 
найповніша і всебічна характеристика працездатного населення як 
продуктивної сили. Трудовий потенціал має кількісні та якісні 
характеристики та включає в себе потенційні можливості 
професійних кадрів. 

Природно-ресурсний потенціал – сукупність наявних 
природних умов і ресурсів (мінерально-сировинні, земельно-ґрунтові, 
агрокліматичні, водні, гідроенергетичні, біологічні (в т.ч. лісові), 
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природно-рекреаційні), що впливають на економічну діяльність і 
використовуються чи можуть бути використані у виробництві 
економічних благ і здатні забезпечити потреби країни чи людства.  

Фінансовий потенціал – визначається сукупністю грошових 
фондів підприємств, громадян, держави. Він складається з 
потенційних фінансових показників виробництва (прибутковості, 
ліквідності, платоспроможності), потенційних інвестиційних 
можливостей. 

Науковий потенціал – сукупна можливість генерувати необхідні 
знання, який втілюється в кількісних і якісних характеристиках 
винаходів та нововведень і визначається чисельністю та 
професійністю науковців, вчених та спеціалістів зайнятих у різних 
сферах науки. Науковий потенціал держави базується на розгалуженій 
мережі наукових інститутів, науково-дослідних закладів. 

Техніко-технологічний потенціал (потенціал засобів праці) – 
сукупність можливих і перспективних засобів, що використовуються 
чи можуть бути використані у НДДКР та виробництві і спрямовані на 
підвищення продуктивності суспільної праці. 

Експортний потенціал – потенційна спроможність і можливість 
економічного суб’єкта виробляти конкурентоспроможні  товари та 
послуги та реалізувати їх на міжнародних ринках за умов ефективного 
використання природних ресурсів, розвитку науково-технічного 
потенціалу, валютної та фінансово-кредитної систем, а також 
сервісно-збутової інфраструктури підтримки експорту без нанесення 
збитків економіці при забезпеченні економічної безпеки країни в 
цілому.  

Висновки. Отже, узагальнюючи думки різних авторів стосовно 
визначення категорії «потенціал», можна зазначити, що він уявляє 
собою наявні (реальні) або приховані сукупні можливості, ресурси, 
запаси або джерела, що використовуються чи можуть бути 
використані або мобілізовані для досягнення певної мети, рішення 
певної задачі, виконання цілеспрямованої роботи в якій-небудь галузі, 
ділянці, сфері. З одного боку потенціал – це наявні можливості та 
ресурси, що є в наявності та використовуються або можуть бути 
використані для досягнення визначної мети. З іншого – це 
невикористані можливості підвищення ефективності виробництва чи 
діяльності. Тобто потенціал характеризується двома рівнями: 
досягнутим або наявним та перспективним. 

Що ж стосується економічного потенціалу, як узагальнюючого 
показника – це здатність економічних суб’єктів здійснювати 
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виробничо-економічну діяльність, виробляти продукцію, товари, 
послуги, задовольняти попит населення, суспільні потреби, 
забезпечувати розвиток виробництва та споживання. Він залежить від 
кількості трудових ресурсів, якості їх професійної підготовки, об’єктів 
виробничих потужностей підприємств або галузей, ступеня розвитку 
галузей виробничої сфери, досягнень науки та техніки, ресурсів. 
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УДК 330.522 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
 

БОГДАНОВИЧ О.А., ЗДОБУВАЧ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

Основою забезпечення національної продовольчої безпеки та продовольчої 
незалежності держави в сучасному світі є ефективний і сталий розвиток її 
агропромислового комплексу, насамперед, його головної сфери - сільського господарства. 

The basis of national food safety and food independence in the modern world is an effective 
and sustainable development of agriculture, especially its main areas - agriculture. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Продовольча 
безпека є органічною складовою економічної безпеки, яка в 
узагальненій формі визначається спроможністю чи неспроможністю 
країни самостійно протистояти загрозам національним економічним 
інтересам. Найбільш загрозливим в надзвичайній ситуації може стати 
руйнування механізму господарювання – розрив сфери виробництва 
та грошового обігу, послаблення кредитно-банківської системи, 
згортання фондового ринку, інвестиційної діяльності, різке зниження 
платоспроможного попиту населення та підприємств, послаблення 
податково-бюджетної системи тощо. Ці загрози, в першу чергу, 
впливають на рівень продовольчої безпеки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням 
державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки 
приділяли увагу українські та зарубіжні учені. Серед українських 
авторів слід виділити Ю. Білика, П. Борщевського, В. Гейця, 
Л. Дейнеко, О. Кочеткова, І. Лукінова, Р. Маркова, Г. Мостового, 
П. Саблука, В. Трегобчука, В. Юрчишина, Вороніна В., Дегтяр А., 
Гунського Б. та ін. Серед зарубіжних теоретиків питаннями 
забезпечення продовольчої безпеки займалися В. Балабанов, 
Е. Борисенко, Е. Сєрова та ін. 

Формулювання цілей статті. Перегляд й уточнення складу 
критеріїв, застосовних до оцінки регіональної продовольчої безпеки; 
визначити проблеми для формулювання пріоритетних напрямів 
державного регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Продовольча 
безпека є однією із складових національної безпеки господарства. 
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Взагалі, потрібно аналізувати всі види економічної безпеки та їх 
взаємозв’язки. У стратегічному плані економічну безпеку гарантує 
лише конкурентоспроможна економіка. Основне завдання держави в 
контексті забезпечення економічної безпеки - створення такого 
економічного, політичного та правового середовища й інституційної 
інфраструктури, які б стимулювали найбільш життєздатні 
підприємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних 
конкурентоспроможних товарів. 

Негативні тенденції у енергетичному, соціальному та 
фінансовому блоках призвели до погіршення стану економічного 
потенціалу країни. Актуальною проблемою економічної безпеки є 
забезпечення належного стану аграрного сектора.  

Рівень рентабельності продукції сільського господарства у 
сільськогосподарських підприємствах за останні три роки  по Україні 
зріс з 13,4 % у 2008 році до 21,1 % у 2010 році. Зокрема, по 
рослинництву цей показник зріс з 19,6 % (2008 р.) до 26,7 % (2010 р.), 
по тваринництву – з 0,1 % (2008 р.) до 7,8 % (2010 р.). Незважаючи на 
складну ситуацію, яка відбувається у продовольчому секторі, а також, 
беручи до уваги, що сільське господарство - єдине серед основних 
галузей національної економіки, яке залишалося збитковим протягом 
останніх років, можна казати, що є всі можливості для розширеного 
відтворення у цьому напрямку. 

Не втрачає актуальності проблема забезпечення якості 
продовольства, яке постачається на споживчий ринок, особливо з 
огляду на те, що значні території України постраждали від різних 
техногенних забруднень. Зниження рівня продовольчого споживання 
в кількісному і якісному вимірах є однією з причин зменшення 
природного приросту населення, тривалості його життя, погіршення 
інших показників життєдіяльності населення як головної продуктивної 
сили. 

Зміст поняття продовольчої безпеки як для національного, так і 
для регіонального рівня повинен розкриватися в системі критеріїв і 
показників, що дають змогу всебічно охарактеризувати її поточний 
стан, динаміку і тенденції зміни. Необхідність вироблення такої 
системи визначається об'єктивними потребами управління 
продовольчою безпекою на регіональному рівні, при цьому особливо 
важливою є наявність формалізованих критеріїв і показників, що 
дозволяють як якісно, так і кількісно оцінити рівень продовольчої 
безпеки конкретного регіону. Такі показники можуть слугувати як 
базою для порівняння стану продовольчої безпеки в окремих регіонах 
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і країні в цілому, так і основою для формулювання цілей державного 
регулювання АПК і продовольчого ринку та прийняття управлінських 
рішень (вироблення плану дій у стратегічній і короткостроковій 
перспективі). 

Рівень рентабельності сільськогосподарської продукції за 
регіонами складає: у Харківській області цей показник зріс з 9 % 
(2008 р.) до 17,6 % (2010 р.), але у 2009 році становив 3,2 % за рахунок 
збиткової галузі тваринництва (-5,3 %). Найкращі показники 
рентабельності сільськогосподарської продукції на період 2010 року 
були в Кіровоградській області (40,7 %), Миколаївській (35,8 %), 
Київській (31,1 %), Запорізькій (30,6 %). Показники в Закарпатській 
області найгірші – (-13,3 %). 

Запорукою ефективності регіональної системи продовольчої 
безпеки (забезпечення якої є багатоаспектною проблемою і 
передбачає врахування багатьох чинників) є наявність процедур 
комплексної діагностики її стану, яка дає змогу врахувати взаємозв'язок 
різних чинників.  

Адекватна система показників повинна характеризувати стан 
основних чинників продовольчої безпеки. Пропонується розглянути 
такі найважливіші чинники: рівень і структура кінцевого споживання 
продуктів харчування; стан продовольчого потенціалу сфер АПК і 
природних ресурсів сільськогосподарського призначення; обсяги і 
структура експорту-імпорту продовольства в регіоні, які 
характеризують міжрегіональний аспект відтворення; якість і безпека 
продовольства. 

Найважливішим показником рівня продовольчої безпеки слугує 
калорійність добового раціону харчування населення (і пов'язана з 
нею загальна кількість продуктів харчування на душу населення), тобто 
показник обсягу споживання (у стратегічному або натуральному 
еквіваленті) і відповідності його міжнародним нормам. 

Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу в 
період з 1990 по 2010 роки спочатку мало тенденцію зниження до 
2000 року: з 2811 кг сільськогосподарської продукції(1990 р.) до 1584 кг 
(2000 р.), а вже у 2010 році цей показник досяг 2192 кг. Продукція м’яса 
з 3 кг (у 2005 р.) знизилася до 1,9 кг (у 2010 р.), продукція молока – з 
18,3 кг на одну особу знизилася до 17,5 кг (2010 р.), хлібобулочних 
виробів з 48,1 кг (2005 р.) до 39,4 кг (2010 р.). Виробництво олії 
збільшилося з 29,3 кг (2005 р.) до 40,4 кг (2010 р.).  

Для характеристики стану споживання продовольства в регіоні 
можуть бути розглянуті такі показники: склад і структура населення 
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регіону, що дають змогу виявити частку міського і сільського 
населення, населення працездатного віку, пенсіонерів, а також 
очікувану тривалість життя при народженні; величина прожиткового 
мінімуму, вартість мінімального продовольчого кошика порівняно із 
середньомісячною зарплатою і виплатами соціального характеру, 
середньомісячною пенсією, купівельна спроможність населення; 
розподіл грошових доходів у суспільстві, калорійність і структура 
місячного раціону харчування, середнє споживання основних 
продуктів харчування, співвідношення з раціональними нормами 
харчування, динаміка і рівень цін на продукти харчування; 
розвиненість інфраструктури торгівлі продуктами харчування, 
структура роздрібної торгівлі. 

Для характеристики потенціалу агропромислового комплексу 
регіону пропонується використання таких показників: 

— рівень і структура виробництва найважливіших видів продукції 
рослинництва і тваринництва та продуктів харчування в динаміці; 

— стан матеріально-технічної бази АПК; 
— питома вага сільського господарства у валовому регіональному 

продукті; 
— індекс співвідношення цін на сільськогосподарську і промислову 

продукцію (диспаритет цін); 
— питома вага витрат сільськогосподарських товаровиробників; 
— стан соціальної інфраструктури села; 
— розміри державної підтримки аграрного сектора; 
— показники формування регіонального продовольчого фонду; 
— наявність і стан природних ресурсів сільськогосподарського 

призначення. 
В червні 2011 року відбулося засідання "круглого столу" 

“Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення 
продовольчої безпеки України”, у ході якого розглянуто тенденції та 
проблеми аграрного виробництва в Україні, а також пріоритети 
розвитку аграрного сектору у контексті завдань забезпечення 
продовольчої безпеки України - пріоритетність завдання розвитку 
аграрного сектору України у здійсненні державної політики щодо 
реформування вітчизняної економіки, відмічена безперспективність 
сировинної орієнтації вітчизняного АПК і зроблено наголос на 
необхідності вироблення загальнодержавного довгострокового 
підходу щодо модернізації вітчизняного аграрного сектору і 
забезпечення якості аграрної продукції. 

На сьогодні аграрний сектор в Україні є соціальним донором 
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усього українського суспільства, який стримує інфляційні процеси в 
економіці, обмежуючи власну рентабельність. Важливе значення має 
здійснення державою соціальної продовольчої допомоги 
малозабезпеченим верствам населення, що дозволило б, з одного 
боку, стимулювати попит на ринку, а з іншого – підвищити рівень 
життя населення країни, держава має також сприяти зниженню 
вартості кредитних ресурсів для аграрного сектору, які в Україні є 
набагато дорожчими порівняно з європейськими країнами, також існує 
важливість адресної підтримки аграрного сектору з боку держави, що 
відповідало б пріоритетам, визначеним у Програмі економічних 
реформ Президента України,  необхідність розвитку крупного бізнесу, 
який має можливості залучати великий капітал в аграрний сектор, і 
малого бізнесу, який виконує соціальну функцію, на важливості 
застосування антимонопольної політики в аграрній сфері. 

Законопроект №8053 «Про внесення змін до закону України 
«Про державну підтримку сільського господарства України (щодо 
особливостей здійснення експорту об’єктів державного цінового 
регулювання)» від 2 лютого 2011 року фактично спрямований на 
закріплення за державою монополії на експорт сільськогосподарської 
продукції. Втім, економічна теорія та міжнародний досвід свідчать про 
те, що такі дії можуть мати нищівні наслідки для розвитку сектору. 

Проблема продовольчої безпеки є складною і багаторівневою, а 
тому має розглядатись і вирішуватися на різних взаємопов’язаних 
ієрархічних рівнях, кожен з яких має свої специфічні завдання та 
засоби їх вирішення.  

Головним чинником стабільного розвитку виробництва та 
експорту продукції АПК України є випереджувальна реакція на 
динамічні процеси, що відбуваються на світовому ринку. В умовах, 
коли економіка України, починаючи з 2008 року, функціонує 
відповідно до норм і правил Світової організації торгівлі (СОТ), 
статусом пріоритетного розвитку виробництва, активізації експорту є 
динамічне нарощування виробництва конкурентоспроможної 
продукції, розширення зовнішніх ринків, подальший розвиток 
внутрішнього ринку та зміцнення продовольчої безпеки країни, що 
потребує необхідність пошуку та обґрунтування нового напряму 
основоположних факторів розвитку галузі. 

Продовольча безпека країни не буде досягнута, якщо:  
— населення країни забезпечено екологічно чистими і корисними 

продуктами харчування вітчизняного виробництва на 60-80 %;  
— ціни на ці продукти основній масі трудового населення не 
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доступні;  
— стратегічні запаси продовольства виснажені або відсутні;  
— виробничі потужності не дозволяють нарощувати випуск 

продовольства.  
Підводячи підсумок, можна сказати, що продовольча безпека – 

це, перш за все, забезпечення певного вітчизняного рівня 
виробництва, або повне самозабезпечення, або підтримку критичного 
мінімуму. Критерії оцінки рівня продовольчої безпеки дозволяють 
встановлювати гранично-критичну межу продовольчої залежності від 
зовнішнього ринку.  

Сьогодні проблему продовольчої безпеки держави необхідно 
розглядати у трьох аспектах:  

1. Фізична доступність продовольства – це наявність продуктів 
харчування на всій території країни в кожний момент часу та в 
необхідному асортименті;  

2. Економічна доступність продовольства – це рівень доходів 
незалежно від соціального статусу і місця проживання громадянина, 
який дозволяє купувати продукти харчування на мінімальному рівні 
споживання;  

3. Безпека продовольства для споживачів – це запобігання 
виробництва, реалізації та споживання неякісних харчових продуктів, 
здатних завдати шкоди здоров'ю населення.  

З метою підвищення ефективності державного регулювання 
АПК як чинника забезпечення продовольчої безпеки необхідно:  

— усунення диспаритету цін в процесі обміну між сільським 
господарством та його постачальниками матеріально-технічних 
ресурсів, підвищення платоспроможності селян, рівня і якості їх життя 
та праці;  

— створення фінансово-кредитного механізму, адекватного 
сучасним умовам і завданням розвитку аграрного сектору;  

— прийняти реальні заходи по зниженню податкового 
навантаження на підприємства АПК з тим, щоб підприємства 
отримали достатні власні кошти для модернізації виробництва;  

— проводити політику протекціонізму, забезпечити захист 
вітчизняного сільськогосподарського виробника за рахунок митних 
тарифних і нетарифних заходів з урахуванням умов, що накладаються 
майбутнім приєднанням Росії до СОТ.  

— сприяти розвитку інтеграції, створення великих 
конкурентоспроможних компаній, надавати державним 
агропромисловим корпораціям-монополістам 60-70% виділених галузі 
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бюджетних коштів.  
Висновки. фундаментальною основою забезпечення 

національної продовольчої безпеки та продовольчої незалежності 
держави в сучасному світі є ефективний і сталий розвиток її 
агропромислового комплексу, насамперед, його головної сфери - 
сільського господарства. Саме високоінтенсивне та високоефективне 
функціонування останнього визначає рівень виробництва аграрної 
продукції і сировини, а отже - й споживання основних продуктів 
харчування, від чого залежить здоровий фізичний та психічний 
розвиток населення.  Концепція продовольчої безпеки повинна 
враховувати об'єктивно існуючі основні суперечності в економічній 
сфері, сучасний стан та перспективи сталого розвитку економіки 
України. Створення методологічних основ системних досліджень 
проблем продовольчої безпеки необхідно вести з врахуванням 
ступеню загроз національним інтересам України, їх вагомості з точки 
зору можливого впливу та наслідків реалізації, стану та тенденцій 
розвитку продуктивних сил України. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 

 
БОНДАР В.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БІЗНЕСУ І ПРАВА, МНТУ, 
ГАНЖА Я.Л., ПОШУКАЧ, 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АКАДЕМІКА Ю. БУГАЯ 

 
Розглядається екологічний туризм як складова розвитку сільського туризму. 

Наводиться тлумачення терміну “екотуризм”, виникнення та розвиток екотуризму в 
Україні та соціально-економічні передумови його подальшого розвитку. Розглянуто 
особливості екотуризму на Чернігівщині та виділено складові його розвитку. 
Обґрунтовано наукові проблеми, які сприяють підвищенню ефективності функціонування 
рекреаційно-туристичної сфери через впровадження екологічного виду туристичної 
діяльності.  

Ecological tourism is seen as a component of rural tourism. Given an interpretation of the 
term "ecotourism", the origin and development of ecotourism in Ukraine and socio-economic 
conditions for its further development. The features of ecotourism in Chernihiv region and selected 
parts of its development. Substantiated scientific problems that enhance the effectiveness of 
recreation and tourism through the introduction of ecological type of tourist activity. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Різноманітний 
за своїми видами туризм став невід’ємною складовою сучасного життя. 
В усьому світі він визнаний як вагомий чинник економічного розвитку. 
Туристичний бізнес є динамічною й прибутковою галуззю з високим 
потенціалом росту. Україна має у своєму розпорядженні колосальний 
природний і культурно-історичний потенціал для розвитку різних 
видів внутрішнього туризму. Для збільшення ефективності потрібно 
повною мірою залучати природний, етнокультурний, історичний та 
інші потенціали, при цьому наголошувати в основному на 
відмінностях від інших європейських країн, щоб показати те, що інші 
народи вже втратили. 

Незважаючи на існуючий потенціал, який часто залишається 
невикористаним, в Україні досі відомі широкому загалу лише 
традиційні види туризму. А відпочинок у селі, який в своїй основі 
формується не тільки на сільськогосподарській діяльності, а й на 
природничому потенціалі сільської місцевості, лишається на 
початковому етапі розвитку. В країнах з фермерською організацією 
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агробізнесу, екотуризм вже давно є складовою сільського туризму. А в 
нашій країні сільський туризм відокремлений від екологічного, хоча 
вони, як доводить практика, тільки разом дають можливість 
організувати і урізноманітнити відпочинок на селі. Доповнюючи один 
одного вони здатні ефективніше використовувати ресурси не тільки 
агровиробництва, а й територій, що мають природничу цінність 
(об’єкти ПЗФ, національні, ландшафтні парки та ін.). На сьогоднішній 
день заповідні території (які становлять 3,9% всієї площі держави) 
використовуються не в повній мірі для розвитку перспективних видів 
туризму на селі, зокрема сільського, зеленого, екологічного та 
аграрного. Екологічний туризм може бути альтернативним видом 
господарської діяльності. Що дасть можливість заробляти як 
дирекціям заповідних об’єктів, так і місцевому населенню, розвиваючи 
сферу послуг.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою 
концепції екологічного туризму, як складової розвитку сільського 
туризму, займаються багато провідних вітчизняних фахівців – 
географи, економісти, екологи, біологи. Зокрема, найбільш відомі 
роботи Т.В. Бочкарьової, А.В. Дроздова, Є.Ю. Ледовських, 
Н.В. Моральова, К. Михайлова, І.Н. Панова, Т.К. Сергєєвої, 
В.Б. Степаніцкого, В.В. Храбовченко, В.П. Чижової. Окремі питання 
розвитку екотуризму на спеціально відведених територіях та об’єктах 
природно заповідного фонду (національні природні парки, біосферні 
заповідники та регіональні ландшафтні парки) розглядаються в 
наукових та навчально-методичних роботах О.Г. Амаровой, 
Е.Н. Бухова, Г.І. Гладкевича, Л.І. Єгоренкова, І.В. Козирьова, 
А.В. Резнікової та ін. [3]. 

Вигідно відрізняються своєю різноманітністю підходів до 
аналізу екотуристської діяльності закордонні наукові школи 
екотуризму. Досить чітко можна виділити 4 школи – американську, 
австралійську, німецьку та мексиканську. Концепції екологічного та 
сільського туризму знайшли відображення в роботах H. Ceballos-
Lascurain, E. Boo, J. Krippendorf, Epler Wood, P. Jonsson, K. Lindberg, 
D. Hawking, T. Whelan, I. Mose, B. Steck, K-H. Rochlitz, D. Kramer, 
W. Strasdas, G. Wallace, K. Ziffer, P. Hasslacher, D. McLaren, D. Western, 
N. Ward, P. Wight та ін. [5]. 

Проаналізувавши зазначені вище наукові праці, можна 
стверджувати, що дослідженню відпочинку на селі, а саме на 
природоохоронних територіях приділяють уваги чимало авторів. Але, 
враховуючи актуальність теми, наукові дослідження екотуризму 
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заслуговують подальшого розвитку та вдосконалення. Тому в сучасних 
умовах виникає гостра необхідність у практичних дослідженнях та 
встановленні реальних шляхів досягнення стійкої конкурентної позиції 
на ринку екотуристичних послуг. 

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є 
обґрунтування необхідності розвитку екологічного туризму в Україні, 
зокрема Чернігівській області. Завдання статті полягає у розгляді 
екологічного туризм як складової розвитку сільського туризму. Аналіз 
стану та використання природно-заповідного фонду Чернігівщини в 
туристичній галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття 
"сільський зелений туризм" близьке за змістом проведення дозвілля до 
поняття "екологічний туризм". За словами П. Шеклфорда, 
представника ВТО в Європі, термін "екотуризм" використовується в 
індустрії туризму вже більше 10 років [4]. Мають місце також 
твердження, що вперше термін був використаний Міллером в 1978 р. 
як позначення одного з варіантів сталого розвитку туризму. 

У спеціальній літературі з'явилось нове поняття екоагротуризм, 
що передбачає відпочинок у селян, які вирощують 
сільськогосподарську продукцію із застосуванням екологічних методів. 
Тут агротуризм поєднується з екологічним сільським господарством. 

Користуючись унікальністю місцерозташування 
агроекотуристичних осель поблизу природоохоронних територій, їх 
власники підтримують серед туристів екологічні вимоги щодо 
організації побуту й дозвілля, а також пропонують їм низку програм 
заглиблення у світ дикої природи. 

Нині екотуризм найдинамічніше розвивається на територіях, що 
мають природничу цінність (національні та ландшафтні парки).  

Екотуризм – це форма подорожі, сприятлива для 
навколишнього середовища. Виділяють такі форми екотуризму, як 
активний екотуризм (піший, велосипедний, водний, кінний, 
збиральництво, рибальство, мисливство), фауністичні та флористичні 
поїздки (орнітологічні поїздки, фотополювання, тематичні поїздки) та 
культурологічні й етнографічні поїздки [4]. 

У сільських місцевостях відвідувачам організовують багато 
додаткових послуг, що включають екотуристичні програми: кінні та 
велосипедні прогулянки, маршрути по знакованих стежках у 
національних і ландшафтних парках, природничі подорожі, збирання 
ягід та грибів. 

Між сільським туризмом та екотуризмом часто проводять 
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паралелі. Дійсно, обидві форми організації дозвілля відповідають 
критеріям сталого туризму і націлені на збереження природного 
середовища, розвиток традиційної етнокультури, сприяння 
традиційним формам агрогосподарювання й ремеслам місцевих 
громад. Власне, в староосвоєних країнах (до яких відносимо й Україну) 
у межах природоохоронних територій сільський туризм виступає 
основною організаційною базою розвитку масового екологічного 
туризму. Так, наприклад, у селах Карпатського регіону господарі 
агроосель традиційно організовують для своїх гостей екотуристичні 
програми (як невід'ємну складову сервісу) пішохідних та кінних 
подорожей прознакованими екостежками у заповідниках, 
національних і ландшафтних парках, не кажучи вже про можливість 
довільного збирання ягід та грибів. Для означення такого 
багатоцільового туризму нещодавно з'явилося нове поняття 
"екоагротуризм" [5]. Цей вид туризму передбачає використання 
агроосель (гостьових будиночків), розташованих у межах або пообіч 
біосферних заповідників і національних парків, які, поряд із заняттями 
екологічним сільським господарством, пропонують широкий спектр 
екологічних і спортивно-туристичних занять (мисливство, рибальство 
тощо). Іншими словами, сільський, екологічний та агротуризм 
доповнюють один одного та дають можливість комплексного підходу 
до відпочинку на сільських і заповідних територіях. 

Наведені вище характеристики сільського відпочинку вже 
ввійшли в лексику та практичну діяльність туроператорів, туристів, а 
також держструктур, що займаються питаннями регулювання цих 
видів туризму в Україні.  

Практичні аспекти організації екологічного туризму можна 
розглянути на прикладі організації екологічного туризму в 
природоохоронних парках, організації спеціальних туристських 
сіл і т.д.  

Головними засадами розвитку екологічного туризму в Україні є 
6737 спеціально відведених територій та об'єктів природного 
заповідного фонду, їх загальна площа перевищує 2,35 млн. га, що 
становить понад 3,9 % всієї площі держави. 

Основою екотуризму Чернігівщини є національні природні 
парки, біосферні заповідники та регіональні ландшафтні парки. За 
їхнім статутом на території цього природно-заповідного фонду може 
здійснюватися рекреаційна діяльність, яка має проводитися у формі 
екологічного туризму. Національні природні парки займають 16,58% 
(в Україні 20,9 %) території природно-заповідного фонду держави, 
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регіональні ландшафтні парки – 31,11 % (в Україні 17,2 %), 44,8 % 
заказників загальнодержавного та місцевого значення [3]. Об'єктами 
екотуризму також є штучно створені людиною ботанічні (0,05 %), 
дендрологічні (0,08 %), геологічні (0,01 %), гідрологічні (0,21 %), 
зоологічні парки (0,004 %) та заповідні урочища (6,93 %). Ними 
можуть бути і є парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва ( 0,14 %). 

З розвитком екотуризму і зростанням його міжнародної 
складової можуть бути задіяні й інші об'єкти природно-заповідного 
фонду. Перспективними територіями для розвитку екотуристичної 
діяльності визнано екологічно чисті південні райони області, де багато 
пам’яток культурної спадщини та природно-рекреаційних об’єктів 
(Ічнянський, Козелецький, Прилуцький), а також північно-східне 
Подесення (Коропський, Сосницький, Куликівський, Чернігівський 
райони). 

Природні заповідники і заповідні урочища можуть 
використовуватися для проведення режимних екскурсій, організації на 
їх основі міжнародних екологічних конгресів, розширення освітньо-
виховної роботи. Заказники і пам'ятки природи в майбутньому можна 
безпосередньо пристосовувати для розвитку комерційного екотуризму.  

Станом на 01.01.2011 природно-заповідний фонд Чернігівської 
області нараховує 656 об'єктів загальною площею 253,4 тис. га, що 
становить 7,6 % площі області, або сумарно по показникам 11 місце 
по країні (середній відсоток по Україні – 5,1 %). Природно-заповідний 
фонд складають 8 категорій об’єктів: Ічнянський та Мезинський 
національні природні парки, регіональний ландшафтний парк 
«Міжрічинський», 443 заказник, 137 пам’яток природи, 19 парків-
пам'яток садово-паркового мистецтва, 52 заповідні урочища, 
дендропарки «Тростянець» загальнодержавного значення та 
«Прилуцький» місцевого значення, Менський зоопарк [3]. 

В області створенні нові заказники місцевого значення – 
ботанічний «Кулишеві луги» (Варвинський р-н) та іхтіологічний 
«Лісконоги» (Новгород-Сіверський р-н). Використання цих об’єктів, як 
складової туристичної галузі перш за все, вдвічі підвищить економічну 
ефективність районів та області в цілому і задіє сільське населення в 
сферу сільського, екологічного (зеленого), спортивного, культурно-
пізнавального, релігійно та інших видів туризму. Для залучення 
заповідних територій до екотуризму необхідно також впорядкувати 
місця відпочинку, тобто створити рекреаційну інфраструктуру, 
обладнати місця для ночівлі та відпочинку, пункти харчування, 
лікування, розваг, санітарно-технічне облаштування, тощо. Для цього 
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необхідно задіяти і використати місцеві ресурси та інвестиції 
підприємницьких структур, які готові вкласти кошти в галузь 
екологічного та сільського туризму.  

Також проведені роботи по розробці проекту створення 
національного природного парку «Дніпровсько-Деснянське міжріччя», 
визначена площа парку 64150,1 га, із них з вилученням та наданням 
парку в постійне користування 9133,7 га. Розпочаті роботи по 
отриманню погоджень на створення національного природного 
парку. На нашу думку, наявна територія повинна отримати такий 
статус у складі НПП і стати складовою розвитку рекреаційних та 
екотуристичних ресурсів, що дасть змогу сформувати новітню схему 
розвитку сільського та екотуризму, що забезпечить збереження певних 
населених пунктів та покращення демографічної ситуації на сільських 
територіях. 

Ведуться роботи по розробці проектів створення нових об’єктів 
ПЗФ місцевого значення – заказників в Ріпкинському районі та 
ботанічних пам’яток природи в м. Чернігові. Проведено обстеження 
на площі більше 10 тис. га лісових насаджень на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду для подальшого призначення 
проведення санітарно оздоровчих заходів. Що розширить сферу 
послуг в районі та області в цілому принаймні на 20 %. Враховуючи 
статистичні дані, за останній рік кількість туристів сільської місцевості 
Чернігівщині сягала 26 тис. осіб, що майже на дві тисячі більше, ніж  
за останні роки, з них іноземці становили 3 тис. осіб. За економічними 
підрахунками, обсяг реалізації наданих туристичних послуг склав 
21,5 млн. грн., що залишило надходження до бюджету області майже 
1,6 млн. грн. [2]. 

Нині екотуризм, як базовий елемент розвитку сільського 
туризму в Чернігівській області, один з найрозвинутіший в 
національних природних парках (НПП). Зокрема кінний екотуризм 
практикується у НПП Мезинський та Ічнянський та може бути 
рекомендований для більшості інших об'єктів. Науково-пізнавальний 
туризм притаманний для регіонально-ландшафтного парку 
«Міжрічинський», дендропарки «Тростянець» загальнодержавного 
значення та «Прилуцький» місцевого значення, Менський зоопарк, 
який пропонує туристам екскурсії, позначені певними екологічними 
стежками. Пропонується аматорське і спортивне рибальство, 
екстремальний екотуризм та ін. Кількість туристичних послуг, які 
надають об'єкти природно-заповідного фонду Чернігівщини, 
постійно зростає, пропонуючи нові послуги. 
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Висновки. Організація відпочинку на селі, як свідчить практика, 
не така прибуткова, як на відомих морських та гірськолижних 
курортах, але в комплексі з екотуризмом, може приносити стабільний і 
цілком гідний дохід.  

На Чернігівщині екологічний туризм в системі сільського 
туризму має великі перспективи. Туристична діяльність сільського та 
екотуризму стимулює розвиток інших галузей - в першу чергу, 
сільського господарства. Доходи від туризму дозволяють ефективніше 
використовувати ресурси і застосовувати більш сучасні технології. Все 
це дає значний імпульс для розвитку економіки та зростання 
добробуту місцевих жителів, особливо в районах, віддалених від 
індустріальних центрів, з традиційно низьким рівнем економічного 
розвитку. 

Первинні та вторинні доходи від туризму можуть отримувати 
різні економічні суб'єкти і сектора. Тому, навіть якщо очікувані 
результати не настільки великі, при плануванні екотуризму слід 
з'ясувати, які сектори і групи людей всередині регіону будуть порушені 
в першу чергу. Приплив доходів може викликати розвиток в бажаному 
напрямку (наприклад, збільшення виробництва харчових продуктів на 
місцях), а доходи можуть піти на благо малозабезпеченої частини 
місцевого населення. Економічні переваги, які отримають місцеві 
жителі від розвитку туризму, будуть значною мірою залежати від 
повноти і різноманітності надання туристичних послуг на селі. Слід 
ретельно продумувати ці аспекти при організації економічних 
взаємодій на місцях. 

З огляду на вищесказане, для успішного розвитку екотуризму на 
сільських (в т.ч. заповідних) територіях треба вирішити наступні 
питання: 

— оформити в законодавчому і нормативно-правовому плані 
здійснювану в межах об'єктів природно-заповідного фонду 
екотуристичну діяльність; 

— розробити економічний механізм надання платних 
рекреаційних послуг, установити нормативи плати, створити 
відповідні підрозділи установ природного заповідного фонду України; 

— провести облік наявних рекреаційних ресурсів на природних 
територіях та розглянути можливості їх туристичного використання; 

— визначити надійні способи розрахунку допустимих навантажень 
на природно-рекреаційні території; 

— в межах об'єктів природно-заповідного фонду розробити 
комплекс різноманітних тематичних маршрутів та екологічних стежин; 
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— в лісництвах та на заповідних територіях провести заходи щодо 
пристосування цих ділянок до туризму та відпочинку; 

— розробити ряд різноманітних та ефективних засобів пропаганди 
охорони природи, екологічної освіти рекреантів та контролю за їх 
поведінкою в природі; 

— організувати наукове дослідження економічних, географічних, 
соціальних та екологічних аспектів розвитку екологічного туризму, а 
також професійну освіту працівників галузі. 

Враховуючи викладені пропозиції та базуючись на досвіді 
комплексного використання сільського й екологічного туризму, ми 
можемо стверджувати, що екотуризм, як дієвий елемент відпочинку на 
селі, перш за все буде позитивно впливати на розвиток сільської 
місцевості, зростання рівня життя селян; створення нових робочих 
місць для жителів приміських районів; сприяння розвитку 
інфраструктури регіонів; відродження культурних традицій 
українського народу; надасть нові робочі місця для сільських жителів. 
Самозайнятість населення сприятиме зниженню соціальної 
напруженості в регіоні, росту добробуту сільських жителів.  

Цей вид туризму дає можливість сільському населенню 
диверсифікувати свою господарську діяльність, забезпечити 
підвищення соціально-економічного рівня життя та збільшити свої 
доходи. Актуальність і необхідність розвитку екотуризму в області 
обумовлюється ще й такими вагомими показниками, як охоплення 
цим видом послуг великої кількості населених пунктів. Із 1539 
населених пунктів близько 650 мають природничу цінність [2]. 
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УДК 331.52 
 

РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

ТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

БОЯРЧУК Л.В., ВИКЛАДАЧ, 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ 

ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 
 

Стаття присвячена розробці раціональних шляхів використання трудових 
ресурсів України та Чернігівської області, а також формування потреби народного 
господарства в робочій силі та розвитку структури зайнятості населення. Запропоновані 
заходи щодо вдосконалення шляхів використання трудових ресурсів в Україні та 
Чернігівській області. 

The article is deviled to the sanctified to development of rational ways of the use of labor 
resources in Ukraine and Cherished area, and also forming the necessity of national economy in 
labor force and development of employment structure of population. The measures in the 
improvement of ways in the usage of labor recourses in Ukraine and Cherished area are offered. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. З кожним роком 
в Україні збільшується зацікавленість в можливостях країни 
забезпечити робочі місця працюючими. Так як суспільні 
перетворення в Україні за період незалежності, що вплинуло на рівень 
та умови життя людей, а особливо на динаміку чисельності населення, 
його склад і процеси відтворення. 

Трудові ресурси становлять в Україні 60,0 % від загальної 
кількості населення. Хоча жінки швидше виходять на пенсію, але 
питома вага їх у складі трудових ресурсів становить 48,54 %. Майже 
62 % населення працездатного віку проживає в містах. Серед трудових 
ресурсів, які нині незайняті, основну частину становлять ті, що вчаться. 
В умовах, коли в Україні та її регіонах є складна демографічна 
ситуація, дуже важливою є проблема раціонального використання 
трудових ресурсів. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Дослідженням даного 
питання займались такі вчені: Рузавіна О.І., Кичко І.І., Богиня Д.П., 
Васильченко В.С., Балашнович Б.О. та інші. 

Формулювання цілей статті. Дослідити основні проблеми 
дефіциту трудових ресурсів, розглянути шляхи вирішення основних 
проблем трудових ресурсів в Україні та Чернігівській області. 
Дослідити забезпеченість населення працездатного віку робочими 
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місцями.  
Виклад основного матеріалу дослідження. До трудових 

ресурсів відносяться: населення працездатного віку, тобто (чоловіки у 
віці 16–62 роки, і жінки 16–56 роки) за винятком непрацюючих 
інвалідів І і II групи працездатного віку, плюс працюючі пенсіонери і 
працюючі підлітки.  

Значна кількість населення працездатного віку не має робочих 
місць.  

Із загальної чисельності трудових ресурсів не можуть бути 
залучені до економічної діяльності:  

а) учні і студенти працездатного віку;  
б) жінки по догляду за дітьми;  
в) зайняті у силових структурах.  

Крім галузевих проблем раціонального використання трудових 
ресурсів не менш важливими є регіональні, їх актуальність зумовлена 
насамперед нерівномірним розміщенням населення на території 
України. Області відрізняються за густотою населення, його 
природним приростом, розвитком продуктивних сил, спеціалізацією 
господарства, рівнем урбанізації.  

У зв'язку з цим є об'єктивні умови для територіальної 
диференціації процесів формування і використання трудових ресурсів. 
Їх раціональне використання потребує насамперед структурних змін в 
інвестиційній політиці. Особливо це стосується місцевостей з 
надлишком трудових ресурсів, де необхідно передбачати витрати на 
створення нових робочих місць, а також відповідні капіталовкладення 
у соціальну сферу. Заходи, спрямовані на раціональне використання 
трудових ресурсів, є однією з найважливіших умов пропорційного 
розвитку народного господарства України.  

В Україні забезпеченість трудовими ресурсами має значні 
відмінності, що пов'язано з особливостями демографічних процесів та 
економічним розвитком в окремих регіонах. 

Трудоресурсний потенціал характеризується чисельністю 
трудових ресурсів, їхньою статево-віковою структурою, рівнем освіти і 
професійно-кваліфікованої праці, фондом робочого часу, станом 
здоров'я, рівнем дисципліни та іншими соціально-економічними 
чинниками.  

На рівень працездатності трудоресурсного потенціалу значний 
вплив має статево-вікова структура населення. Так, витрати чоловічої 
праці на роботах, що потребують значної фізичної сили, будуть більш 
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ефективними порівняно з такими ж за кількістю та часом витратами 
жіночої праці. Тим більше, що є ряд виробництв (годинникове, 
електролампове, приладобудівне), де жіноча праця є якіснішою і 
продуктивнішою, ніж чоловіча.  

Станом на 1 січня 2011 р. чисельність населення України 
становила 45,6 млн. чол. (див. табл. 1). Україна за чисельністю 
населення посідає п’яте місце серед європейських країн та друге місце 
серед країн СНД після Росії. 

В нашій державі річна чисельність померлих осіб  перевищує 
чисельність народжених протягом тривалого періоду часу. 

За п’ять останніх років чисельність населення скоротилася на 1,2 
млн. осіб. Тобто відбувається процес депопуляції. 

Депопуля ́ція — систематичне зменшення абсолютної 
чисельності населення будь-якої країни або території як наслідок 
звуженого відтворення населення. Процес депопуляція спостерігається 
в багатьох країнах Європи: Білорусі, Болгарії, Греції, Італії, Естонії, 
Латвії, Литві, Молдові, Російській Федерації, Румунії, Словенії, Чехії, 
Швеції та ін.  

У динаміці чисельності населення спостерігаються певні 
відмінності, зумовлені особливостями як природного, так і 
механічного руху. Найстарішими в демографічному відношенні є 
Вінницька, Житомирська та Чернігівська області. В перелічених 
областях відбуваються інтенсивні депопуляційні процеси. За 
специфікою динаміки чисельності населення до цієї ж групи можна 
віднести також Київську, Одеську, Сумську та Черкаську області. 
Високий рівень народжуваності спостерігається в  Волинській, 
Закарпатській, Івано-Франківській і Рівненській областях. За останні 
роки в таких областях як Волинська, Закарпатська, Рівненська) та у м. 
Києві зафіксовано збільшення числа народжених над числом 
померлих. В окрему групу можна виділити Автономну Республіку 
Крим, Харківську і Одеську області та м. Київ. Для даних регіонів 
характерним є позитивне сальдо міграції, що частково компенсує 
природний убуток людності. Решта областей має динаміку населення, 
подібну до загальноукраїнської, коли протягом останніх років 
спостерігається неухильне зменшення чисельності без будь-яких ознак 
поліпшення ситуації. 

В Україні чисельність міського населення перевищує 
чисельність сільського на 16,8 млн. чол. (див таблицю), а в 
Чернігівській області 0,3 млн. чол. (24,6%). 
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Таблиця 
Чисельність постійного населення станом на 01.01.2011 р. 

 

Чисельність населення, осіб Частка в загальній 
кількості населення, %  

все 
населення міське сільське міського сільського 

Україна 45598179 31186018 14412161 68,4 31,6 

Чернігівська 
область 1089667 679101 410566 62,3 37,7 

 

Розглядаючи статевий склад населення України, можна сказати, 
що кількість чоловіків на 3532947 осіб менше ніж жінок, хоча кількість 
чоловіків працездатного віку на 801246 осіб більше ніж жінок, а в віці 
старшому за працездатний вік навпаки кількість жінок перевищує 
кількість чоловіків на 4526692 осіб. В Чернігівській області кількість 
жінок перевищує кількість чоловіків на 104127 осіб, проте кількість 
чоловіків працездатного віку більше ніж жінок за цією ж групою на 
26632 осіб. 

Аналізуючи відмінності стосовно середньої очікуваної 
тривалості життя у містах і селах, можна сказати, що спостерігається 
значне та довготривале відставання показників сільського населення. 

В м. Чернігові та області тривалість життя обох статей складає 
40 років: жінок – 42,3 роки, чоловіків – 37,2 роки, тобто на 5,1 роки 
менше. 

За даними Держкомстату в України 31186018 чол. живе в містах 
(в Чернігівській області – 679101 чол.), 14412161 чол. в селах (в 
Чернігівській області – 410566 осіб). При цьому темпи української 
урбанізації вищі за світові показники. Щороку в Україні з карти зникає 
кілька селищ. За чотири останні роки в Україні зняли з обліку 117 
населених пунктів, а за роки незалежності – 504 населених пункти. 
Тому нашій державі необхідно вирішувати цю проблему враховуючи 
досвід інших країн. Так наприклад в Стокгольмі (Швеція) лінія метро 
простягається на 20 км за межі міста, до станції підземки примикають 
швидкісні електропотяги. Так, що сільським жителям, які працюють в 
місті не треба переїжджати зі своїх домівок. 

Демографічне навантаження на населення працездатного віку 
(на 1000 осіб працездатного віку) в Україні складає 666 чол., а в 
Чернігівській області – 747 чол.  
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Одним із важливих завдань держави стосовно «охорони» 
трудових ресурсів є збереження здоров’я населення як основного 
потенціалу виробничих ресурсів країни. Доведено, що здоров’я 
населення залежить від соціального та економічного благополуччя, 
спадковості, важливу роль при цьому відіграє здоровий спосіб життя, 
адекватне харчування, належні умови життя та побуту, стан 
навколишнього середовища. 

Вивчення тенденцій захворюваності та поширеності хвороб 
серед різних вікових груп населення та закономірностей змін 
вищезазначених показників є важливою складовою планування 
стратегічних напрямків розвитку держави в цілому. 

За результатами аналізу стану здоров’я населення України 
дослідники минулих років відмічають сталу негативну тенденцію 
зростання захворюваності та поширеності хвороб, зменшення 
абсолютної кількості населення за рахунок збільшення смертності, 
більше того, прогнозувалося подальше зростання негативних змін цих 
показників, що стає загрозливим для національної безпеки. 

У 2010 р. серед населення працездатного віку було 
зареєстровано біля 17,5 млн випадків хвороб, виявлених вперше 
(захворюваність) і 41 млн звертань на рік з приводу всіх хвороб 
(поширеність). Відносний показник захворюваності (на 100 
тис.працездатного населення) становив 63 318,0, а поширеності – 148 
382,6. 

Всі ці показники вплинули безпосередньо і на тривалість життя 
населення України.  

Так тривалість життя жінок сільських та міських поселень 
практично не різниться (73-75 років), а в порівнянні з чоловіками 
майже на 10 років. 

Висновки. Отже розглянувши основні проблеми в Україні та 
Чернігівській області стосовно використання трудових ресурсів, можна 
вказати на основні шляхи раціонального використання трудових 
ресурсів:  

1. На підготовку працівника, на навчання у середній 
загальноосвітній школі, у професійно-технічних училищах, у вищих 
навчальних закладах І і II та III і IV рівнів акредитації держава 
витрачає значні кошти. 

2. Необхідно раціонально використовувати працю жінок і 
чоловіків, їх фізичну силу і розумові здібності можна лише у період їх 
активної трудової діяльності. 

 3. Кожна людина незалежно від того, працює вона чи ні, потребує 
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коштів на їжу, одяг, взуття, забезпечення житлом і всіма видами 
комунальних та соціальних послуг.  

4. Людина лише в праці удосконалює свою майстерність і навички. 
Закріпити отримані у навчальному закладі знання, підвищити свою 
ділову кваліфікацію можна лише на робочому місці.  

Ці фактори повинні постійно пам'ятати керівники всіх ланок 
управління і піклуватись про раціональне використання трудових 
ресурсів.  

З переходом на ринкові методи господарювання увага до цієї 
надто важливої проблеми зі сторони держави докорінно змінилась. 
Тепер, коли громадяни України вільно вибирають види своєї 
діяльності, які не забороняються законом, і добровільна незайнятість 
громадян не є основою для притягнення їх до адміністративної і 
кримінальної відповідальності. Також змінюються підходи до 
ставлення керівників різних ланок управління до питання зайнятості 
трудових ресурсів, збільшення кількості робочих місць, але ці питання 
поки ще не стали загальнодержавною справою.  

На регіональному рівні при встановленні ресурсної і витратної 
частин балансу між ними інколи виникає невідповідність. У випадку, 
коли переважає ресурсна частина звітного балансу, необхідно в 
плановому балансі передбачити заходи щодо створення додаткових 
робочих місць з метою забезпечення повної зайнятості. Тільки таким 
чином можна зберегти трудовий ресурс, як основу  успішної роботи 
організації. Згадаємо слова Джона Раскіна: «Господь Бог хоче, щоб 
жодна людина не жила в цьому світі без роботи. Але не менш 
очевидно і те, що Він хоче, щоб кожна людина була щаслива на своїй 
роботі». 
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УДК 338.436 
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ЧИННИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

 
БРОНИЦЬКИЙ О.М., К.Е.Н., 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ 
 

У статті розглянуті різні визначення та класифікації чинників 
конкурентоспроможності Запропонована система критеріїв та показників 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.  

Various definitions and classifications of factors of competitiveness are presented in the 
article. The system of criteria and indicators of competitiveness of the agricultural enterprises is 
offered. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема 
забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств має глобальний характер, оскільки, з одного боку, 
визначає багато аспектів економічної і соціальної політики країни, з 
іншого – прямо пов’язана з інтересами її громадян, що виступають у 
ролі споживачів продукції цих підприємств. Процес формування 
конкурентоспроможних господарських структур ринкового типу, 
здатних з максимальною ефективністю використовувати землю та 
забезпечувати стабільну продовольчу безпеку держави посідає важливе 
місце в аграрній політиці всіх промислово розвинених країн. Значення 
конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери в умовах 
сучасної економіки зростає: набуває більшої необхідності насичення 
ринку сільськогосподарськими продуктами вітчизняного виробництва, 
вимагається покращення їх якості, розширення асортименту, що в 
кінцевому підсумку визначає здатність країни реалізовувати свою 
продукцію як усередині, так і за її межами. 

Для здійснення розширеного відтворення сільськогосподарські 
підприємства повинні мати відповідний рівень 
конкурентоспроможності, який, у свою чергу, забезпечується завдяки 
раціональному використанню низки чинників. При цьому об'єктивно 
виникає необхідність їх класифікації, визначення критеріїв і 
показників їх використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Конкурентоспроможність підприємств, окремих її аспектів є 
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предметом вивчення таких зарубіжних вчених як: І. Ансофф, 
Е. Вогель, Е. Ворнер, Р. Ербе, Д. Кісінг, П. Кругман, М. Познер, 
М. Портер, Дж. Робінсон, Дж. Стренд, А. Томпсон, Е. Хекшер та ін. 
Серед вітчизняних та російських вчених, які займаються дослідженням 
питань конкурентоспроможності, вагомий внесок зробили Г. Азоєв, 
В. Андріанов, Б. Данилишин, О. Кваша, О. Кописко, О. Ліпанова, 
В. Міланич, О. Піменова, Л. Прокопець, П. Саблук, В. Сіденко, 
С. Соколенко, А. Стельмащук, Б. Супіханов, Р. Фатхутдінов, 
П. Чайковський, І. Чемерис, І. Червена, О. Школьний, О. Шпичак, 
І. Яців та ін. 

Однак, незважаючи на велику кількість досліджень, деякі 
питання є недостатньо розкритими та потребують подальшого 
розгляду, – зокрема, питання визначення та класифікації чинників 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, а також 
показників, що можуть бути використані для її оцінки.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження кола 
чинників, які визначають конкурентоспроможність агропідприємств, 
їх класифікація, формулювання критеріїв, за якими доцільно 
оцінювати конкурентоспроможність цих підприємств та їх 
конкретизація у економічних показниках.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вперше поняття 
«конкурентоспроможність» було введено наприкінці 1970-х рр. 
М. Портером, який під конкурентоспроможністю розумів 
рентабельність та продуктивність використання ресурсів. Розглядаючи 
конкурентні переваги підприємства, М. Портер виділяє основні 
(природні ресурси, кліматичні умови, географічне положення країни, 
некваліфікована й напівкваліфікована робоча сила і т.п.) та розвинені 
чинники (сучасна інфраструктура обміну інформацією на цифровій 
основі, високоосвічені кадри, дослідницькі центри університетів і тому 
подібне). За ступенем спеціалізації М. Портер підрозділяє конкурентні 
переваги на загальні і спеціалізовані [4, с. 87-112]. 

Р. Фатхутдинов вважає, що чинник конкурентної переваги – 
конкретний компонент (фактор) зовнішнього або внутрішнього 
середовища дії фірми, за яким вона перевершує конкуруючі фірми. На 
думку вченого, чинники можуть бути тактичними і стратегічними [5, 
с. 113]. Тактичний чинник конкурентної переваги фірми – конкретний 
компонент (фактор) зовнішнього або внутрішнього середовища 
фірми, за яким вона перевершує або перевершуватиме в найближчий 
період (не більше року) конкуруючі фірми. Стратегічний чинник 
конкурентної переваги фірми – конкретний компонент (фактор) 
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зовнішнього або внутрішнього середовища дії фірми, за яким вона 
може перевершити конкуруючі фірми після виконання в перспективі 
конкретних умов, що визначають перевагу аналізованого компонента 
фірми в порівнянні з тими ж компонентами конкуруючих фірм. 

На думку В. Клюкача, слід виділяти наступні чинники 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції: економічні 
(рівень витрат і цін на кінцеві види продукції); екологічні 
(забезпечення відповідності існуючим вимогам); технологічні 
(перспективи можливої модернізації виробництва); соціальні (витрати 
соціального характеру на перепрофілювання виробництва) 
[2, с. 67-72]. 

В. Гончаров виділяє наступні групи чинників, що впливають на 
формування конкурентоспроможності переробних підприємств: 
чинники макрорівня, мезорівня (галузеві) і мікрорівня (внутрішнього 
середовища підприємства) [1, с. 44]. При цьому найбільш значимими 
чинниками в кожній з груп автор вважає наступні: на макрорівні – 
міжнародні (кон'юнктура світових ринків, стан світової фінансової 
системи і економічний розвиток провідних країн), національні 
(політичного, економічного і науково-технічного характеру, механізм 
державного регулювання, податкова і фінансово-кредитна політика); 
на мезорівні – специфіка продукції, що виробляється, технологічного 
процесу, формування цін на продукцію; на мікрорівні – ресурсне 
забезпечення, економічний і науково-технічний розвиток, 
організаційно-структурні чинники, чинники комерційної діяльності й 
цінові. В окрему групу об'єднуються чинники зовнішнього 
середовища, які мають випадковий характер. Їх дія може проявитися 
на усіх рівнях ієрархічної структури конкурентного середовища. До 
випадкових чинників можна віднести політичні події, стихійні лиха і 
катастрофи; суттєві зміни в технологіях, на світових фінансових 
ринках та ін. 

На думку С. Шевельової, аналіз конкурентоспроможності 
підприємства слід здійснювати за такими чинниками як: ринкова 
позиція, прибутковість, привабливість для інвесторів, імідж серед 
споживачів та різноманітних суб’єктів господарювання [6, с. 21].  

Зазначимо, що саме поняття конкурентоспроможності щодо 
агропідприємств є досить складним і трактується неоднозначно. 
Досить повно та системно розкривають його в своєму визначенні 
М. Малік та О. Нужна, на думку яких конкурентоспроможність 
сільськогосподарських підприємств – це здатність суб’єктів 
економічної діяльності аграрної сфери пристосовуватись до нових 
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умов господарювання використовувати свої конкурентні переваги і 
перемагати в конкурентній боротьбі на ринках сільськогосподарської 
продукції та послуг, максимально ефективно використовувати 
земельні ресурси, якомога повніше задовольняти потреби покупця 
шляхом аналізу структури ринку і гнучко реагувати на зміну його 
кон’юнктури [3].  

Проте забезпечення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств не обмежується використанням 
тільки земельних ресурсів. Специфіка сільськогосподарського 
виробництва полягає у значній залежності від погодних умов, 
природних ресурсів, тривалому циклі виробництва та ін. 
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств має 
характерні особливості пов’язані, з одного боку, зі специфікою 
сільського господарства як виду економічної діяльності, з іншого, – зі 
значним рівнем конкуренції у середовищі сільськогосподарських 
товаровиробників, що є, зокрема, наслідком, значної їх кількості та 
різноманітності. У загальному вигляді конкурентоспроможність 
сільськогосподарського підприємства може бути визначена як його 
порівняльна перевага стосовно інших підприємств даної галузі 
усередині країни і за її межами. 

Для оцінки рівня конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств її слід розглядати з точки зору як 
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників 
відносяться важелі, які впливають на рівень конкурентоспроможності: 
інституціональні важелі (державне регулювання, податкова і фінансова 
політика), сегментованість ринку, природно-кліматичні умови, 
комунікативність (місце розташування підприємства, його віддаленість 
від транспортних магістралей, якість доріг, зв'язок і т.д.), цінове 
регулювання, рівень платоспроможного попиту населення, 
розвиненість ринку і його інфраструктури. До внутрішніх відносять в 
основному ті чинники, які сприяють зниженню витрат виробництва: 
розміри виробництва, ефективність використання факторів 
виробництва, спеціалізація й диверсифікація виробництва, 
продуктивність тварин, врожайність сільськогосподарських культур, 
якість продукції. 

Попри те, що зовнішні чинники не піддаються впливу з боку 
підприємства, вони вимагають належної уваги й врахування у його 
діяльності й стратегії розвитку, оскільки зміни в зовнішньому 
середовищі призводять до зміни усіх найважливіших показників 
роботи підприємства, а отже, і його конкурентній позиції. 
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Чинники конкурентоспроможності продукції доцільно 
класифікувати на внутрішньогосподарські та зовнішні. До найбільш 
значущих внутрішньогосподарських чинників 
конкурентоспроможності слід віднести, по-перше, витрати на 
виробництво – мова йде, насамперед, про зниження витрат; 
збільшення об'ємів інвестування в оновлення основних засобів 
виробництва і технологій; поліпшення інформаційного супроводу 
процесів виробництва; інформація про ресурси і технології 
виробництва; вдосконалення інфраструктури й матеріально-технічної 
бази; підвищення рівня спеціалізації та концентрації виробництва; 
залучення висококваліфікованих працівників; мотивація персоналу на 
підвищення професійно-кваліфікаційного рівня й продуктивності 
праці; дотримання пропорцій між випереджаючим ростом 
продуктивності праці та її оплатою; впровадження і розробка 
внутрішньогосподарського розрахунку на основі бізнес-планів 
госпрозрахункових підрозділів і укладення єдиного договору співпраці 
між ними. До внутрішньогосподарських чинників 
конкурентоспроможності також слід віднести якість продукції, що 
включатиме: інформацію про стандарти і технологічні вимоги до 
якості продукції; освоєння нових технологій виробництва; підвищення 
техніко-економічних і якісних показників; підвищення питомої ваги 
виробництва продукції, що має високі якісні характеристики. 

Серед зовнішніх чинників конкурентоспроможності необхідно 
виділити, по-перше,  реалізацію продукції: загальний стан ринкової 
кон'юнктури; маркетингові дослідження (зовнішня і внутрішня 
інформація про конкурентів), структурний аналіз ринку, інформація 
про величину попиту на конкретний вид продукту, вимоги до якості, 
переваги і зміни смаків споживачів, платоспроможність населення, 
канали збуту, ціновий вплив на ринок посередників і переробників, 
поліпшення інформаційного супроводу реалізації продукції, 
використання цінових чинників підвищення конкурентоспроможності 
продукції, освоєння нових сегментів ринку. 

Другий суттєвий зовнішній чинник конкурентоспроможності 
сільгосппідприємств – державне регулювання та підтримка розвитку 
сільського господарства і сільських територій – індикативне 
планування; субсидії з державного, регіональних і місцевих бюджетів; 
пільги по оподаткуванню; державні замовлення на закупівлю 
сільгосппродукції; підготовка кваліфікованих кадрів; інформаційне 
забезпечення; розробка і здійснення заходів, що забезпечують 
підвищення соціального статусу сільського населення (поліпшення 
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демографічної ситуації на селі, зайнятість, зростання доходів й 
підвищення якості життя сільського населення, зміцнення його 
соціального статусу у суспільстві). 

Третій важливий зовнішній чинник конкурентоспроможності 
сільгосппідприємств – взаємодія з іншими господарюючими 
суб'єктами: встановлення інтеграційних і коопераційних зв'язків по 
виробництву, переробці і реалізації продукції, інформаційному 
забезпеченню, захисту інтересів сільгоспвиробників і координації їх 
діяльності; створення споживчих кооперативів за поданням різного 
роду послуг. 

Період часу реалізації продукції також є одним з чинників 
конкурентоспроможності – він значною мірою впливає на всі інші 
елементи конкурентоспроможності. Оперативне реагування на зміну 
чинників і мобілізація ресурсів зберігають позиції сільгосппідприємств 
на ринку або ж істотно покращують і мінімізують витрати ринкових 
трансакцій. Точність в часі постачання ресурсів скорочує витрати на їх 
зберігання й переміщення та забезпечує ритмічність виробництва. В 
аграрному виробництві від оперативних рішень про проведення в 
сприятливі терміни технологічних операцій в рослинництві залежить 
врожайність сільськогосподарських культур. 

Щоб оцінити рівень конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства виходячи із розглянутих 
чинників, необхідно визначити критерії та показники, за якими має 
здійснюватись ця оцінка. Критерії – це ознаки, на підставі яких 
робиться оцінка, засіб перевірки, мірило правильності судження чи 
оцінки якості, або інших характеристик економічного об'єкту. Всякий 
критерій повинен відповідати певному набору вимог і забезпечувати 
об'єктивність, надійність і вимірність основної ознаки. Показник же – 
це кількісно-якісна характеристика соціально-економічних явищ і 
процесів, вимірник, який дозволяє судити про стан економіки країни, 
регіону, підприємства та зміни цього стану, про економічний 
розвиток, підйом або спад. 

Ґрунтуючись на визначених вище підходах до розгляду 
конкурентоспроможності підприємства, в якості критеріїв 
конкурентоспроможності агропідприємства виправданим буде 
прийняти ознаки, що відповідають певним видам 
конкурентоспроможності. Для конкурентоспроможності підприємства 
як сумарної конкурентоспроможності продукції, що виробляється, – це 
відношення суми виручки від реалізації усіх видів продукції до суми 
повної їх собівартості:  
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де К1 – коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за першою 
групою чинників; Ві – виручка від реалізації i-го виду продукції, грн.; 
Сі – повна собівартість i-го виду продукції, грн.; n – кількість видів 
продукції, що їх випускає підприємство. 

Для оцінки конкурентоспроможності підприємства як вартості 
його майнового комплексу слід використати показник відношення 
ринкової вартості майна (виручки від продажу майна) до вартості 
чистих активів цього підприємства:  
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де К2 – коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за другою 
групою чинників; Вм – ринкова вартість майна (виручка від продажу 
майна), грн.; Ан – залишкова вартість необоротних активів, грн.; Ао – 
вартість оборотних активів, грн.; Зк – короткострокові зобов'язання, 
грн.; Зд – довгострокові зобов'язання, грн. 

Для оцінки конкурентоспроможності підприємства як об'єкту 
бізнесу доцільно використати показник відношення ринкової вартості 
майна (виручки від продажу майна) до вартості активів цього 
підприємства з урахуванням їх капіталізації:  
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де К3 – коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за третьою 
групою чинників; Ккап – коефіцієнт капіталізації. При обґрунтуванні 
значення коефіцієнта капіталізації слід орієнтуватися на передові 
агрофірми, що знаходяться в аналогічних умовах. 

Четвертим важливим показником, що має бути використаний 
для оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарського 
підприємства, є конкурентний статус:  
 

,
Co
Cf

So
Sf

IkIo
IkIfКС 




  (4) 
 

де КС – конкурентний статус підприємства; If – рівень стратегічних 
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капіталовкладень; Ik – критична точка капіталовкладень, що 
знаходиться на межі прибутку і збитку; Iо – оптимальний рівень 
капіталовкладень; Sf – діюча конкурентна стратегія; So – оптимальна 
конкурентна стратегія; Cf – наявні можливості; Со – оптимальні 
можливості. 

Якщо розрахований показник конкурентного статусу 
знаходиться у межах від 0 до 0,5, це свідчить про низький рівень 
конкурентоспроможності досліджуваного підприємства; від 0,5 до 0,7 – 
середній рівень конкурентоспроможності; від 0,7 до 1 – високий рівень 
конкурентоспроможності.  

Глибока всебічна оцінка конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства не може бути охарактеризована 
одним «універсальним» показником. Оцінка конкурентоспроможності 
господарюючого суб'єкта не вичерпується повною мірою навіть 
такими ключовими показниками, як прибуток або чиста продукція, 
створена в процесі функціонування впродовж одного виробничого 
циклу. Прибуток, наприклад, може бути отриманий і при великій 
кредиторській заборгованості за довгостроковими й 
короткостроковими зобов'язаннями, при абсолютній 
неплатоспроможності, а в деяких випадках і при негативному значенні 
чистих активів. Цілком зрозуміло, що відносити господарюючий 
суб'єкт, що знаходиться в такому фінансовому положенні, до 
конкурентоспроможних не є обґрунтованим. Тож очевидно, що в 
процесі аналізу й оцінки діяльності сільськогосподарського 
підприємства, визначення доцільності його подальшого існування і 
перспектив розвитку слід застосовувати усі вищевказані критерії і 
показники конкурентоспроможності.  

Висновки. Конкурентоспроможність є динамічним 
показником, зміни якого залежать як від зовнішніх, так і від внутрішніх 
чинників у певний момент часу. Об’єктивна оцінка 
сільськогосподарським підприємством своїх конкурентних позицій на 
ринку – необхідна (але не достатня) умова для їх посилення. 
Керівництво підприємства повинно регулярно здійснювати аналіз 
його діяльності, застосовуючи запропоновану систему критеріїв і 
показників конкурентоспроможності. 
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ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Досліджено організаційно-економічні передумови ефективного використання 

виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств та обґрунтовано основні 
шляхи його підвищення. 

Investigational organizationally economic pre-conditions of the effective use of production 
potential of agricultural enterprises and grounded basic ways of his increase. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах 
ринкових трансформацій сучасний стан економіки України 
характеризується значним руйнуванням основних елементів 
виробничого потенціалу. Нераціональне використання природних 
ресурсів, непродумані форми і методи залучення робочої сили до 
систем господарських відносин, суттєві диспропорції у процесах 
формування виробничого потенціалу сільськогосподарських 
підприємств призвели до його скорочення, недосконалості системи 
відтворення його елементів. Це обумовлює актуальність дослідження 
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проблеми ефективного використання виробничого потенціалу 
аграрних підприємств у процесі їх господарської діяльності. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Значний внесок в 
розробку проблеми ефективного використання виробничого 
потенціалу сільськогосподарських підприємств  зробили такі вчені-
економісти як: В.Г. Андрійчук, Д.П. Богиня, Я.К. Білоусько, 
О.А. Бугуцький, О.А. Грішнова, М.І. Долішній, С.М. Злупко, 
С.М. Кваша, П.Т. Саблук, В.К. Горкавий, В.Я. Месель-Веселяк, 
Л.І. Михайлова, Г.М. Підлісецький, В.Л. Товстопят, А.М. Третяк, 
В.С. Шебанін, М.М. Федоров, К.І. Якуба та багато інших. Разом з тим, 
ряд аспектів цієї багатопланової проблеми залишаються недостатньо 
вивченими і потребують поглибленого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Визначити галузеві особливості 
та обґрунтувати організаційно-економічні передумови ефективного 
використання виробничого потенціалу в сільськогосподарських 
підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробничий 
потенціал з точки зору економічної теорії можна охарактеризувати як 
матеріальну умову для відтворення земельних, трудових та 
матеріально-технічних ресурсів та як сукупність збалансованих 
факторів для ефективного функціонування сільськогосподарських 
підприємств незалежно від форми власності. 

Складовою частиною та основною особливістю виробничого 
потенціалу сільськогосподарського підприємства є такий природний 
ресурс як земля. Вона становить природноекономічну основу процесу 
виробництва матеріальних благ, необхідних для існування людей та 
розвитку суспільства. Тому сільськогосподарське виробництво 
повинне поєднуватися із системою технічних і економічних заходів, 
спрямованих на її відтворення, охорону і раціональне використання. 

Потенціал землі визначається її природно-генетичними 
властивостями і реалізується у виробничому процесі, який забезпечує 
певний обсяг сільськогосподарської продукції лише внаслідок 
доцільної діяльності людини. Вплив людини на природно-
генетичний потенціал землі, поліпшення його використання в 
сільськогосподарському виробництві визначається рівнем розвитку 
продуктивних сил суспільства. У процесі інтенсифікації галузі 
найважливіше значення має раціональне використання земельних 
ресурсів. Це пов’язано із скороченням площі ріллі у розрахунку на 
одного жителя України. 

У підвищенні економічної ефективності використання землі як 
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основної складової виробничого потенціалу важливу роль відіграє 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, інтенсивних 
технологій, нових методів виробництва. Розвиток науково-технічного 
прогресу повинен бути спрямований на досягнення найбільшої віддачі 
за відносно менших витрат ресурсів або за їх абсолютної економії [1]. 

Земля – це основа сільської економіки та місцевого 
самоврядування, раціональне використання якої здатне найкраще 
забезпечувати тих, хто на ній працює і проживає [2]. Статистичні дані 
свідчать про зменшення як загальної площі сільськогосподарських 
земель Київської області, так і площі сільськогосподарських угідь за 
2005-2010 рр. Площа сільськогосподарських земель у 2010 р. 
зменшилася на 96,1 тис. га, сільськогосподарських угідь – на 93,9, 
площа ріллі – на 73,2, сіножатей – на 9,1, пасовищ – 10,3, багаторічних 
насаджень – на 1,3 тис. га порівняно з даними 2005 р. Щодо перелогів, 
то вони становлять майже однакову площу (0,7 тис. га) за 
досліджуваний період. У структурі земельної площі 
сільськогосподарських земель найбільшу частку займає рілля у 2005 р. 
– 88,4 %, у 2006 р. – 88,9, у 2007 р. – 89,0, у 2008 р. – 89,3, у 2009 р. – 
89,5, у 2010 – 89,7 %). 

Зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 
та підвищення її економічної ефективності значно залежить від рівня 
забезпеченості аграрних товаровиробників як земельним, так і 
трудовим потенціалом.  

Трудовий потенціал являє собою сукупність фізичних та 
інтелектуальних можливостей населення, які за оптимальних умов 
використання праці забезпечують виробництво матеріальних благ, 
надання послуг і відтворення трудових ресурсів. Як найактивніший 
елемент виробничого потенціалу він характеризується системою 
кількісних факторів і умов: наявністю робочої сили, тривалістю 
робочого і вільного часу, освітнім рівнем працівників, соціально-
демографічними факторами тощо. Крім того, трудовий потенціал 
залежить від характеру взаємодії продуктивних сил і виробничих 
відносин. Отже, основними елементами трудового потенціалу 
виступає людина з необхідним фізичним розвитком, знаннями, 
уміннями і досвідом роботи [3]. 

Цілеспрямоване формування і використання трудового 
потенціалу передбачає раціональний розподіл трудових ресурсів за 
окремими галузями і територією України, досягнення збалансованості 
потреб у робочій силі з її наявністю. 

Рівень землезабезпеченості сільськогосподарських підприємств 
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Київської області відображено в табл. 
Аналіз даних табл. свідчить, що сільськогосподарські 

підприємства Київської області мають великий ресурсний потенціал 
для ведення ефективного господарювання. Землезабезпеченість 
сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону в 2010 р. 
збільшилася порівняно з 2005 р. Так, у 2010 р. на одного працівника 
припадало сільськогосподарських угідь на 36,1% і на 38,0% ріллі 
більше, ніж у 2005 р. Підвищення рівня землезабезпеченості 
сільськогосподарських підприємств можна пояснити зменшенням 
чисельності працівників, зайнятих в сільськогосподарському 
виробництві тому що значних змін у розмірі земельних угідь не 
спостерігається. 
 

Таблиця 
Землезабезпеченість сільськогосподарських 

підприємств Київської області 
 

Показники 2005р. 2006р. 2007р. 2008 р. 2009р. 2010р. 
2010 р. 
у % до 
2005 р. 

Площа с.-г. угідь, 
тис. га 1035,5 1010,2 984,5 960,5 959 941,6 90,9 

Площа ріллі, тис. га 941,8 924,3 901,8 883,2 882,4 868,6 92,2 
Середньооблікова 
чисельність 
працівників, осіб 

62460 58223 51732 45983 41779 41688 66,7 

Припадає на 1 
працівника, га:        

с.-г. угідь 16,6 17,4 19,0 20,9 23,0 22,6 136,1 
ріллі 15,1 15,9 17,4 19,2 21,1 20,8 138,0 

Розраховано автором за даними звітності Головного управління 
статистики у Київській області [4]. 
 

При цьому необхідно відзначити, що виробничий потенціал 
сільського господарства залежить не тільки від площі і структури 
сільськогосподарських угідь, а також від рівня їхньої економічної 
родючості. Якість земельних ресурсів зумовлює умови і рівень 
господарювання, а також ефективність використання матеріальних і 
трудових ресурсів. Тому сільськогосподарські угіддя включають в 
виробничий потенціал сільського господарства з урахуванням 
показників їхньої якісної оцінки. 
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Обов’язковим речовим елементом будь-якого виробничого 
процесу є засоби виробництва. Вони створюють виробничо-
технічний потенціал аграрної сфери, що визначається сукупністю 
матеріально-речових елементів виробництва, які забезпечують 
можливість виконання всього циклу технологічних операцій на 
виробництві готової сільськогосподарської продукції [5]. 

Ефективність господарювання аграрних підприємств залежить 
від повноти, раціональності та ефективності використання основних 
засобів виробництва – головної складової матеріально-технічної бази, 
визначає кінцеві результати виробництва, його прибутковість. Від 
фінансових результатів сільськогосподарських формувань залежать 
масштаби інвестиційного процесу, ріст технічної та енергетичної 
оснащеності, впровадження у процеси виробництва досягнень 
науково-технічного прогресу. 

Протягом останніх років у сільськогосподарських підприємствах 
спостерігається скорочення машинно-тракторного парку, кількості 
вантажних автомобілів та зниження провізних можливостей 
господарств. Чисельність та якісний склад автопарку не забезпечує 
потреб виробництва, спричинює зменшення обсягів перевезень 
вантажів в аграрних підприємствах. Розвиток і особливості 
матеріально-технічної бази аграрного підприємства визначають його 
можливості щодо обсягу виробництва і реалізації продукції. Зростання 
й удосконалення засобів виробництва забезпечують підвищення 
технічної оснащеності підприємства і становлять матеріальну основу 
його виробничої потужності. Наявність основних засобів у 
сільськогосподарських підприємствах Київської області представлена 
на рис. 

За даними рис., у досліджуваному регіоні наявність основних 
засобів у сільськогосподарських підприємствах у 2010 р. становила 
6557,2 млн. грн., що на 2483,1 млн. грн. більше порівняно з 2005 р. 
Протягом останніх років у більшості сільськогосподарських 
підприємств України спостерігається низький рівень відтворювальних 
процесів основних засобів і ефективності їх використання. В 
аграрному виробництві парк діючих тракторів і комбайнів містить 
більше двох третин спрацьованих і технічно застарілих одиниць. Саме 
цим передовсім обумовлюється невідкладне завдання прискорення 
відтворення основних засобів й підвищення ефективності їх 
використання. 
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Рис. Наявність основних засобів 

у сільськогосподарських підприємствах Київської області 
(на початок року в фактичних цінах), млн. грн. 

Розраховано автором за даними 
Головного управління статистики  у Київській області [4]. 

 
Прискорення оновлення матеріально-технічної бази 

підприємства, збільшення масштабів вилучення з виробництва 
технічно застарілих і економічно малоефективних машин та 
устаткування є основою підвищення ефективності використання 
виробничих засобів. При  цьому інтенсифікація відтворювальних 
процесів в аграрному виробництві потребує мобілізації великих 
фінансових коштів. У повному обсязі вона можлива за умови 
державної підтримки, а також широкого залучення внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій. 

Одним із ефективних напрямків, що забезпечує раціональне 
використання виробничих засобів є впровадження комплексної 
механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва, 
ресурсозберігаючих та безвідходних технологій. Так, за рахунок 
усунення втрат на всіх стадіях сільськогосподарського виробництва, 
поліпшення зберігання й реалізації виробленої продукції 
продовольчий фонд країни можна збільшити на 20-25 %. 

Вагомого підвищення ефективності використання основних 
засобів на підприємствах можна здобути завдяки використанню 
передових форм суспільної організації виробництва (концентрації, 
спеціалізації, кооперування та комбінування тощо). 
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Важливим напрямом підвищення ефективності використання 
основних засобів є поліпшення і розвиток системи матеріального 
стимулювання працівників підприємств за ефективне і раціональне 
використання сільськогосподарської техніки і обладнання. Ефективне 
використання основних засобів тісно пов’язане з впровадженням 
нового економічного механізму господарювання, який зацікавить 
власника і виробника в раціональному використанні виробничих 
ресурсів, спонукає їх широко застосовувати досягнення науки і техніки. 
Запровадженню нового економічного механізму господарювання 
сприятимуть: удосконалення системи оподаткування; побудова 
системи оплати праці залежно від кінцевих результатів виробництва; 
державна підтримка інвестиційних проектів та підприємницької 
діяльності аграрних формувань. 

Галузева структура основних засобів регіону визначає напрями 
виробничої діяльності підприємств, їх матеріально-технічну 
потужність, технічну і технологічну частину виробничого потенціалу. 
Так, варто відзначити, що у 2010 р. 31,7 %, 22,2, 19,9 % вартості 
основних засобів припадає відповідно на нерухоме майно та оренду, 
промисловість, транспорт і зв'язок. Лише 8,1 % вартості основних 
засобів припадає на сільське господарство, мисливство та пов’язані з 
ними послуги. Негативним є те, що в галузевій структурі частка 
основних засобів сільського господарства з року  в рік зменшується. 
Це спричинено трансформацією майнових відносин, диспаритетом 
цін на сільськогосподарську продукцію та машинобудівного 
комплексу, а також вагомим зносом основних засобів. 

Висновки. Таким чином, основними складовими виробничого 
потенціалу є земельний, трудовий, матеріально-технічний між якими 
існують суттєві економічні взаємозв’язки. Непропорційність розвитку 
основних його складових призводить до неефективного використання 
всього виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. 
Саме тому дослідження ефективності використання виробничого 
потенціалу сільськогосподарських підприємств мають ґрунтуватися на 
системному підході, що розглядається як поетапно цілеспрямований 
комплекс дій та узгоджених між собою заходів, спрямованих на 
забезпечення ефективного його використання. 
 

Література. 
1. Мельник С.І. Соціально-економічні проблеми відтворення та 

ефективного використання ресурсного потенціалу села / С. І. Мельник. – К.: 
ННЦ «ІАЕ», 2004. – 428 с. 



95  

2. Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових 
умов (доповідь) / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. - № 3. – С. 4-18. 

3. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні 
особливості / [М.І. Долішній, С.М. Злупко та ін.]. – Ужгород : Карпати, 
1997. – 422 с. 

4. Київська область у 2010 р.: [стат. щорічник]. – Київ: Головне 
управління статистики у Київській області, 2011. – С. 525. 

5. Білоусько Я.К. Техніко-технологічне забезпечення сільського 
господарства / Я.К. Білоусько, Ю.Я. Лузан, В.Л. Товстопят // Економіка 
АПК. – 2009. – № 12. – С. 29-33. 
 
 
УДК 332.122 
 

ДУАЛІЗМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
В КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГУ МІСТА 

 
ГЛИНСЬКИЙ Н.Ю., К.Е.Н., ГІРНА О.Б., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ЛЮЛЬЧАК З.С., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
В статті розглянуто питання дуалізму ролі територіальної громади як суб’єкта 

і як об’єкта маркетингу міста. Представлено діяльність органу місцевого самоврядування 
як неприбуткової організації, яка діє в інтересах громади міста. 

In the article the question of dualism territorial society of role is considered as a subject 
and as an object of city-marketing. Activity of local self-government is presented as non-profite 
organization which acts on behalfs of community. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному 
етапі розвитку цивілізації мають місце два, здавалось би, суперечливі 
процеси: з одного боку – глобалізація, що настирливо насаджується 
всіма засобами, з іншого – регіоналізація, яка стає пріоритетним 
напрямком розвитку при наявності значних територіальних 
відмінностей в природних, екологічних, соціально-економічних 
умовах та значних територіальних диспропорцій. Остання тенденція 
значною мірою зумовлена тим, що в останні роки спостерігається 
посилення конкуренції не лише комерційних підприємств, неурядових 
організацій або політичних партій, але й територіальних одиниць. Ці 
одиниці конкурують між собою за доступ до обмеженого ринку 
інвестиційного капіталу, з метою притягання і утримування на своїй 
території інвесторів, а також інших споживачів місцевих ресурсів. 



96  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
конкуренції на територіальному рівні знаходить своє відображення у 
працях таких вітчизняних та закордонних авторів, як Ф. Котлер, 
Шромнік А., Карий О.І., Окландер М.А. та інші. Однак, 
вищевказаними вченими не у повній мірі висвітлюється дуалізм ролі 
територіальної громади в контексті маркетингу міста. 

Формулювання цілей статті. Цілями статті є представлення 
ролі територіальної громади і як активного суб’єкту міського 
маркетингу (через представницькі та прямі форми демократії), і як 
безпосереднього об’єкту його впливу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Суперництво 
територіальних одиниць базується і одночасно призводить до підйому 
економіки міста, а звідси і росту рівня заможності жителів. Перемога у 
цьому суперництві за якнайповніше задоволення потреб і очікувань 
різних споживачів ресурсів територіальної одиниці, тісно пов'язане з 
професіональним підходом до управління нею. Ця конкуренція 
змусить замінити теперішні способи діяльності органів місцевого 
самоврядування ринковою концепцією управління територіальною 
одиницею, метою якої є задоволення потреб і бажань мешканців та 
гостей міста на основі детального вивчення і аналізу зовнішнього і 
внутрішнього ринку. Така концепція управління територіальною 
одиницею входить в сферу поняття територіального (муніципального) 
маркетингу. 

Територіальна громада за цих умов виступає основним 
суб’єктом місцевого самоврядування. Згідно Конституції та 
профільного Закону, передбачається її право на місцеве 
самоврядування здійснювати як безпосередньо через форми прямої 
демократії (місцевий референдум, місцеві вибори, загальні збори), так і 
через діяльність виборних та інших органів місцевого 
самоврядування [1]. 

Безпосередня діяльність громади в процесі управління 
адміністративно-територіальною одиницею може здійснюватись 
також іншими способами. Зокрема, громадяни можуть безпосередньо 
впливати на прийняття управлінських рішень місцевою владою, 
інформуючи її шляхом: 

— проведення акцій протесту – крайній вияв громадської думки з 
того чи іншого питання, очевидно, не є бажаним, проте, сам його 
факт можна повернути на користь органів місцевого самоврядування, 
дієво переспрямувавши енергію та організаційні здібності 
протестувальників на корисні справи; 

— „гарячі лінії”, телефон довіри – за їх допомогою громадяни 
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можуть висловити власну думку з тієї чи іншої проблеми, повідомити 
про незаконні або безвідповідальні дії посадовців. При цьому, влада 
мусить якось на це прореагувати; 

— звернення громадян – законом передбачене  право громадян 
звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, підприємств із зауваженнями, скаргами, 
пропозиціями; 

— місцеві ініціативи – згідно ст. 9 закону України „Про місцеве 
самоврядування” члени територіальної громади мають право 
ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого 
питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування; 

— громадські слухання – передбачене законом право 
територіальної громади проводити громадські слухання  з того чи 
іншого питання. Під час цих слухань можуть порушуватись різні 
питання та вноситись пропозиції щодо проблем місцевого значення 
та компетенції. 

До інших способів безпосереднього прийняття участі громадою 
в поточному управлінні територіальною одиницею слід віднести 
також участь в органах самоорганізації населення, загальних зборах 
громадян, місцевих референдумах [1]. Очевидно, що, наряду з іншими 
добровільними методами (участь в анкетуванні, телефонному 
опитуванні, дебати, скриньки для пропозицій і т.д. – заходи 
добровільної ініціативи органів місцевого самоврядування), 
вищезгадані методи участі громадян у місцевому самоврядуванні 
передбачають діяльність громади у сфері територіального маркетингу 
як суб’єкту дії, впливу. 

Окремим напрямом діяльності територіальної громади є її 
безпосередня участь у стратегічному плануванні розвитку території 
(села, міста, регіону) шляхом делегування власних представників, 
авторитетних особистостей до групи планування. В рамках діяльності 
цієї групи представники громади, наряду із представниками 
підприємницьких кіл та органів місцевого самоврядування, 
відображають думку щодо пріоритетних напрямків розвитку території 
у сферах освіти, медицини, екології, інноваційної складової і т.д. При 
цьому, всі вищезгадані суб’єкти об’єднує одна спільна мета – 
підвищення привабливості територіальної одиниці, що спонукає до 
тісної співпраці між собою, опрацьовуючи на користь маркетингу 
свого міста, села, регіону відповідні оцінки, бачення (прогнози), 
програми, а також, безпосередньо чи опосередковано, реалізовуючи 
визначені заходи [3]. 

З іншої сторони, основним виразником інтересів територіальної 
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громади є її міська (сільська) рада та мер міста (сільський голова), яким 
делеговано право управління даною адміністративно-територіальною 
одиницею. Діяльність місцевої влади в даному випадку можна 
трактувати як діяльність організації, метою якої є виробництво товарів 
та надання послуг не з метою отримання прибутку, а для отримання 
позитивного соціального ефекту. Таким чином, даний підхід 
відповідає трактуванню діяльності неприбуткової організації та робить 
можливим застосування в практиці діяльності органів місцевого 
самоврядування принципів маркетингу некомерційних суб’єктів (non-
profit marketing) [2]. В цьому випадку громада виступатиме не лише 
опосередкованим суб’єктом територіального маркетингу, а й третьою 
стороною – вигодонабувачем. 

В рамках діяльності органу місцевого самоврядування як 
неприбуткової організації соціальний ефект, на відміну від 
комерційної організації, виступає в ролі головного результату 
діяльності, від величини і значущості якого залежить рівень їх 
фінансування і стимулювання з боку держави шляхом надання 
субсидій, субвенцій. Врешті-решт, величина і значущість соціального 
ефекту для громади в цілому або її окремих сегментів повинні 
визначати спроможність обраних представницьких місцевих органів 
щодо ефективного управління територією. При цьому керівники 
(мери міст, сільські голови) та інші народні обранці повинні 
відповідати перед засновниками, тобто громадою, за досягнення 
наміченого соціального ефекту в такій ж мірі, як і топ-менеджери 
комерційної структури за забезпечення цільового прибутку. 

Також, в цьому випадку, може йтися про своєрідну 
рентабельність некомерційної діяльності, яку можна визначити як 
відношення справленого соціальне враження до відповідних витрат 
(по аналогії з рентабельністю економічної).  

Цей показник об'єктивний і “прозорий” з погляду контролю, 
оскільки в його основі може бути встановлений цільовий соціальний 
ефект (аналог цільового прибутку), що піддається кількісній оцінці, так 
само, як і необхідні витрати. Наприклад, результативність програми 
соціально-економічного розвитку міста може бути оціненою 
відношенням зміни особистих (або сімейних) грошових доходів 
населення міста після її впровадження до витрат на її розробку і 
реалізацію. При цьому очевидно, що збільшення грошових доходів 
населення в результаті реалізації програми може супроводжуватись 
такими побічними негативними явищами, як, наприклад, погіршення 
екологічної ситуації в місті або збільшення захворюваності грипом чи 
щось подібне. Показник результативності діяльності в цьому випадку 
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— соціальний ефект — не може не враховувати вплив таких чинників, 
що, очевидно, є його суттєвим недоліком. 

Маркетингова діяльність органу місцевого самоврядування, як 
некомерційного суб'єкта, виходячи з її суті, є об'єктивно націленою на 
максимізацію результату діяльності в умовах зовнішнього оточення, 
що реально склалося (конкурентне становище по відношенню з 
іншими містами, пріоритетність загальнодержавних цілей соціально-
економічного розвитку, які можуть вступати в конфлікт з цілями 
окремої територіальної громади) та при оптимальному потенціалі і 
стані його внутрішнього середовища (наявних природних, 
фінансових, людських та інших ресурсах). Ця мета досягається, з 
одного боку, через максимізацію соціального ефекту, що нерозривно 
пов'язаний із рівнем задоволення попиту на цей специфічний 
некомерційний продукт (в окремих літературних джерелах його 
називають територіальний мікс або територіальний мегатовар), і з 
другого боку, через оптимізацію витрат в результаті маркетингових 
досліджень цільових ринків, в першу чергу – моніторинг потреб та 
прагнень мешканців даного міста, села, регіону [4, 5]. 

Проте діяльність органу місцевого самоврядування, як 
неприбуткової організації, включає, окрім некомерційної, також 
комерційну діяльність. 

Таким чином, виникає задача забезпечення симбіозу 
некомерційної і комерційної складових, який в даному випадку 
припускає не тільки їх безболісне “співіснування”, але також органічне 
поєднання і “взаємовигідну взаємодію” (маються на увазі як дві 
складові діяльності, так і дві складові маркетингу).  

Дійсно, некомерційна складова маркетингу є націленою на 
збільшення соціального ефекту, що сприяє створенню позитивного 
образу в свідомості не лише споживачів (місцеве населення), але й 
інвесторів. Так, наприклад, окрім забезпечення безпосередньої 
діяльності органу місцевого самоврядування (ОМС), комерційна 
складова його маркетингової діяльності націлена на збільшення 
економічного ефекту (прибутку), що, в свою чергу, сприяє 
розширенню матеріальної і фінансової бази некомерційної діяльності. 

Більш того, симбіоз некомерційної і комерційної складових 
маркетингової діяльності ОМС в ідеалі може забезпечувати синергізм 
некомерційної діяльності, який знаходить своє вираження у 
максимізації соціального ефекту – підвищенні якості життя населення. 
Або, інакше кажучи, в основі такого симбіозу повинна бути не проста 
“арифметична сума” некомерційної і комерційної складових, але 
також міститися можливість досягнення соціального ефекту на новому 
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якісному рівні. 
Очевидним є те, що діяльність ОМС у сфері територіального 

маркетингу не є можливою без відповідної підтримки та розуміння з 
боку всієї територіальної громади або хоча б більшої її частини. Таким 
чином, дії місцевої влади, спрямовані на дослідження потреб та 
прагнень населення, інформування та пропаганду власної діяльності, 
задіяння заходів, спрямованих на залучення громадян до місцевого 
самоврядування слід сприймати як маркетингову діяльність, об’єктом 
якої виступає власне територіальна громада. 

Згідно підходу, запропонованого А. Шромніком, місцева 
громада виступає лише одним із об’єктів маркетингу міста – одним із 
його внутрішніх клієнтів (до зовнішніх зараховуються приїжджі 
фізичні особи та потенційні закордонні інвестори) [5]. 

Слід зазначити, що в багатьох вищевказаних сферах діяльності, 
вплив ОМС є обмеженим. Так, засоби фіскальної політики на цьому 
рівні є очевидно недостатніми для того, щоб розглядати їх як 
потенційно стимулюючі чинники розвитку індивідуального 
підприємництва в місті. Встановлені максимальні межі податків і 
зборів складають незначну частину доходів місцевих бюджетів, що 
призводить до того, що в більшості міст вони складають максимально 
допустимі величини. Таким чином, втрачається їх стимулююча роль.  

Справляння ж скільки-небудь визначального впливу на 
демографічний розвиток міста з огляду тієї ж відсутності важелів 
впливу на рівні територіальної громади, теж бачиться 
проблематичним. 

З іншого боку, пропагування культурної та історичної 
спадщини даної території, залучення громадян до реалізації важливих 
цілей розвитку міста є тими цілями, які можуть бути реалізовані на 
рівні територіальної громади, і які в майбутньому значною мірою 
визначатимуть величину інтегрованого соціального ефекту в місті. 

В рамках реалізації цих цілей першочерговою задачею ОМС є 
такий вплив на громаду, результатом якого має бути перетворення її з 
пасивної аудиторії на активну. Саме активна аудиторія і стає 
громадськістю, тобто групою людей, що за певних обставин так або 
інакше згуртовується навколо конкретних спільних інтересів чи 
переживань. Форми, в яких здійснюється інформування, пропагування 
та залучення населення щодо конкретних сфер діяльності ОМС 
залежатимуть від типу цієї громадськості, а саме: 

1. Громадськість, яка реагує на всі проблеми, тобто виявляє свою 
активність із будь-якого питання. З огляду на залучення до реалізації 
конкретних соціально-економічних програм місцевого рівня цей 
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сегмент населення є особливо перспективним. 
2. Байдужа громадськість, яка не проявляє активності з будь-яких 

питань. Очевидно, завжди і всюди існуватиме більшість населення, яка 
залишатиметься байдужою до діяльності, в тому числі, ОМС. Проте 
вплив цієї групи людей може виражатись у мовчазній 
підтримці/непідтримці дій влади. 

3. Громадськість навколо однієї проблеми, тобто активна з приводу 
обмеженої кількості пов'язаних між собою питань. Серед таких можуть 
бути проблеми екологічної безпеки міста,  соціального захисту людей 
з особливими потребами і т. ін. 

4. Громадськість навколо проблеми, що загострилася: активно діяти 
після того, коли через ЗМІ проблема стає відомою майже всім та 
широко обговорюваною (наприклад, проблеми вивозу сміття в місті, 
впорядкування паркових зон і т.п.). 

Висновки. Аналіз вітчизняної та закордонної наукової 
літератури, результати прикладних досліджень з маркетингової 
тематики свідчать про значне зацікавлення як науковими колами, так і 
фахівцями-практиками питанням застосування маркетингової 
концепції в управлінні містом. Перспективою для подальших 
наукових досліджень та практичних розробок є питання адаптації 
існуючих та формування нових маркетингових методик, які б 
узгоджувались із умовами діяльності та завданнями, які стоять перед 
суб’єктами маркетингу міста. 

Окремим напрямом досліджень є також визначення 
можливостей взаємодії окремих населених пунктів в рамках реалізації 
спільних маркетингових планів місцевого розвитку. 
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ФОРМ І СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
ГОНЧАРЕНКО Н.Г., К.Е.Н., ДОЦЕНТ,  

АКАДЕМІЯ ВВ МВС УКРАЇНИ, М. ХАРКІВ 
 

В статті розглянутий сучасний рівень і структура оплати праці в країні, її 
сучасні форми та системи в країні. Проведений їх аналіз, виявлені її недоліки в 
організації і розглянуті закордонні системи оплати праці, які можуть бути використані в 
процесі її реформування. 

In the article it is considered modern level and structure pay labor in a country, its modern 
form and systems in a country. Their analysis is conducted, viyavleny failings in its organization 
and the foreign systems are considered pay labor, which can be used in the process of its 
reformation. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для того щоб 
підвищувати економічний рівень в країні перш за все необхідно 
розробити такі механізми мотивації до праці, які б не носили 
примусового характеру, а спонукали виконавців до постійного 
удосконалення своїх трудових здібностей та зацікавлення в результатах 
праці. Криза внесла свої корективи в мотиваційний аспект 
високопродуктивної праці. Люди, які втратили роботу, в більшості 
випадків, готові виконувати будь-яку роботу за меншу винагороду.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасний час 
питання мотивації праці розглядуються в роботах Дієсперова В.С., 
Копалової Г.І. та інших, які відмічають, що зниження економічного 
рівня в країні пов’язане саме з відсутністю дієвих мотиваційних 
механізмів. 

Невиправдана міжгалузева диференціація рівнів оплати праці – 
відмічає В. Дієсперов – завдає шкоди економіці країни, деформує її 
структуру, ускладнює соціальні проблеми, створює напруженість у 
суспільстві. Ефективна і справедлива політика формування доходів 
громадян – обов’язкова умова його активізації [1].  

Купалова Г.І. відмічає, що «Аналіз сучасного стану зайнятості в 
Україні свідчить про збереження негативних тенденцій у використанні 
трудового потенціалу. Це пояснюється рядом причин, серед яких одні 
з основних – непродумана політика зайнятості, при якій відсутні 
реальні дієві стимули до праці, низька її мотивація.» [2]. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасних 
форм та систем оплати праці та необхідність їх реформування для 
досягнення високих економічних результатів. 

Виклад основного матеріалу дослідження: На сьогоднішній 
день в Україні відсутній механізм стимулювання до праці, яка б 
забезпечувала зростання добробуту населення та розвитку економіки 
країни. 

Згідно статті 6 Закону України «Про оплату праці» «Основою 
організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні 
сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-
кваліфікаційні характеристики (довідники) [3].  

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу 
робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх 
кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою 
формування та диференціації розмірів заробітної плати.  

Відповідно до цього в Україні використовуються: відрядна 
форма оплати праці, яка включає такі її системи – пряма відрядна, 
непряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна та 
акордна і погодинна форма оплати праці, до якої входять проста 
погодинна, погодинно-преміальна, оплата за посадовими окладами.   

Як відмічає Немодрук Н.М., жодна із форм і систем оплати 
праці, на сьогоднішній день не враховує якості продукції та 
особистого внеску працівника. А це призводить до того, що 
працівники не зацікавлені в результатах праці, а лише виконують той 
обсяг який передбачений відповідними нормами. Поруч з цим 
необхідно відмітити низький професійний рівень працівників, на 
більшості підприємств на роботу приймаються некваліфіковані 
працівники, і їм виплачують меншу заробітну плату ніж працівникам з 
відповідною кваліфікацією [4]. 

На підприємствах відсутні ефективні й прості способи 
диференціації поточного додаткового матеріального заохочення 
залежно від вирішення важливих виробничих проблем. Не відповідає 
вимогам матеріальне стимулювання якості продукції та відсутній 
науково-обґрунтований механізм оплати праці. 

На думку Кельдер Т.Л. «Організація оплати праці - це один з 
найважливіших інструментів, що визначає взаємозв'язок міри праці і 
міри його оплати. Міру праці визначають кількісні та якісні її аспекти, 
а міру оплати - прожитковий рівень як вихідний її момент.» [5]. 

Основою нарахування заробітної плати в Україні є мінімальна  
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заробітна плата - тобто законодавчий встановлений розмір заробітної 
плати за просту, некваліфікованої працю, нижче якої не  може 
проводиться оплата за виконану працівником місячну, погодинну 
норму праці (обсяг робіт) [3]. 

У сучасних умовах підвищення матеріальної заінтересованості 
працівників в ефективній роботі має ґрунтуватися на таких умовах 
оплати праці, які б максимально стимулювали збільшення обсягу 
продаж, товарів та послуг, підвищення рівня техніки, освіти і 
професійної підготовки, удосконалення організації виробництва і 
праці. 

Згідно «Інструкції зі статистики заробітної плати» від 
13.01.2004 р, для оцінки розміру заробітної плати найманих 
працівників застосовується показник фонду оплати праці [6]. 

Фонд оплати праці складається з: фонду основної заробітної 
плати; фонду додаткової заробітної плати; інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат.  

Також необхідно відмітити, що в Україні статтею 18 Закону 
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017- ІІІ  індексацію доходів 
населення, яка встановлюється задля підтримання достатнього 
життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових 
доходів в умовах зростання цін, віднесено до державних соціальних 
гарантій, що, згідно зі статтею 19 цього Закону, є обов'язковими для 
всіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності [7]. 

Нами було проаналізовано склад та структуру фонду оплати 
праці в цілому по Україні за 2008 – 2009 рр. [8]. 

В результаті було встановлено, що в 2009 році по відношенню 
до 2008 року фонд оплати праці в країні зменшився на 1,3 %. В 
структурі фонду оплати праці фонд основної заробітної плати в 
2008 році склав 60,8 %, в 2009 році – 61,5 %, або збільшився на 0,7 %, 
фонд додаткової заробітної плати відповідно 33,9 % та 33,7 % або 
зменшився на 0,2 %, заохочувальні та компенсаційні витрати 
відповідно 5,3 % та 4,8 %, або зменшився на 0,5 %. 

Таким чином проведений аналіз показує, що за останні два роки 
відбувається скорочення фонду оплати праці, а оскільки, як 
відмічалося раніше, проводиться постійна індексація заробітної плати, 
це показує, що фонд основної заробітної плати зростає, але 
одночасно відбувається зменшення виплат по додатковій заробітній 



105  

платі та заохочувальним компенсаційним витратам, тобто підприємці 
та власники збільшують та виплачують в повному обсязі лише певну 
частину заробітної плати, яка забезпечена на законодавчому рівні, і 
при цьому економлять на інших виплатах.   

На сучасний час основними причинами зниження 
матеріального заохочення працівників у результатах виробництва є 
хаос у ціноутворенні й оплаті праці, нестійка і кабальна податкова 
політика, знецінення грошей та інше. Інфляційні процеси призвели 
до того, що номінальні доходи населення зростають, а реальні - 
падають, що негативно позначається на життєвому рівні. 

Все це показує, що мотивації праці не надається належного 
значення, її система практично не створена, методики визначення ціни 
робочої сили нема. До речі у країнах Західної Європи, США, Японії та 
інших розвинутих державах за допомогою мотивації праці 
вирішуються такі головні проблеми як досягнення 
високопродуктивної праці, підвищення ефективності виробництва 
взагалі, розв`язання проблем соціально-культурного та 
кваліфікаційного рівня населення. 

Необхідно відмітити, що в цих країн створено і існує три 
основні моделі матеріального стимулювання: Японська, Американська 
та західноєвропейська [9]. 

Японська модель передбачає диференціація заробітної плати по 
галузях; зміну оплати праці залежно від фактичного трудового внеску 
й реальних результатів роботи - за рахунок градацій усередині одного 
розряду; оплата праці менеджерів погоджується з результатами роботи 
підприємства. 

Американська модель оплати праці залежить насамперед від 
результативності його діяльності. Механізм стимулювання в рамках 
основної заробітної плати (яка придбала функції преміального 
заохочення, будучи змінною величиною) передбачає два важливих 
елементи: 

— диференціацію окладів з урахуванням якісних розходжень у 
праці; 

— диференціацію індивідуальної оплати в межах розряду або 
посади залежно від трудових досягнень, особистих і ділових якостей 
на основі періодичної атестації. 

При цьому Американська модель оплати праці побудована 
таким чином, що вона може лише зростати і практично ніколи не 
зменшується.  
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Для західноєвропейських компаній характерні три моделі 
стимулювання праці: 

— без преміальна (функції стимулювання праці виконує заробітна 
плата); 

— преміальна, що включає виплати, величина яких пов'язана з 
розміром доходу або прибутку підприємства; 

— преміальна, що передбачає виплати, розміри яких 
установлюються з урахуванням індивідуальних результатів праці. 

Висновки. Виходячи із наведеного можна зробити висновок, 
що в Україні необхідно змінити діючи форми і системи оплати праці. 
В сучасних умовах важливо забезпечити тісний зв'язок оплати праці з 
кінцевим результатом. Система матеріального стимулювання повинна 
орієнтуватися на високопродуктивну працю і залежати від кількості та 
особливо якості виробленої продукції.  

Водночас вважаємо, що для виходу із соціально-економічної 
кризи важливо створити мотиваційний механізм розвитку економіки 
країни взагалі, який включає трудовий, професійно-кадровий, 
соціально-інфраструктурний і виробничий блоки. На наш погляд, 
завдяки розробці таких блоків та державній підтримці можливо 
підняти продуктивність праці поступово доводячи його до світового 
рівня. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК 
НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОПЕРАТИВНОГО 

І СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

ГУДІМОВА Н.А., АСПІРАНТ, 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
В статті розглянуто шляхи підвищення ефективності роботи підприємств 

АПК за рахунок оптимізації взаємозв’язку оперативного і стратегічного управління. 
The paper considers ways of improving the efficiency of agricultural enterprises by 

optimizing the interaction of operational and strategic management. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах 
ринкових відносин важливе значення має чітке розуміння процесу 
управління виробництвом як складної комплексної системи, що 
складається з двох основних елементів: стратегії і тактики управління 
або стратегічного і оперативного управління. Ці елементи жорстко 
взаємопов'язані і взаємозумовлені, але, тим не менш, представляють 
самостійні підсистеми зі своєю теорією, методологією і практикою 
застосування.  

Керівництво підприємства завжди має шукати нові оригінальні 
ходи в управлінні. Одним з таких винятково важливих і нових для 
сучасних підприємств підходів до управління є забезпечення 
взаємозв'язку стратегічного і оперативного управління як 
визначального фактора ефективного виробництва. 

Головною причиною низької ефективності діяльності багатьох 
підприємств в АПК Луганської області є недооцінка необхідності та 
значущості стратегічного підходу у своїй діяльності, орієнтація на 
короткострокову перспективу. 

Удосконалення управління повинно бути спрямоване на те, щоб 
поставляти на внутрішній і зовнішній ринок якісні і конкурентні, що 
користуються попитом товари та послуги, що неможливо без 
впровадження системи механізмів стратегічного управління. 

При цьому стратегічне управління необхідно розглядати в 
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єдності з тактичним і оперативним управлінням підприємством, в ході 
яких здійснюється не менш важливий і відповідальний захід - 
реалізація стратегії для досягнення мети, поставленої при 
стратегічному управлінні. У результаті такої взаємодії і повинна 
формуватися складна, багаторівнева система взаємопов'язаних 
механізмів стратегічного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
зв'язку стратегічного і оперативного управління виробництвом 
займаються такі вчені як: Д.А. Акер, О.І. Боткін, М.Ц. Бухалков, 
Е.Г. Гінзбург, В.Н. Васільев, О.С. Виханский, Л.А. Дєдов, А.І. Ільін, 
М.І. Круглов, А.Л. Кузнецов, А.І. Наумов, В.І. Некрасов, А.Н. Питкін, 
О.Г. Туровец, А. Файоль, Г. Емерсон та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
визначення шляхів підвищення ефективності роботи підприємств 
АПК Луганської області за рахунок оптимізації взаємозв'язку 
оперативного і стратегічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджувана 
концепція формування системи механізмів стратегічного управління 
організацією включає в себе адаптаційні механізми або, іншими 
словами, механізми розробки стратегій організації і механізми 
реалізації стратегій організації. 

Основна функція адаптаційних механізмів у відповідності з цією 
концепцією полягає в тому, що вони допомагають вибрати стратегію 
взаємодії організації із зовнішнім середовищем. А для реалізації 
обраних стратегій організація повинна формувати систему відповідних 
механізмів, тобто механізмів реалізації стратегічного управління, які 
можна представити як сукупність організаційних, економічних, 
мотиваційних заходів впливу суб'єкта управління на об'єкт управління 
з метою його перекладу в нове, бажаний стан. 

Необхідно зазначити, що запропоновані механізми 
інтегруються в єдину систему, рівнями якої виступають стратегічне, 
тактичне та оперативне управління. 

В якості механізмів розробки стратегій організації розуміються 
наступні адаптаційні механізми: 

1. Механізми з пасивною адаптацією до зовнішнього середовища, 
що забезпечують функціонування системи в стабільній, нескладної і 
досить певному середовищі та спрямовані на вибір найбільш 
сприятливих умов діяльності організації з тих, що вже є в ситуації 
«ніші» зовнішнього середовища. В основі механізмів з пасивною 
адаптацією до зовнішнього середовища лежить стратегія пасивного 
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виживання підприємств. 
2. Механізми з активною адаптацією до зовнішнього середовища, в 

основі яких лежить безпосередня адаптація. Вони спрямовані на 
активне використання елементів зовнішнього середовища у діяльності 
підприємства, зокрема, на пошук найбільш сприятливих умов 
переходу в нові «ніші». Адаптаційна реакція організації на зміни у 
зовнішньому середовищі в більшій частині проявляється у швидкій 
оборотної перебудові внутрішніх структур і у використанні складних 
форм стратегічного поведінки. В основі механізмів з активною 
адаптацією до зовнішнього середовища лежить стратегія активного 
виживання підприємств. 

3. Механізми, спрямовані на формування зовнішнього середовища, 
які використовуються для формування найбільш сприятливих умов 
для функціонування організації. В основі даних механізмів лежить 
стратегія розвитку підприємств, то є стратегія активного впливу на 
зовнішнє середовище. Виходячи з вищесказаного, можна 
запропонувати наступну систему адаптаційних механізмів 
стратегічного управління організацією. 

Основною функцією механізмів реалізації стратегій 
підприємства АПК є здійснення обраних в ході застосування 
адаптаційних механізмів стратегій. На практиці ці механізми настільки 
взаємопов'язані між собою, що важко виділити якусь складову однієї, 
«чистої» природи, яка б не містила в собі елементи інших складових. 
Тому пропонована система механізмів сформована за принципом 
однорідності на основі головних ознак, зокрема, організаційних, 
економічних і мотиваційних. 

Кожен з механізмів реалізації стратегій організації 
впроваджується з різним ступенем частоти і активності, що залежить 
від стратегічних цілей і завдань, які вирішуються на конкретному 
підприємстві. 

Економічні механізми використовуються тоді, коли продукція 
підприємства добре відома покупцям, користується попитом, а 
головним завданням оперативного менеджменту стає розширення 
частки ринку, зниження собівартості і підвищення рентабельності 
виробництва. Економічні механізми реалізуються через ринкові 
механізми цін, що визначаються динамікою попиту і пропозиції, 
відтворенням основних фондів і прискореною амортизацією, 
оплатою праці, ринком акцій і інвестиційною політикою, лізингом, 
структурою акціонерної власності, елементами державного 
регулювання цін і податків. 
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Організаційні механізми найчастіше затребувані тоді, коли 
організація знаходиться в стадії реструктуризації, коли виробничий 
процес йде по шляху реалізації перспективних бізнес-планів, що 
вимагають виділення різних структур в самостійні підрозділи, коли йде 
масована маркетингова розвідка ринку, і структура виробництва 
підлаштовується під ринкову кон'юнктуру і поведінку конкурентів. 
Інструментами організаційних механізмів виступають реструктуризація 
підприємства та реорганізація організаційної структури, 
позиціонування ринків і споживачів, ринкова організація управління і 
бізнес-планування, оперативне регулювання виробничої діяльності, 
сертифікація та ліцензування, розробка і впровадження 
інформаційних технологій, впровадження маркетингової складової. 

На думку автора, для ефективного досягнення цілей організації 
при стратегічному управлінні, яка б не була обрана стратегія, і який би 
механізм управління ні реалізовувався в якості основного, в ньому 
завжди має бути присутня мотиваційна складова, яка є найбільш 
активною і гнучкою складовою частиною комплексної системи 
стратегічного управління підприємством. 

Мотиваційні механізми забезпечують вплив як на фактори 
виробництва, так і на психологію працівників, від дотримання інтересу 
яких залежить результуючий ефект управління підприємством. 

Концепція інтеграції механізмів стратегічного управління 
полягає в тому, що всі механізми розробки та реалізації стратегій 
організації взаємопов'язані між собою і можуть існувати лише в 
єдності стратегічного, тактичного та оперативного рівнів управління. 
Спираючись на прогнозну ринкову інформацію, стратегічне 
управління повинне легко проектуватися на звичні для менеджменту 
інструменти тактичного та оперативного управління. 

Система стратегічного управління повинна включати механізми 
з різною тривалістю їх життєвого циклу в залежності від 
короткострокових чи довгострокових цілей, тобто від рівня 
управління: стратегічного, тактичного або оперативного. Тільки в 
цьому випадку можливий зсув мотивів соціальної організації 
підприємства на досягнення стратегічних цілей господарюючого 
суб'єкта. 

Якщо за результатами моніторингу виявляється, що при 
прогнозованій ринковій кон'юнктурі не можуть бути мобілізовані 
потрібні обсяги ресурсів, буде потрібно переглянути раніше заявлені 
стратегії. Більше того, контроль за реалізацією стратегічних установок 
автоматично буде здійснюватися на рівнях тактичного та 
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оперативного управління, які виступають об'єктивно як складова 
частина рівня стратегічного управління. Таким чином, не обов'язково 
вибирати механізм стратегічного управління на весь життєвий цикл 
підприємства. 

Однак потрібно враховувати, що при зміні механізмів розробки 
стратегій організації, які допомагають організації вибрати ту чи іншу 
стратегію, змінюються і механізми реалізації стратегій організації. 
Тобто, між механізмами стратегічного управління немає жорстких 
розмежувань, вони взаємопов'язані і в рамках окремих стратегічних 
рішень в різному ступені доповнюють один одного. Якщо в процесі 
управління змінюються стратегії (адаптаційні механізми), то може 
змінитися і затребуваність окремих складових механізмів реалізації 
стратегій організації, оскільки система управління підприємством 
повинна забезпечувати функціонування трьох взаємозв'язаних 
режимів управління: стратегічного, тактичного і оперативного. 

Висновки. Процес формування механізму реалізації 
стратегічного управління здійснюється інтерактивна відповідно до 
цілей і стратегіями (в єдності з адаптаційними механізмами) 
просування підприємства до заданої мети. Результатом цих впливів і 
буде приведення об'єкта управління у відповідність з поставленими 
цілями. Запропонована система механізмів стратегічного управління, 
яка відрізняється від відомих аналогів і дозволить знизити 
інформаційну невизначеність, що вкрай необхідно на етапах 
тактичного та оперативного управління, етапи безпосереднього 
випуску продукції та її реалізації, де можуть бути вироблені більш 
обґрунтовані управлінські рішення. В цьому полягає ключова 
взаємозв'язок стратегічного управління з керуванням на тактичному та 
оперативному рівнях. 
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РОЛЬ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
ДАНИЛЕНКО В.І., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Проаналізовано розвиток ринку лізингу. Досліджено функціонування лізингових 
компаній, їх структура. Визначено особливості укладання лізингових угод. З‘ясовано 
причини, що стримують розвиток лізингових відносин. 

Leasing market development is analyzed. The functioning of leasing companies and their 
structure are investigated. The features of leasing contracts concluding are certain The reasons 
which restrain leasings relations development have been examined. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Впродовж 
останніх років спостерігається тенденція до зниження рівня технічного 
забезпечення сільськогосподарського виробництва, який нині 
спеціалісти оцінюють як критичний. Умови господарювання 
підприємств у період економічної кризи ставлять жорсткі вимоги до 
зниження витрат на виробництво, освоєння нової техніки та 
технологій, підвищення якості та конкурентоспроможності 
продукції [1].  

У такій ситуації потрібним є пошук якісно нових методів 
оновлення матеріальної бази підприємств. Одним із найефективніших 
і сучасних методів може стати лізинг. 

Водночас трансформаційні процеси, що відбуваються в 
економіці України, потребують подальшого розкриття та поглиблення 
економічного змісту і суті лізингу, обґрунтування теоретичних засад 
функціонування лізингових компаній. Саме актуальність 
вищеназваних проблем зумовила вибір теми даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 
дослідження трансформаційних процесів в економіці України в цілому 
та аграрному секторі зокрема зробили такі вчені-економісти, як 
А.П. Гайдуцький, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, О.М. Могильний, 
В.В. Юрчишин та інші [1].  

Питаннями аналізу лізингових операцій висвітлено у багатьох 
працях вітчизняних і зарубіжних науковців: О. Баєва, Н. Берлач, 
О. Васильчишина, Н. Внукової, О. Григоренко, В.Іванишин, 
Н. Слов'янської та інших [2, 3, 4, 5].  

Фахівці приділяють увагу теоретичним проблемам 
функціонування лізингових компаній, удосконаленню взаємовідносин 
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між суб’єктами лізингового бізнесу. Проте слід визнати, що багато 
питань поки що залишаються недостатньо дослідженими. 

Формулювання цілей статті. Проаналізувати динаміку 
сучасного стану лізингових операцій в Україні, з‘ясувати причини, що 
стримують розвиток лізингових відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення 
активної інноваційної політики в Україні є одним із головних шляхів 
подолання кризового стану економіки країни. Ефективність 
інноваційної діяльності потребує пошуку шляхів її активізації. В 
умовах становлення ринкової економіки в Україні дедалі більшого 
поширення набуває така форма фінансування інвестицій як лізинг. 

Поєднуючи у собі елементи оренди та кредиту, лізинг має низку 
переваг над традиційними формами кредитування, а саме: він дозволяє 
господарському суб'єкту отримати основні фонди і розпочати їх 
експлуатацію, не відхиляючи гроші з обороту. Основні фонди 
протягом терміну угоди знаходяться на балансі лізингової компанії, а 
платежі їй відносяться до поточних витрат господарського суб'єкта, 
тобто включаються у собівартість продукції і відповідно зменшують 
суму прибутку, що оподатковується.  

З початку 2010 року вітчизняні заводи-виробники сучасної 
техніки та обладнання в рамках лізингових програм через Національну 
акціонерну компанію «Украгролізинг» отримали 280,4 млн. грн. 
Завдяки цьому вже виготовлено і передано аграріям у фінансовий 
лізинг 729 одиниць сільськогосподарської техніки на понад 
219 млн. грн.  

Малі та середні сільськогосподарські підприємства отримали 263 
трактори на суму 56 млн. грн., 24 зернозбиральні комбайни та 26 
жаток на загальну суму 27,7 млн. грн., 190 одиниць ґрунтообробної та 
посівної техніки на суму 17,5 млн. грн., 228 одиниць іншої актуальної 
техніки та обладнання нового покоління на суму 117 млн. грн. [6, 7]. 

Незважаючи на перспективність цього бізнесу для всіх 
причетних суб'єктів, порівняно зі світовим ринком частка України є 
мізерною, оскільки є дуже багато проблем, які гальмують розвиток 
цього ринку. Серед них можна виокремити наступні: 

— брак стартового капіталу у лізингових компаній для 
фінансування своїх послуг; 

— відсутність податкових пільг при здійсненні фінансування 
лізингових операцій; 

— незначні терміни дії лізингових угод; 
— слабкий розвиток інфраструктури ринку та відсутність 

інформації й реклами щодо лізингових послуг; 
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— невідповідність вітчизняного законодавства нормам 
міжнародного лізингового права; 

— виражена тенденція вітчизняного лізингового ринку до 
залежності від імпорту; 

— нестабільна економічна ситуація в країні як головна причина 
коротко терміновості дії укладених угод; 

— відсутність саморегулювання на ринку лізингових послуг; 
— незацікавленість банків у довгостроковому кредитуванні 

лізингових угод; 
— недостатня фінансова стійкість лізингодавців [5]. 

Стан ринку лізингових послуг найкраще характеризують дані, 
отримані в ході дослідження проведеного Асоціацією «Українське 
Об’єднання Лізингодавців» спільно з Держфінпослуг (табл. 1). 

Згідно з даними Асоціації, цього року, як і в попередні роки 
незмінним лідером рейтингу залишається компанія «ВТБ Лізинг 
Україна», яка уклала лізингових угод за 2011 рік на суму 1 657, 732 млн. 
грн.  

До п'ятірки найбільш потужних увійшли також «Райффайзен 
Лізинг Аваль», «ОТР Лізинг», «УніКредит Лізинг» та «ІНГ Лізинг 
Україна». Ці члени Асоціації продемонстрували в минулому році 
високу позитивну динаміку, суттєво збільшивши свої здобутки за 
обома показниками рейтингу.  

В той же час й інші компанії-члени демонстрували, переважно, 
зростання, передавши за 2011 рік активів на суму 6741, 237 млн. грн., 
що в 3,5 рази більше ніж у 2010. 
 

Таблиця 1 
Рейтинг лізингових компаній за розміром лізингового портфелю 

та вартістю активів переданих у лізинг, 2011 р., млн. грн. [6, 7] 
 

Назва лізингової компанії Лізинговий 
портфель 

Активи 
(новий бізнес) 

1 2 3 
ВТБ Лізинг Україна 4 869,363 1 657,732 
Райффайзен Лізинг Аваль 1 913,286 1 477,605 
ІНГ Лізинг Україна 1 482,000 374,030 
УніКредит Лізинг 1 459,520 831,670 
ОТП Лізинг 756,892 1 009,927 
Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг 677,142 8,774 
Євро Лізинг 412,581 158,354 
Порше Лізинг Україна 363,834 226,043 
Ерсте Груп Імморент Україна 347,689 - 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

АLD Automotive 336,000 229,000 
VAB Лізинг 317,043 265,108 
СГ Еквіпмент Лізинг Україна 179,000 - 
AVIS Україна 173,000 129,000 
Ілта 169,300 106,300 
Сканія Кредит Україна 138,600 76,900 
Кредит Європа Лізинг 96,605 71,129 
Українська лізингова компанія 73,114 - 
Укіо Банк Лізинг 62,000 3,000 
Оптіма-лізинг 53,450 6,820 
Адванс-лізинг 49,480 99,880 
Автоприват 16,100 29,400 
ВФС Україна 3,018 5,505 
Вестлізинг н/д н/д 
Разом  13 949,017 6 741,237 

 

За підсумками 2011 року найбільшими споживачами лізингових 
послуг є: транспортна галузь – (18242,1 млн. грн.), сільське 
господарство (4701,5 млн. грн.), будівництво (2350,8 млн. грн.), сфера 
послуг (1699,5 млн. грн.). Основними джерелами фінансування 
лізингових операцій у 2011 р. були позичкові кошти, в тому числі 
банківські кредити (86,6 %), власні кошти лізингових компаній 
(13,15 %) та залучені кошти (0,25 %) [6]. 

Протягом минулого року відбувалося збільшення (на 2,98%) 
питомої ваги договорів строком до двох років та строком понад 10 
років (на 2,15 %). Водночас питома вага договорів строком від 2 до 5 
років зменшилася на 2,52 %, а від 5 до 10 років – на 2,6 %.  

2011 рік став роком стрімкого росту для ринку транспортного 
лізингу України. Частка придбання транспорту за допомогою лізингу в 
загальному обсязі продажів легкових та комерційних авто за 
результатами 2011 року склала 3,6 %. Так, за допомогою лізингу в 2011 
р. було придбано 8403 транспортних засоби, що на 88 % перевищує 
показник 2010 року. Найбільшою популярністю в 2011 році серед 
легкових та комерційних авто користувалися марки Skoda, Volkswagen 
та Ford, а в трійку лідерів за продажами транспорту в лізинг увійшли 
компанії «Євро Лізинг», «Порше Лізинг Україна» та «ALD 
Automotive» [7]. 

Для розвитку лізингу в Україні, вважають експерти МФК, 
необхідно розв'язати комплекс проблем, серед яких: врегулювання 
проблеми переходу права власності за договорами лізингу; 
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покращення доступу вітчизняних лізингових компаній до фінансових 
ресурсів та створення умов для іноземних інвестицій через механізм 
лізингу [5]. Подальша стратегія державної політики у цій сфері 
потребує трансформації принципів її реалізації:  

— орієнтація на світові стандарти якості сільськогосподарської 
техніки, що передбачає активнішу взаємодію вітчизняних лізингових 
компаній із закордонними виробниками техніки;  

— формування належної системи законодавства, яке б не лише 
визначало основні поняття та принципи лізингової діяльності, а й 
належним чином стимулювало поширення таких операцій;  

— система лізингових послуг в Україні має формуватися не 
державою в особі однієї компанії, а великою кількістю комерційних 
приватних структур, які зможуть повною мірою забезпечити потреби 
аграрної сфери;  

— розроблення комплексної державної програми сприяння 
розвитку лізингової діяльності в Україні. 

Висновки. Таким чином, дослідження діяльності лізингових 
компаній показало, що лізинг є достатньо дієвим механізмом на шляху 
технічного забезпечення та модернізації сільського господарства 
України. Крім того, він справляє позитивний вплив на весь АПК. 
Незважаючи на цілий ряд проблем, український лізинг розвивається, 
накопичує досвід, і позитивно впливає на інноваційно-інвестиційну 
діяльність. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ 
КАТЕГОРІЙ «ІНВЕСТИЦІЇ» ТА «ІННОВАЦІЇ» 

 
ЄВДОКИМОВА Г.В. АСПІРАНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
Проаналізовано та систематизовано теоретичні підходи до визначення термінів 

«інвестиції» та «інновації». Запропоновано критерій розмежування категорій «інвестиції» 
та «інновації». 

The determination of “investment” and “innovation” is analysed and odered. The 
criterion of difference between the determination of “investment” and “innovation” is proposed. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Досвід 
економічного розвитку підтверджує, що залучення та ефективне 
використання інвестицій є основою для забезпечення стійкого 
економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності 
держави та активізації інноваційної діяльності.  Проте на сьогоднішній 
день не існує чіткого визначення «інвестицій» та «інновацій», як 
економічних категорій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вчених-
економістів зробили внесок у дослідження таких економічних 
категорій як «інвестиції» та «інновації», зокрема це зарубіжні вчені 
Дж.Кейнс, У.Шарп, Л.Гітман, М.Джонк, Й.Шумпетер, М.Портер, 
П.Друкер та вітчизняні вчені А.Пересада, С.Покропивний, 
В.Федоренко, Т.Майорова, О.Лапко та ін. Але в економічній літературі 
не існує чіткого розмежування термінів «інвестиції» та «інновації».   

Ціллю статті є аналіз існуючих в економічній літературі підходів 
до визначення економічного змісту категорій «інвестиції» та «інновації» 
та спроба розмежування цих категорій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін 
"інвестиції" походить від латинського "inwest", що означає "одягати", 
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"вкладати", а дослівно з англійської мови (inwestment) і німецької 
(inwestition) – капітальні вкладення або інвестиції. В різних розділах 
економічної науки й різних областях практичної діяльності зміст 
даного поняття має свої особливості. 

Слід відмітити, що в країнах Західної Європи еволюція економічної 
думки щодо сутності категорії «інвестиції» здійснювалась на основі теорії 
капіталу.  

А. Сміт розглядає капітал, як частину запасів, з якої власник 
очікує одержати дохід. Капітал може бути використаний двома 
способами: приносити дохід або прибуток своєму власнику [10, c. 78] 
К. Маркс представив узагальнену формулу капиталу: Г–Т–Г` - «купити, 
щоб продати дорожче» [6, c. 114]. Фактично на той час інвестиції 
ототожнювались з капіталом, який приносить прибуток. 

Найбільш чітко сутнісна характеристика інвестицій, та їх 
подвійність представлена у Дж. Кейнса: з одного боку, він бачить у них 
величину акумульованого доходу з метою накопичення та обсяг 
ресурсів, тобто потенційний інвестиційний попит. З іншого боку, 
інвестиції виступають у формі вкладень (витрат), які визначають приріст 
вартості капітального майна, тобто як реалізовані попит та пропозиція. 
[6,  с. 6].  Нобелівськиий лауреат з економіки У. Шарп зазначає: "У 
найширшому розумінні термін "інвестувати" означає розлучитися з 
грішми сьогодні з тим, щоб отримати їх більшу суму у майбутньому" 
[13, c. 1]. Американські економісти Л. Гітман і М. Джонк 
представляють інвестиції, як спосіб розміщення капіталу, який має 
забезпечити збереження або зростання суми капіталу"[4, c.10]. 
Дж. Розенберг тлумачить інвестиції як використання коштів з метою 
отримання ще більших коштів, для отримання доходу або для 
досягнення приросту капіталу, або для того й іншого" [9, c. 173]. 

В Україні імпульс для розвитку теорії інвестицій був даний 
становленням ринкової системи господарювання. Поглиблені 
дослідження в сфері інвестування почалися в  90-ті роки. Наприклад, 
Н.О. Татаренко та А.М. Поручник розкривають процес еволюції теорії 
інвестиційної діяльності - від звичайної констатації фактів до сучасного 
розуміння процесів інвестування як основи моделі економічного 
прогресу. Б.В. Губський висвітлює найсуттєвіші характеристики процесів 
інвестування у національній економічній системі, проводить дослідження 
шляхів і форм інвестиційної взаємодії на міжнародному та глобальному 
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рівнях. А.А. Пересада, спираючись на світовий досвід інвестування 
ринкової економіки, глибоко аналізує теоретичні засади прискорення 
інвестиційних процесів в Україні, удосконалює відповідно до сучасного 
стану економіки України методологічну базу прийняття інвестиційних 
рішень щодо проектів, які принесуть найбільшу віддачу. 
С.Ф. Покропивний представляє категорію інвестиції, як довгострокові 
вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність (для 
одержання прибутку) [6, с. 6]. В.Г. Федоренко представив інвестиції, як 
вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення, а приріст 
капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат 
від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень 
капіталу[12, с. 8]. Т.В. Майорова представляє інвестиції вже, як складне 
та змістовне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які 
впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання 
національного продукту, тобто вони є фундаментальною основою 
суспільного відтворення [6 с. 8]. 

На макрорівні інвестиції визначають, як частину валового 
внутрішнього продукту, неспожиту в поточному періоді, з метою 
використання для прирісту капіталу в економіці в майбутньому. А на 
мікрорівні інвестиції характеризують, як процес створення 
виробничого потенціалу (включаючи засоби виробництва, предмети 
праці, робочу силу) [7, с. 8]. 

Правове тлумачення категорії інвестицій знайшло своє 
відображення в Законі України від 18.09.91 р. «Про інвестиційну 
діяльність» - «...інвестиціями є усі 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, права користування землею та 
інші цінності» [1]. 

Отже, на сьогоднішній день існує багато поглядів на таке явище, як 
«інвестиції» проте, не зважаючи на відмінності основна суть цього поняття, 
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це вкладання коштів з метою отримання прибутку, завжди зберігається. 
Також в економічній науці використовується термін «інноваційні 

інвестиції». За своїм змістом інноваційні інвестиції є вкладанням 
коштів у нематеріальні активи, що забезпечують розвиток науково-
технічного прогресу та впровадження інновацій з метою створення 
нових або збереження чи розширення існуючих ринків збуту. В 
промислово розвинутих країнах з високим рівнем техніки і технології 
інновації за своїм змістом наближені до реальних інвестицій. Разом з 
тим в окремі періоди доводиться здійснювати інвестиції в підтримку 
технічно відсталих, малопродуктивних галузей виробництв [6, c.98]. 

Термін «інновація» походить від латинського «novatio», що 
означає «оновлення» або «зміна» та префікса «in» , який з латинського 
переводиться, як «в напрямку», тобто якщо дослівно «innovatio» - 
означає «в напрямку змін». Саме поняття «інновація» вперше з’явилося 
в наукових роботах в ХІХ ст. і означало введення певних елементів 
однієї культури в іншу. Але широкого значення це поняття набуло в 
науковій праці Й. Шумпетера. Ним вперше «інновація» була 
представлена, як економічна категорія та вперше було використано 
терміни «інноваційний процес», «нові комбінації», «нововведення».  

Загалом Й. Шумпетер характеризував інновацію, як нову 
науково-організаційну комбінацію виробничих чинників, 
мотивованих підприємством. Він виділив такі види інновацій: 
виготовлення нового блага або створення нової якості того чи іншого 
блага, провадження нового методу виробництва який може також 
ґрунтуватись на новому способі комерційного використання товару, 
освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку на якому дана галузь 
ще не була представлена, отримання нового джерела сировини або 
напівфабрикатів, проведення відповідної реорганізації, наприклад, 
забезпечення монопольного положення або підрив монопольного 
становища іншого підприємства [14, С.159]. 

На сьогоднішній день виділяють два основні підходи до 
визначення категорії «інновація»: широкий та вузький. У широкому 
розумінні інновації розглядаються, як прибуткове використання ідей, 
винаходів у вигляді нових продуктів, послуг, організаційно-технічних і 
соціально-економічних рішень виробничого, фінансового та 
комерційного характеру. Тобто ця категорія властива інтелектуальній 
та виробничій практиці людини і являє собою діяльність, у процесі 
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якої: формуються явища і нові продукти, послуги, які 
комерціалізуються в господарську діяльність, удосконалюються вже 
створені людиною об’єкти матеріальної сфери, розробляються 
методи, засоби, форми організаційного, економічного, соціального та 
юридичного характеру [3, с.15]. 

Прихильником першого підходу є М. Портер, який 
характеризує «інновацію», як можливість здобути конкурентні 
переваги. Нововведення характеризується в широкому значенні, 
включаючи як нові технології, так і нові методи роботи. Інновації 
виявляються в новому дизайні продукту, у новому процесі 
виробництва, у новому підході до маркетингу чи в новій методиці 
підвищення кваліфікації працівників. Інновації є досить простими і 
невеликими, базуються скоріше на нагромадженні незначних 
поліпшень і досягнень, ніж на єдиному великому технологічному 
прориві [8, с.171]. П. Друкер представив «інновацію», як особливий 
засіб підприємців, за допомогою якого вони досліджують зміни, що 
мають місце в економіці та в суспільстві, з метою використання їх у 
бізнесі чи в різних сферах обслуговування [3, с.9]. Російський 
економіст Ю.Морозов характеризує інновації в широкому розумінні, 
як прибуткове використання новацій у вигляді нових технологій, видів 
продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних 
рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного 
чи іншого характеру [3, с.13]. 

У вузькому розумінні інновація ототожнюється з новою технікою, 
технологією, промисловим виробництвом. Серед прихильників цього 
підходу багато відомих вчених-економістів, зокрема Б. Твісс визначає 
інновацію як процес, у якому винахід або ідея набувають економічного 
змісту. Відомий угорський учений Б. Санто вважає, що інновація — це 
такий суспільний техніко-економічний процес, який через практичне 
використання ідей і винаходів приводить до створення кращих за 
своїми властивостями виробів та технологій; і якщо інновація 
орієнтована на економічну корисність, прибуток, то поява її на ринку 
може принести додатковий дохід[3, с.9]. Російський економіст 
Ю. Яковець характеризує інновацію, як якісні зміни у виробництві, які 
можуть стосуватися як техніки і технології, так і форм організації 
виробництва і управління [3, с.13].   

В Україні поглиблене дослідження інновацій починаеться після 
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розпаду Радянського союзу. Так С.Ф. Покропивний розглядає 
інновації, як упровадження в господарську практику результатів 
інноваційних процесів. О. Лапко представляє інновації, як комплексний 
процес, що передбачає створення, розробку доведення до 
комерційного використання і розповсюдження нового технічного або 
якогось іншого рішення (новації), що задовольняє певну потребу. 
Д.М. Черваньов та Л.І. Нейкова використовують термін «нововведення», 
як процес доведення наукової ідеї чи технічного винаходу до стадії 
практичного використання, що приносить дохід, а також пов’язані з 
цим процесом техніко-економічні та інші зміни в соціальному 
середовищі [3, с.12]. В. Трегобчук вважає, що інновації – це 
розроблення та використання нових техніко-технічних засобів, 
методів і способів оптимізації виробничої діяльності та випуск нових, 
якісніших товарів, що зрештою підвищує ефективність виробництва в 
будь-якій галузі та сфері економіки [11, c.6]. 

Правове тлумачення категорії «інновації» відображено в Законі 
України «Про інноваційну діяльність», який визначає інновації як 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і 
(або) соціальної сфери [2]. 

На сьогоднішній день не існує однозначного визначення 
«інновацій» . На основі аналізу поглядів різних вчених можна 
узагальнити визначення цієї категорії, як перетворення досягнень 
науково-технічного прогресу в нові продукти і технології. 

Висновки. Фактично інвестиції і інновації є вкладаннями з 
метою отримання певного ефекту, тобто ці категорії за своїм змістом 
схожі. Проте категорія «інновації» безпосередньо пов’язана тільки з 
тими видами інвестиційної діяльності, які забезпечують розвиток  
науково-технічного прогресу. Категорія «інвестиції» більш широка, 
тому що передбачає вкладання коштів не тільки у створення нових або 
вдосконалення існуючих видів продукції, послуг, технологій, а й в інші 
активи, що збільшують дохід. Інновації – це складова інвестицій, одна 
з форм інвестицій, кошти, що вкладаються в нематеріальні активи та у 
впровадження результатів наукових розробок. На нашу думку, саме 
безпосередня пов’язаність інновацій з науково-технічним прогресом є 
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основним критерієм розмежування між категоріями «інвестиції» та 
«інновації». 
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УДК 657/338 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК 
АНАЛІЗУ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
ІЛЛЯШЕНКО К.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

У статті розглянуті інформаційні аспекти взаємозв’язку аналізу та 
бухгалтерської звітності, визначена переважна роль звітності в аналізі, обґрунтовані 
подальші перспективи взаємодії економічного аналізу та звітності підприємств. 

In clause the information aspects of interrelation of the analysis and accounting reporting 
are considered, the prevailing role of the reporting in the analysis is determined, the further 
prospects of interaction of the economic analysis and reporting of the enterprises are proved. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У ринковій 
економіці бухгалтерська звітність грає досить важливу роль, оскільки 
виступає в якості одного з основних джерел інформації для більшості 
її користувачів. Зміст і структура бухгалтерської звітності в останні 
роки перетерпіли істотні зміни. Звітність наблизилася за своїми 
параметрами до міжнародних вимог, але процес її вдосконалення, як 
на вітчизняному, так і міжнародному рівнях носить перманентний 
характер. Питання реформування бухгалтерської звітності є предметом 
дискусій і досліджень, у яких мова йде, насамперед,  про створення 
ефективної системи звітних даних, що дозволяють користувачам 
одержувати всю необхідну за кількісними й якісними параметрами 
інформацію.  

Інформація, яка знаходить своє відображення у звітності, є 
підґрунтям для проведення економічного аналізу. Аналіз здійснюється 
по-різному, залежно від  поставленого завдання: він може бути 
використаний для виявлення проблем управління виробничо-
комерційною діяльністю, для оцінки діяльності керівництва 
організації, для вибору напрямків інвестування капіталу, може 
виступати як інструмент прогнозування окремих показників і 
фінансової діяльності у цілому. Правильне та своєчасне використання 
звітної інформації для аналізу діяльності підприємства є дуже 
важливим питанням, що й обумовило тематику даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній 
літературі питання бухгалтерської звітності розглядалися багатьма 
вітчизняними вченими, зокрема Бутинцем Ф.Ф., Веригою Ю.А., 
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Головим С.Ф., Огійчуком М.Ф. тощо. Питання економічного аналізу 
розглядалися у працях Прокопенко І.Ф., Мниха Є.В., Савицької Г.В., 
Цал-Цалка Ю.С., Шеремета А.Д. та багатьох інших. Але на даний час 
питання все ще залишається актуальним. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
взаємозв’язку аналізу та бухгалтерської звітності підприємства на 
інформаційному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Взаємозв’язок 
економічного аналізу та бухгалтерської звітності відбувається за 
рахунок руху інформаційних потоків підприємства. Так бухгалтерська 
звітність є формою збирання, узагальнення та підсумовування 
інформації, а аналіз – процесом оцінки інформації.  

Бухгалтерська звітність являє собою сукупність даних, що 
характеризують результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства за звітний період, отриманих із даних бухгалтерського й 
іншого видів обліку. Вона являє собою засіб керування підприємством 
й одночасно метод узагальнення й подання інформації про 
господарську діяльність [1, с. 24]. 

Звітність виконує важливу функціональну роль у системі 
економічної інформації. Вона інтегрує інформацію всіх видів обліку та 
представляється у вигляді таблиць, зручних для сприйняття інформації 
об'єктами господарювання.  

Методологічно й організаційно звітність є невід'ємним 
елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає 
завершальним етапом облікового процесу, поєднуючи показники, що 
формуються у ній, з первинною документацією й обліковими 
регістрами. 

Інформація про господарські операції, здійснені економічним 
суб'єктом за певний період часу, узагальнюється у відповідних 
облікових регістрах і з них переноситься у згрупованому виді до 
бухгалтерської звітності. Така процедура узагальнення облікової 
інформації необхідна в першу чергу самому підприємству та пов'язана 
з необхідністю уточнення, а в ряді випадків, і коректування 
подальшого курсу фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Тому бухгалтерська звітність повинна виявляти будь-які факти, зміст 
яких може вплинути на оцінку користувачами інформації про стан 
власності, фінансової ситуації, прибутків і збитків [2, с. 76].  

Відповідно, для цього необхідно об'єднати облікові й аналітичні 
операції в єдиний процес, здійснювати оперативний мікроаналіз, 
забезпечуючи безперервність даного процесу, і використовувати його 
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результати при розробці рекомендацій для прийняття відповідних 
управлінських рішень. 

Обліково-аналітична система у широкому змісті – це система, 
що базується на бухгалтерській інформації, що включає оперативні 
дані, які використовують для економічного аналізу статистичну, 
технічну, соціальну й інші види інформації. Бухгалтерська обліково-
аналітична система є однією із складових загальної системи, яка 
базується на бухгалтерській інформації. Її суть полягає в об'єднанні 
облікових і аналітичних операцій в один процес, проведенні 
оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього 
процесу та використанні його результатів при розробці рекомендацій 
для прийняття управлінських рішень. При цьому загальна методологія 
та нормативні положення обліку й аналізу вдосконалюються для 
раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі  
[3, с. 51]. 

Методично пов’язаним процесом у функціонуванні обліково-
аналітичної системи є комплексний аналіз, тому що облік і його 
завершальна стадія – формування звітності – є інформаційною базою 
для здійснення аналізу. При цьому відбувається прямий і зворотний 
інформаційний зв'язок (рис. 1).  

Найбільш глибоким аналізом звітності є фінансовий аналіз, що 
являє собою метод оцінки фінансового стану й ефективності роботи 
господарюючого суб'єкта на основі вивчення залежності та динаміки 
показників фінансової звітності [4, с. 31]. 
 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку 
(звітності) та аналізу в управлінні підприємством 

 

Щоб не зав'язнути у безлічі цифр, що відображаються у 
звітності, доцільно почати з її огляду, у ході якого можна визначити 
основні тенденції діяльності підприємства та структурних зрушень у 



127  

його розвитку. При першому перегляді звітності варто тримати в поле 
зору не більше десятка статей: активи, прибуток, реалізація, число 
працюючих в організації тощо. На підприємстві, яке нормально 
розвивається відзначатися позитивна динаміка основних показників: 
підсумку балансу, виторгу від реалізації, чистого прибутку. Скорочення 
абсолютних значень цих статей вимагає поглибленого аналізу.  

Значно допоможе при першому огляді горизонтальний  
(трендовий) аналіз звітності, у ході якого розраховуються темпи росту 
або приросту кожної балансової статті, статей звіту про фінансові 
результати й інших форм звітності.  

За базисний період приймаються, як правило, дані на початок 
року або іншого періоду. Необхідно також звернути увагу на 
співвідношення темпів зростання прибутку (Тпр), реалізації (Тр) і 
активів (Та), що виражається наступною нерівністю  
Тпр > Тр >Та > 100%. Ця залежність, «золоте правило економіки 
підприємства», означає, що: 

а) економічний потенціал зростає; 
б) обсяг реалізації зростає більш високими темпами; 
в) прибуток зростає випереджальними темпами [2, с.139]. 

Таким чином, прибуток організації повинен зростати більш 
швидкими темпами, чим реалізація, темпи росту якої повинні бути 
вище, ніж темпи росту активів, а вони у свою чергу повинні 
перевищувати 100%. Якщо ця умова постійно не виконується, то в 
перспективі організація може зазнати фінансових труднощів. 
Тимчасові невідповідності темпів росту можуть бути обумовлені 
освоєнням нових виробництв, реконструкцією, модернізацією тощо, 
які в поточному періоді є причиною більш високих темпів росту 
вартості активів і тимчасового зниження темпів росту прибутків і 
реалізації [5].  

Сформовані групи звітних показників характеризують різні 
сторони діяльності підприємства. Між різними показниками виникає 
певний взаємозв'язок і взаємозалежність на інформаційному 
рівні [6, с.189].  

За умов накопичення інформаційних потоків і 
децентралізованої обробки інформації необхідно зберегти цілісність 
аналізу, тобто поєднати процес обробки інформації із процесом 
ухвалення рішень. Тісний взаємозв’язок обліку й аналізу на усіх рівнях 
є важливим і досяжним. При цьому будуть оцінюватися не тільки 
кінцеві результати, але й хід господарської діяльності, який на стадії 
планування розглядається як сукупність технологічної, технічної, 
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організаційної й управлінської підготовки й обслуговування 
виробничого процесу підприємств. Чим тісніше буде зв'язок обліку й 
аналізу, тим ефективніше будуть прийматися рішення. 

Висновки. Значення безперервного обліку й аналізу для 
економічних процесів пов'язане з можливістю впливу на них шляхом 
прийняття необхідних управлінських рішень в оперативному режимі. 
Безперервне застосування прийомів і методів аналізу у процесі 
формування облікової інформації дозволяє вчасно виявити відхилення 
та помилки, що, у свою чергу, підвищує якість управління 
господарською діяльністю, оперативного аналізу та пов'язаних з ним 
управлінських рішень. Таким чином, ключовим принципом, що 
дозволяє обліково-аналітичній системі досягти поставлених цілей, є 
безперервність взаємозалежного функціонування її складових на 
інформаційному рівні. 

Обліково-аналітична система, діючи безупинно, підвищує якість 
і розширює область практичного застосування облікової інформації, 
позитивно впливаючи в остаточному підсумку на якість підготовки та 
подання звітності, тобто  на ефективність облікової інформації для її 
користувачів. 

З розвитком інформатизації суспільства кількість 
інформаційних потоків буде невпинно зростати. Тому створення 
налагодженої, скоординованої й оперативної обліково-аналітичної 
системи, яка буде поєднувати формування звітності та проведення 
аналізу підприємства на інформаційному рівні заслуговує на подальші 
дослідження. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У РОСЛИННИЦТВІ 
 

КАЗАКОВА І.В., АСПІРАНТКА, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

Теоретичні підходи до визначення ефективності впровадження сучасних 
технологій в рослинництві. Запропонована система показників оцінки ефективності 
впровадження технологій вирощування сільськогосподарських культур, включно 
енергетичний і екологічний підходи. 

Theoretical approaches to the effectiveness determination of modern technologies 
implementation in crop production. The system of indicators to measure the effectiveness of the 
implementation of technologies for crop production, including energetic and environmental approach 
has been proposed. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із 
шляхів підвищення урожайності сільськогосподарських культур і 
зменшення витрат на одиницю площі є впровадження сучасних 
технологій. Оскільки наука і практика пропонує до впровадження 
значну кількість технологій, важливим є обрання з них такої, що 
відповідатиме вимогам та можливостям підприємства. Саме тому 
оцінка ефективності впровадження нових технологій є 
найважливішим видом управлінської діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах, особливо в нестабільних 
економічних умовах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні 50 років у 
суспільстві відбулись еволюційні зміни поглядів на методи і показники 
економічної оцінки нової техніки і технологій. При цьому критерій 
оцінки зазнавав значних змін від натуральних показників до 
економічних [1]. 

Дослідженням економічної ефективності технологій 
вирощування займаються як іноземні, так і вітчизняні науковці. 
Цікавими є підходи C.М. Ильичева [2], який запропонував систему 
показників аналізу організаційно-технічного рівня виробництва 
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сільськогосподарської продукції, що дозволяє здійснити економічну 
оцінку прийнятих технологічних і технічних рішень, Б.А. Арютова та 
інших учених [3], які аналізують існуючі методи і критерії оцінки 
ефективності функціонування виробничих процесів у рослинництві, у 
тому числі економічну ефективність використання техніки. Більш 
ґрунтовними є дослідження С.А. Володіна [4] і В.В. Лаврука [5], що 
займаються методикою оцінки ефективності та аналізу інноваційної 
діяльності в сільському господарстві. Запропонована ними система 
показників визначення технологічної ефективності є складною у 
реалізації і потребує проведення анкетування на рівні управлінь 
статистики у районах [6]. 

Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є можливість 
поєднання економічної та енергетичної оцінки технологій у 
сільському господарстві [7, 8]. 

Інші методики складання системи показників оцінки 
впровадження нових технологій зазвичай стосуються або економічної, 
або технологічної ефективності [9, 10]. 

Проблема полягає у тому, що кожне з господарств, як і Україна в 
цілому, має ряд проблем, серед яких найважливішими, крім 
збитковості виробництва, є погіршення родючості ґрунтів і величезні 
витрати ресурсів та енергії при вирощуванні сільськогосподарських 
культур. Саме тому поширюється  впровадження ґрунтозахисних і 
ресурсоощадних технологій. У зв’язку із цим оцінка ефективності 
застосування технології повинна не лише сконцентровуватися на 
економічному ефекті, а й обов’язково включати екологічну та 
енергетичну складові.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є розробка 
системи показників визначення ефективності впровадження сучасних 
технологій у рослинництві з урахуванням екологічного й 
енергетичного підходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, 
ефективність можна класифікувати за різними критеріями:1) за 
наслідками: економічна, соціальна і екологічна; 2) за ступенем 
збільшення або повторення: первинна (одноразовий ефект) і 
мультиплікаційна (багатократно повторювана); 3) за метою 
визначення: абсолютна (характеризує загальну величину ефекту або з 
розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) і порівняльна (при виборі 
оптимального варіанта з декількох) та ін. [9].  

Найчастіше в науковій літературі виділяють технологічну, 
економічну і соціальну ефективність. У рослинництві показниками 
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технологічної ефективності є врожайність культур з одиниці посівної 
площі та основні параметри якості рослинницької продукції. Для 
оцінки економічної ефективності діяльності аграрних підприємств  
використовують показники ефективності використання авансованого 
капіталу,  собівартості продукції і продуктивності праці, фондовіддачі 
виробничих фондів, рентабельності. Про досягнуту соціальну 
ефективність свідчать такі показники, як питома вага прибутку, 
направленого на соціальні заходи, в загальній масі чистого прибутку; 
величина цього прибутку з розрахунку на одного середньооблікового 
працівника підприємства [11].  

Враховуючи важливість інноваційного розвитку сільського 
господарства, слід підкреслити необхідність визначення ефективності 
впровадження інноваційних розробок у сільському господарстві. При 
цьому доречно було б використовувати систему показників з 
технологічної, економічної, соціальної та екологічної видів 
ефективності. Технологічна ефективність характеризується 
комплексом натуральних і вартісних показників, що відображають 
ступінь використання земельних, трудових, матеріальних ресурсів у 
процесі виробництва продукції, а також приріст ефективності 
елементів систем землеробства. Зокрема, до них належать такі 
показники: приріст урожайності сільськогосподарських культур; 
зниження енергоємності виробництва продукції землеробства; приріст 
валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах ( на 1 га 
сільськогосподарських угідь, на одного робітника) [4, 5]. Соціальна 
ефективність передбачає покращення умов життя, ступінь соціального 
розвитку, тому до показників соціальної ефективності відносять рівень 
заробітної плати, ступінь механізованості, ступінь підвищення рівня 
життя робітників і їх сімей, поліпшення демографічної ситуації тощо. 
Екологічна ефективність розглядається як збереження екологічної 
обстановки при зростанні продуктивності виробництва і забезпеченні 
населення екологічно чистими продуктами харчування. Екологічна 
ефективність визначається показниками ґрунтової родючості, 
зниженням забруднення навколишнього середовища, зміною площі 
земельних угідь, безвідходністю виробництва й іншими 
показниками [5]. 

В роботі Є.М. Ахромкіна [9] зазначено, що вимірювання 
ефективності застосування ресурсоощадних технологій припускає 
встановлення критерію економічної ефективності, який повинен бути 
єдиним для всіх складових економіки – від підприємства до народного 
господарства в цілому. Таким чином, загальним критерієм економічної 
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ефективності є зростання продуктивності суспільної праці. 
Відповідно, економічна ефективність виражається в максимізації 
зростання національного доходу (чистої продукції) на одиницю праці, 
а критерієм ефективності є максимізація прибутку [9]. 

Для оцінки економічної ефективності технологій дослідники 
використовують різні показники, наприклад, О.В. Калініченко [7] 
пропонує такі: продуктивність праці, виробничу і повну собівартість, 
прибуток, рівень рентабельності; О.К. Крайняк [8] – виробничі 
затрати на 1 га, прибуток, рентабельність виробництва, продуктивність 
праці, термін окупності капіталовкладень у вартісних показниках; 
О.Т. Кобернюк [12] – валовий дохід, собівартість, чистий прибуток та 
рівень рентабельності;  на сайті аграрного сектора України [13] 
запропоновано такі показники, як приріст урожайності, вартість 
додаткового урожаю з 1 га, додаткові матеріально-грошові витрати на 
приріст урожайності, окупність додаткових витрат, зростання 
продуктивності праці,  річний економічний ефект з розрахунку на 1 
га, а О.К. Шлепель [1] використовує систему, що включає вартісні 
(прибуток, собівартість), натуральні (врожайність) і матеріальні 
(матеріаломісткість, енергоємність) показники. Однак, ми вважаємо, 
що аналіз ефективності застосування ресурсоощадних технологій 
лише за допомогою показників економічної ефективності є 
недостатнім. Використання в економіці, наприклад, енергетичних 
показників дає змогу не лише порівняти грошовий ефект, а й 
розглянути екологічні питання, що є актуальним для стратегічного 
розвитку сільського господарства України. 

Енергетичний аналіз дозволяє оцінити ефективність сучасних 
технологій у рослинництві, а також забезпечити значну економію 
ресурсів і енергії. За його допомогою можна знайти такі методи та 
прийоми у виробництві в галузі рослинництва, які б забезпечували 
раціональне використання всіх видів ресурсів: енергії, праці, технічних 
засобів, матеріалів, капіталу, землі, інформації тощо [14]. У 
розрахунках енергетичної ефективності технології вирощування всі 
види трудових і виробничих затрат  виражаються в енергетичних 
одиницях – МДж. Критерієм оцінки технології вирощування культури 
є коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) – співвідношення 
кількості непоновлюваної енергії, яка міститься у вирощеній продукції, 
до кількості непоновлюваної енергії, витраченої на формування 
врожаю [15]. Перевагами енергетичного критерію є те, що він не 
залежить від політики ціноутворення і кон’юнктури ринку, дозволяє 
виражати енерговитрати на виробництво сільськогосподарської 
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продукції в одних одиницях, точніше відбиває технологічний і 
технічний рівень у різних галузях, можливий як у грошовому, так і в 
натуральному вираженні [16]. 

Враховуючи те, що рівень технології будь-якого виробництва 
впливає на його економічні показники,  при виборі технологічного 
процесу потрібно здійснювати його техніко-економічне оцінювання і 
вибирати оптимальний варіант. 

Загалом, спільними для всіх технологічних процесів техніко-
економічними показниками є: продуктивність, витратні коефіцієнти, 
собівартість і якість одержаної продукції; до виробничих показників 
належать: валове виробництво продукції за її видами, урожайність; 
економічні показники включають: собівартість виробленої продукції, 
рентабельність виробництва; продуктивність праці, прибуток, чистий 
дохід, окупність виробничих фондів та ін. [10]. 

Безпосередньо для характеристики технологічних процесів 
можна використовувати три групи параметрів: ті, що характеризують 
індивідуальні особливості конкретних технологічних процесів 
(глибина оранки, глибина загортання насіння, технічні характеристики 
устаткування тощо); ті, що характеризують ряд окремих технологічних 
процесів (енергомісткість, фондомісткість, витрати різних видів 
матеріальних ресурсів на одиницю продукції тощо); найбільш 
загальні, що можуть бути використані для визначення 
закономірностей розвитку технологічного процесу (продуктивність 
праці) [10]. 

Потрібно відмітити, що з огляду на особливості 
сільськогосподарського виробництва і розвитку аграрних підприємств 
(рівень управління, ведення статистичної документації тощо), ні всі з 
зазначених  показників придатні для оцінювання технологій 
вирощування сільськогосподарських культур. Адже показники мають 
бути простими, але точно і всебічно описувати технологію.  

Для вибору показників ефективності впровадження технологій у 
рослинництві важливою є постановка завдань такого аналізу. Для 
сільськогосподарського виробництва такими завданнями можуть 
стати: 1) визначення цінності технології для виробництва, вплив 
наукової новизни на результати діяльності підприємства; 2) 
визначення ефективності управління виробництвом і розвиток умов 
праці на підприємстві; 3) оцінка зростання ефективності виробництва, 
результати застосування технології (вплив конкретних елементів 
технології на підвищення урожайності); 4) вивчення можливостей і 
пошук шляхів організаційно-технічного рівня підвищення 
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ефективності виробництва та ін. 
Ці завдання слід реалізовувати за допомогою системи 

показників оцінки впровадження технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, яка у свою чергу залежить від об’єктів 
аналізу. Об’єктами аналізу є : 

— склад, структура й використання матеріальних ресурсів і 
основних технічних засобів. Для характеристики можуть 
використовуватись як абсолютні натуральні (од. техніки, витрати 
палива), вартісні (вартість добрив, насіння) так і відносні показники ( 
питома вага); 

— використання трудових ресурсів (затрати праці, питома вага 
затрат праці у структурі витрат за операціями); 

— експлуатаційні показники застосовуваної у технології техніки 
(годинна продуктивність, витрати пально-мастильних матеріалів на 
гектар; витрати праці на одиницю виконаної роботи, експлуатаційні 
(грошові) витрати на одиницю виконаної роботи); 

— зміни урожайності (приріст); 
— фінансові результати за технологією (собівартість, 

рентабельність, прибуток, ефективність приросту урожайності, 
окупність витрат, додаткових витрат на впровадження технології); 

— екологічність технології (інтенсивність витрат поживних 
речовин); 

— енергетичні витрати (коефіцієнт енергетичної ефективності). 
Критерієм рівня екологічної ефективності технології може бути 

показник, який відображає, на скільки процентів винос елемента 
живлення врожаєм забезпечується за рахунок його надходження з 
добривами – інтенсивність балансу поживних речовин (ІБ), або 
коефіцієнт повернення поживних речовин. Розрахунки проводять за 
формулою:  

В
НсІБ 100

 , 

де Нс – надходження елемента живлення, кг/га; В – винос 
елемента врожаєм, кг/га; 100 – коефіцієнт перерахунку у проценти. 

Інтенсивність балансу може бути меншою, ніж 100 % 
(дефіцитний баланс), дорівнювати 100 % (баланс зрівноважений) або 
бути більшою, ніж 100 % (баланс  позитивний)[17]. 

Аналіз цих об’єктів дозволить всебічно підійти до обрання 
технології вирощування для кожної культури в господарстві. 
Врахування економічної, енергетичної та екологічної ефективності в 
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довгостроковій перспективі забезпечить найкращі результати 
виробництва і сприятиме покращанню родючості ґрунтів і процесу 
ресурсозбереження в господарстві. Для оцінки ефективності цих 
об’єктів пропонуємо систему показників, що складається із п'яти видів 
ефективності (рисунок). Окремі показники можна додавати до системи 
або вилучати  з неї залежно від мети дослідження. 

Висновки. Всебічна оцінка технологій вирощування 
сільськогосподарських культур є важливою для аграрних підприємств. 
При цьому необхідно підкреслити, що концентрація уваги  лише на 
сьогоденному економічному ефекті може призвести до поглиблення 
екологічних проблем. 
 

 
Рис. Система показників ефективності впровадження 

сучасних технологій у рослинництві 
 

Запропонована система показників ефективності впровадження 
сучасних технологій включає основні і додаткові показники за п’ятьма 
напрямками. Розрахунок основних показників, а саме: приросту 
урожайності, рентабельності урожаю, прибутку від впровадження з 
розрахунку на одного робітника задіяного в технологічному процесі, 
коефіцієнта енергетичної ефективності і коефіцієнта  повернення 
поживних речовин дасть змогу скласти первинне уявлення про 
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впроваджену технологію за всіма видами ефективності. Для глибшого 
аналізу необхідно залучити ті показники, що зможуть розкрити 
конкретну проблему. 
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КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ: 
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

 
КАЛЬЧЕНКО С.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Проаналізовано особливості історичного розвитку вітчизняної кооперації та 
перспектив впливу кооперативного способу господарювання на загальний характер 
аграрного виробництва за умов адаптації сільського господарства до вимог інформаційного 
суспільства. 

The features of historical development of domestic co-operation and prospects of influence of 
co-operative method of manage on general character agrarian production are analyzed at the terms 
of adaptation of agriculture to the requirements of informative society. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес 
розвитку вітчизняної аграрної сфери на сучасному етапі 
характеризується істотними труднощами, причиною яких є дія як 
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Інтеграція національної 
економіки в світову господарську систему спричинила посилювання 
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конкурентної боротьби у всіх сегментах ринку продовольчих товарів, 
як сільськогосподарської сировини, так і продуктів переробки.  

Серед основних проблем розвитку вітчизняного аграрного 
виробництва можна виділити наступні: 

1. Безсистемний характер розвитку. У сучасних умовах, коли 
багатоукладна система вітчизняного аграрного бізнесу ще формується, 
велика частина сільськогосподарської сировини продовжує 
створюватися дрібнотоварними господарствами, де виробництво 
здійснюється з переважанням ручної праці, а результат його 
використовується переважно для самозабезпечення. Практичні 
труднощі представників даної категорії господарств при самостійній 
реалізації власної продукції унаслідок монопольного контролю ринків 
з боку посередницьких структур позбавляють цих суб'єктів аграрного 
підприємництва можливості ефективно розвивати власне 
виробництво. 

2. Відсутність належного інформаційного забезпечення розвитку 
аграрного підприємництва, внаслідок чого представники середнього і 
малого бізнесу не мають належного кваліфікаційного рівня, який 
забезпечує ефективне використання ресурсного потенціалу. Слід 
зазначити при цьому факт неготовності значної частини 
сільгоспвиробників до необхідності організації складних 
маркетингових схем, а також створення різних інтеграційних структур 
в системі аграрного бізнесу. 

3. Нестача матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, унаслідок 
відносно низького ефекту використання ресурсної бази в порівнянні з 
іншими видами діяльності. Низькі показники окупності вкладеного 
капіталу, необхідність значних первісних капітальних вкладень, а 
також недостатній рівень інфраструктурного забезпечення обумовлює 
той факт, що інвестиційна привабливість аграрного виробництва в 
порівнянні з іншими видами підприємницької діяльності істотно 
відстає.  

4. Необхідність адаптації аграрного виробництва до вимог 
постіндустріального суспільства. Необхідно відзначити, що на 
сучасному етапі макроекономічних трансформацій у світовій 
господарській системі продовжується активне формування моделі 
інформаційного суспільства, для якого, серед іншого, характерне 
використання інформації як визначального чинника виробництва, а 
також мобільність при створенні бізнес - співтовариств. Особливо 
важливе значення в зв'язку з цим має процес формування необхідної 
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інформаційної бази для ведення аграрного підприємництва в сучасних 
умовах, що передбачає зокрема не тільки наявність знань виробничого 
характеру, але і здатність використовувати можливості 
інформаційного простору. 

Постіндустріальна модель економічних стосунків передбачає 
принципово іншу організаційно-управлінську систему, засновану на 
активній участі менеджменту не лише в питаннях стратегічного 
планерування діяльності фірми, але і в процесі розподілу результатів її 
господарської діяльності. Даний керівний прошарок, що отримав 
назву техноструктури, володіє наступними характерними рисами: 
використання інформації як визначального чинника виробництва; 
мобільність і здібність до гнучких системних трансформацій 
управлінських структур; тісний зв'язок учбово-наукової сфери з 
виробництвом. 

Застосування висококваліфікованої праці в аграрному 
виробництві в сучасних умовах забезпечує не лише більший 
економічний ефект від використання ресурсного потенціалу, але і 
сприяє збереженню і розвитку села як соціально-економічної одиниці, 
оскільки, з одного боку, вимагає відповідних умов організації та оплати 
праці, а з іншою передбачає наявність системи підготовки кадрів. 
Обоє цих умови сприяють скороченню відтоку працездатного 
сільського населення, а окрім цього позитивно вплинуть на якісне 
зростання аграрного підприємництва. 

Проте в умовах сучасного українського села посилювання 
конкурентної боротьби між виробниками при монопсонному 
характері ринку привело до подальшого скорочення виробництва 
сільгосппродукції. Одним із наслідків майнових перетворень в процесі 
реформування вітчизняного АПК стало скорочення числа 
сільгосппідприємств, що здійснювали свою діяльність на принципах 
крупнотоварного виробництва. Відомий консерватизм в організації 
виробничого процесу і відсутність системи інформаційного 
забезпечення позбавляє дані фірми можливості швидко 
трансформувати виробничий механізм, пристосовуючись до умов 
ринку. 

Тому найбільш перспективним напрямом розвитку вітчизняного 
села є забезпечення консолідації місцевих жителів в мультиспільноти 
на умовах взаємовигідної співпраці. При цьому слід не обмежуватися 
досягненням економічних вигод для окремих груп осіб, але 
забезпечити комфортне співіснування всіх членів спільноти в рамках 
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адміністративно-територіальної одиниці. 
У даному аспекті найбільш ефективним способом консолідації 

сільгоспвиробників на принципах взаємовигідної співпраці є 
створення кооперативних організацій. Історичний досвід розвитку 
суспільства свідчить, що люди здавна практикували кооперування з 
метою взаємодопомоги. Кооператив є особливою формою організації 
господарської діяльності, оскільки містить в собі практичну 
можливість ведення бізнесу на умовах рівності прав його учасників. 
Більш того, забезпечення конкурентоспроможності кооперативних 
організацій зобов'язало постійно підвищувати професійний і освітній 
рівень його членів, в деру чергу зайнятих в сфері менеджменту.  

Зважаючи на незмінну ротацію членів керівного складу 
кооперативу, обумовлену специфікою його системи управління, ми 
можемо говорити про масовий характер інтелектуального розвитку 
членів кооперативу, що є особливо актуальним в умовах формування в 
макроекономічній просторі моделі інформаційного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що 
вивченням позитивного соціально-економічного ефекту від 
впровадження кооперативної форми організації в системі аграрного 
бізнесу займалися цілий ряд вітчизняних і зарубіжних учених. 
Зокрема, М. Туган-Барановський бачив в кооперації не лише шлях до 
створення справедливого суспільства, але і засіб розвитку національної 
самосвідомості. А.В. Чаянов розглядав кооперативні організації як 
спосіб захисту інтересів селян, позбавлених необхідної матеріальної 
бази і що попали внаслідок цього під владу регіональних 
монополістів. На сучасному етапі ефективність кооперативної моделі 
господарювання вивчалася в роботах В.В. Зіновчука, 
О.В. Крисального, М.І. Кісіля, Г.М. Підлесецького, П.Т. Саблука та ін. 

Формулювання цілей статті. Проте лишаються недостатньо 
дослідженими питання оптимізації кооперативного способу 
господарювання у відповідності до вимог економіки знань. Тому 
метою статті є вивчення еволюції теорії кооперації як засобу 
соціально-економічного розвитку сільських територій, зважаючи на 
специфіку сучасних умов розвитку вітчизняної аграрної сфери.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, 
що перші ідеологи кооперативного руху свідомо підкреслювали свою 
соціальну місію, фіксуючи її у принципах діяльності кооперативів. 
Зокрема Р. Оуен та його послідовники пропагували такі об'єднання, 
плануючи використати їх для нагромадження коштів на заснування 
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«поселень єднання і кооперації».  
Фрідріх-Вільгельм Райффайзен вважав, що сільська кооперація 

повинна допомагати сільському господарю перетворитися в 
ефективного товаровиробника й завдяки цьому звільнитися від 
повсякденної боротьби за матеріальні блага та очистити душу. У 
основі кооперативної діяльності, на його думку, має лежати 
християнська любов до ближнього. Р. Шульце-Деліче вказував, що 
дотримання правив ведення кооперативної діяльності гарантує 
підприємливість і відповідальність членів товариства й сприяє, в 
кінцевому підсумку, формуванню у них сильної волі, наполегливості 
та витримки [5]. 

Специфіка формування вітчизняного кооперативного 
середовища визначалася особливостями нормативно-правового 
характеру, оскільки тривалий період територія сучасної Україні була 
підконтрольна різним державам, правова база яких розрізнялася між 
собою. У зв'язку з цим розвиток кооперації на Сході і Заході Україні 
мав свої схожі і відмінні сторони. Михайло Туган-Барановський 
розглядав кооператорів як одну із складових соціалістичного 
суспільства, вбачаючи в кооперації спосіб збереження української 
культури. Він вважав, що кооперативи повинні мати національний 
характер, працювати в інтересах український нації, тому вказував на 
недопустимість діловодства на неукраїнських мовах. Юліан 
Павліковський розглядав кооперацію як інструмент національного 
звільнення через економіку в системі Польської держави, убачивши в 
кооперативах підтримку хребта нації – українських промисловців і 
торговців [2], [6]. 

Значній внесок в розвиток кооперації як Радянської Росії, так і 
на світовому рівні вніс О.В. Чаянов, що проаналізував практичний 
досвід організації кооперативів в сфері сільгоспвиробництва. Його 
бачення майбутнього кооперації було побудоване на результатах 
досліджень реального положення селянства в умовах монопольного 
диктату з боку дрібних крамарів і гострої необхідності координації дій 
між малоземельними селянами, що відчували дефіцит засобів 
виробництва. Сформульована Чаяновим теорія «сімейно-трудового 
господарства», особливості його економічної діяльності продовжує 
залишатися актуальною на сьогоднішньому етапі розвитку вітчизняної 
аграрної сфери.  

Узагальнюючи в 1925-1927 р. досвід аграрного розвитку 
західних країн і передреволюційної Росії, Чаянов охарактеризував два 
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перспективних типи можливої еволюції сільського господарства як 
складової системи народного господарства: 

— американський фермерський шлях капіталізму в землеробстві й 
охоплення фінансовим капіталом кооперативної системи 
організованих фермерів із впровадженням в систему фермерських 
господарств усякого роду капіталістичних допоміжних підприємств 
(переробка, елеватори, холодильники й ін.); 

— шлях «кооперативної колективізації» і перетворення 
сільськогосподарської кооперації з «простого знаряддя захисту дрібних 
виробників» в «одне з головних складових соціалістичної системи 
господарства». Цей шлях Чаянов рекомендував як єдино можливий в 
радянському селі для запобігання «фермерського переродження» і для 
поступового залучення кожної із селянських господарств в загальне 
русло планової економіки [7]. 

Створення системи кооперативних об'єднань актуальне не лише 
для малих форм аграрного бізнесу, але і для всіх видів 
сільгосппідприємств, особливо в умовах формування в Україні 
системи інформаційного суспільства, яка базується на активному 
використанні інформаційного капіталу і передбачає вільний обмін 
даними між учасниками господарських процесів. Ліквідація 
стихійності у формуванні попиту на товар, зниження рисок при 
здійсненні виробничо-фінансової діяльності, - все це і багато що інше 
здатні здійснювати кооперативи і кооперативні об'єднання. 

Однією з сучасних особливостей крупнотоварного виробництва 
сільськогосподарської продукції є те, що в структурі каналів реалізації 
продаж сільгоспсировини безпосередньо населенню займає незначне 
місце. Мережі регіональних гіпермаркетів використовують переважно 
власну централізовану систему постачання товарів, оскільки місцеві 
виробники не здатні забезпечувати потреби магазинів у необхідному 
обсязі. 

Оскільки дані мережі позбавлені можливості швидко реагувати 
на сезонні коливання попиту та рівня цін на свіжу 
сільськогосподарську продукцію, то переважна більшість даного 
товару на ринках міст реалізується саме дрібними посередниками. Цей 
сегмент ринку є найбільш прийнятним для господарської діяльності 
сімейно-трудових господарств, які мають на меті розвиток власного 
бізнесу. 

В даному аспекті досить перспективним є створення 
неформальних об'єднань на базі сільських громад, діяльність яких 
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направлена на виконання соціально-економічних функцій, зокрема 
дрібнооптовий продаж сільгосппродукції міському населенню 
безпосередньо, оминаючи посередників. 

Однією з особливостей діяльності даного типу господарюючих 
суб’єктів є відсутність належного обсягу ресурсів для здійснення 
господарської діяльності згідно принципів товарного виробництва. 
При цьому слід відмітити не тільки факт нестачі засобів виробництва, 
а й відсутність практичних навиків у веденні подібного бізнесу. Дрібні 
одноосібні господарства самотужки не здатні вийти на ринок в якості 
повноцінних учасників, а організовувати взаємовигідну співпрацю на 
принципах кооперації заважає нестача професійних знань та взаємна 
недовіра. 

Тобто заходи по здобуттю навиків в сфері економічних 
відносин малих форм господарювання сприятиме пожвавленню 
консолідації сільгоспвиробників на принципах взаємовигідної 
співпраці, що в свою чергу, прискорить розвиток даних утворень, 
збільшуючи кількість їхніх членів. Створення системи виробничих і 
обслуговуючих кооперативів на базі сільських територій дозволить не 
лише підвищити рівень доходів представників аграрного 
підприємництва, але також забезпечити збереження українського села 
як специфічній соціально-економічній спільності. Особливу роль при 
цьому повинні зіграти учбово-наукові центри, завданням яких є 
підготовка фахівців для ведення підприємницької діяльності в 
аграрному секторі на принципах постіндустріального суспільства. 

Велике значення в даному випадку має європейський досвід 
кооперативного будівництва. Досліджуючи систему кооперації в 
країнах Європи, А.О. Пантелеймоненко зокрема вказує на позитивний 
ефект від діяльності енергетичних кооперативів, а також 
кооперативних організацій, що займаються здійсненням послуг 
консультативного характеру. Він відмічає, що такі послуги як супутні 
традиційно надаються кооперативними банками, споживчими, 
сільськогосподарськими та іншими кооперативами. Проте, у 
європейській практиці непоодинокі випадки функціонування 
спеціалізованих кооперативів для консультування. Багато з них 
здійснюють не тільки надання необхідної разової інформації своїм 
членам, а й забезпечують належний супровід їхнього приватного 
бізнесу [4]. 

Слід зазначити, що з метою підтримки розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 3 червня 
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2009 року Кабінетом міністрів Україні було прийнято постанову про 
затвердження відповідної Державної цільової програми. Метою 
Програми є вдосконалення правових, соціально-економічних і 
організаційних умов для створення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, формування їх інфраструктури, зняття 
перешкод на шляху до організованого аграрного ринку особистим 
селянським, фермерським господарствам і фізичним особам - 
сільськогосподарським товаровиробникам, підвищення рівня 
добробуту і зайнятості сільського населення.  

Для впровадження рекомендується надання державної підтримки 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що 
забезпечуватиме просування сільськогосподарської продукції 
особистих селянських, фермерських господарств і фізичних осіб - 
сільськогосподарських товаровиробників на організований аграрний 
ринок за стабільними цінами, сприятиме в цілому реалізації 
потенціалу аграрного сектора економіки і підвищенню його 
конкурентоспроможності.  

Завданнями Програмі є: удосконалення нормативно-правової 
бази, що регламентує діяльність сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, надання організаційної підтримки створенню 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, поліпшення 
матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів [1]. 

Висновки. Сьогоднішній етап розвитку вітчизняного 
сільськогосподарського виробництва характеризується низкою 
проблем, які викликані необхідністю адаптації системи аграрного 
підприємництва до вимог нової економічної моделі, яка базується на 
активному застосуванні наукомістких технологій та використанні 
інформації як основного фактору, що визначає рівень розвитку фірми 
та напрям її подальшої діяльності. 

Важливим в цьому зв’язку є формування в системі аграрного 
підприємництва техноструктури як особливої спільноти, що 
динамічно розвивається та здатна ефективно обробляти інформацію і 
створювати нові знання. Одним із шляхів досягнення мети є 
відтворення на базі сільських територій системи інтеграційних 
утворень, зокрема виробничих та обслуговуючих кооперативів. 
Становлення кооперації в Україні тривалий час уповільнювалося 
причинами як суто економічного, так і адміністративного характеру. 
На сьогоднішньому етапі розвитку аграрного підприємництва 
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кооперативний спосіб інтеграції сільгоспвиробників є найбільш 
перспективним в двох аспектах: створення обслуговуючих 
кооперативів на базі крупнотоварних виробничих одиниць, коли 
досягнення поставлених завдань стимулюватиме формування 
техноструктури, яка забезпечуватиме ефективніше використання 
ресурсного потенціалу. 

В той же час великі перспективи має консолідація дрібних 
господарств з метою досягнення як економічного, так і соціального 
ефекту. Процес кооперації в даному сегменті аграрного 
підприємництва стимулюватиме зниження долі натурального 
виробництва, сприятиме тим самим підвищенню як обсягу доходів 
селян, так і рівня забезпечення населення продовольством. Необхідно 
відмітити, що прийнята державна програма ставить собі на меті  
оптимізацію існуючої нормативно-правової бази, надання 
організаційної підтримки створенню сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, удосконалення матеріально-технічного 
забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ВКЛАДА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

НА ПРИМЕРЕ Г. СЕВАСТОПОЛЯ 
 

КИКОТЬ В.И., АСПИРАНТ*, 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИРОДООХРАННОГО 

И КУРОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В этой работе предложена методика оценки вклада малого 
предпринимательства в региональное развитие и проведен анализ вклада субъектов 
малого предпринимательства в экономику, социальную сферу и экономику г. Севастополя. 

In this paper we propose a method of estimating the contribution of small businesses in 
regional development and analysis of the contribution of small businesses in the economy, social 
sphere and ecology of the city of Sevastopol. 
 

Постановка проблемы в общем виде. Особую 
актуальность в современных социально – экономических условиях, 
когда существует необходимость разработки и реализации 
механизмов регулирования региональных систем, приобретают 
вопросы, связанные с совершенствованием предпринимательства, в 
том числе малых форм. Необходимо отметить, что состояние и 
характеристика процессов регионального развития являются 
определяющим условием для функционирования исследуемой 
экономической подсистемы, но это не исключает потребности в 
проведении научных исследований всей совокупности факторов 
развития и динамических изменений состояния самого малого 
предпринимательства, а также определения его вклада в 
жизнедеятельность региона. 

Анализ последних исследований и публикаций. Отметим, 
что изучением названных вопросов занимались как отечественные, так 
и зарубежные исследователи [1, 2, 3, 4, 5, 6], в работах которых 
представлены как теоретические основы понятийно-
терминологического аппарата, так и процедуры оценки параметров 
подсистемы малого предпринимательства. Но на наш взгляд, в 
проанализированных подходах не учтены все возможные 
показатели, характеризующие вклад малого предпринимательства и 
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присущие ему характерные особенности на тот временной период, 
когда этот результат был достигнут. В Украине принято для оценки 
функционирования субъектов малого предпринимательства 
использовать уже устоявшийся ряд статистических показателей, не 
позволяющих провести достоверный анализ, что, следовательно, 
сводит к минимуму возможность принятия оптимального 
управленческого решения.  

Формулировка целей статьи. Всесторонняя оценка состояния 
и вклада малого предпринимательства в развитие региона требует 
разработки методического подхода, позволяющего выявить 
имеющиеся особенности, структуру, тенденции развития малого 
предпринимательства, что являлось целью данной статьи. 

Изложение основного материала исследования. Оценка 
вклада малого предпринимательства в региональное развитие - это 
логически обоснованная и систематизированная процедура в составе 
организационно – экономического механизма государственного 
регулирования малого предпринимательства на региональном уровне, 
направленная на изучение эффективности функционирования 
субъектов малого предпринимательства, выявления факторов, 
определяющих степень достижения этих результатов, в целях 
оптимизации принятия управленческого решения (подробно автором 
рассмотрено в [8]).  

Для осуществления комплексной оценки вклада малого 
предпринимательства в функционирование территориально-
административной единицы должен быть рассчитан комплексный 
показатель оценки вклада малого предпринимательства развитие 
региона на основе обобщающего экономического показателя вклада 
малого предпринимательства развитие региона (Пвэкон), обобщающего 
показателя решения социальных проблем субъектами малого 
предпринимательства (СМП) в регионе (Пвсоц), обобщающего 
показателя решения экологических проблем субъектами малого 
предпринимательства в регионе (Пвэколог). Поскольку индивидуальные 
значения признака представляют собой относительные величины 
динамики, рассчитанные цепным способом, была применена средняя 
геометрическая. 
 

j
jэконэконэконэконэкон iiiiПв ;.... .3.2.1.   

где: Пвэкон – обобщающий экономический показатель вклада малого 
предпринимательства в развитие региона, іэкон.1 ; іэкон.2 іэкон.3… іэкон.j – 
индексы используемых показателей; 
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;..... .3.21.
s

sсоцсоцсоцсоцсоц iiiiПв   
где: Пвсоц – обобщающий показатель решения социальных проблем 
субъектами малого предпринимательства в регионе, ісоц.1; ісоц.2; ісоц.3… і соц..s 
– индексы используемых показателей; 
 

;..... .3.21
k

kэкологзкологэкологэкологэкон iiiiПв   
где: Пвэколог – обобщающий показатель решения экологических 
проблем субъектами малого предпринимательства в регионе, іэколог.1; 
іэколог.2; іэколог3;іэколог.k  – индексы используемых показателей.  

Одновременно, следует учитывать, что существует ряд 
неоднозначных по своему значению показателей, отражающих вклад 
малого предпринимательства в развитие региональной системы. С их 
помощью можно определить потери от функционирования субъектов 
малого предпринимательства. Так, в случае установления фактов 
нарушения в части исполнения налоговых обязательств, 
положительный эффект будет представлен только суммой штрафных 
начислений, а сумма взысканных налогов будет являться показателем 
уклонения СМП от налогообложения.  

Необходимо также отметить, что любой из показателей оценки 
вклада малого предпринимательства в различные сферы 
жизнедеятельности региона может быть ниже значения показателя 
предыдущего периода, но уменьшение его отразиться на уменьшение 
вклада субъектов малого предпринимательства в развитие региона и 
не может быть отнесено к потерям при расчете комплексного 
показателя деятельности СМП в регионе.  

На основании вышеизложенного, целесообразно при оценке 
деятельности малого предпринимательства в регионе учитывать 
показатели, отражающие потери от деятельности субъектов малого 
предпринимательства, расчет которых, осуществлять по принципу 
определения вклада малого предпринимательства в развитие региона. 
Тогда комплексный показатель вклада, отражающий результаты 
деятельности субъектов малого предпринимательства будет 
рассчитываться по следующей формуле: 
 

;3 n
экологсоцэконэкологсоцэкон ПпПпПпПвПвПвКПмп   

где: КПМП – комплексный показатель деятельности субъектов малого 
предпринимательства в регионе, Пвэкон – обобщающий 
экономический показатель вклада малого предпринимательства в 
развитие региона, Пвсоц – обобщающий показатель решения 
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социальных проблем субъектами малого предпринимательства в 
регионе, Пвэколог – обобщающий показатель решения экологических 
проблем субъектами малого предпринимательства в регионе, Ппэкон – 
обобщающий показатель экономических потерь от деятельности 
субъектов малого предпринимательства в регионе, Ппсоц – 
обобщающий показатель потерь от деятельности субъектов малого 
предпринимательства в социальной сфере региона, Ппэколог – 
обобщающий показатель потерь от деятельности субъектов малого 
предпринимательства в экологии региона. 

Процедура оценки вклада малого предпринимательства в 
региональное развитие предполагает использование достоверных 
числовых значений, что в настоящее время затруднено. Сложность 
получения этих данных в настоящий момент связана с 
несовершенством законодательства, а также практикой его 
применения, когда различные государственные структуры 
руководствуются внутриведомственными подзаконными актами, 
противоречащими актам других ведомств. Кроме того, в 
законодательстве в настоящее время упущена необходимость 
фиксации в названии вида предприятия – малое предприятие, 
однозначного по формальным признакам отнесения предприятия к 
малым. По многим показателям учет вообще не ведется. Существует 
так же проблема по обобщению информации, которая формируется 
различными ведомствами. Наибольшим объемом информации 
обладают органы налоговой службы. Однако, существует ограничения 
доступа к ней и в большинстве случаев, информация собирается 
систематически, только для решения конкретной задачи. Необходимо 
также отметить, что имеющие данные в органах государственной 
статистики по материалам бухгалтерской отчетности, часто 
отличаются от данных налоговой инспекции, что тоже приводит к 
искажению. Информацией для оценки численности работающих 
могут послужить данные Пенсионного фонда Украины, Центра 
занятости. Однако возникает сложность в достоверном определении 
числа занятых именно в малом предпринимательстве. Органы 
исполнительной власти, которые непосредственно, занимаются 
разработкой Региональных программ поддержки развития малого 
предпринимательства вынуждены собирать информацию из 
вышеперечисленных источников и множества других ведомств. 

В рамках предлагаемой методики оценки вклада малого 
предпринимательства в региональное развитие был осуществлен сбор 
информации о состоянии малого предпринимательства в г. 
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Севастополе, а также социально – экономических показателей на 
основе имеющихся в государственной статистике данных за период с 
2000 года по 2010 год. Кроме того, в работе использованы 
аналитические данные и расчетные данные, полученные на основе 
имеющихся статистических данных. Необходимо отметить, что по 
ряду указанных причин, полная совокупность предусмотренных 
настоящей методикой данных, характеризующих малое 
предпринимательство и его вклад в развитие региона, не была 
использована. 

Результаты расчета обобщающих и комплексного показателя 
отражены в таблице 1. Оценка вклада малого предпринимательства в 
г. Севастополе за период 2000 - 2010гг. осуществлена для того 
количества субъектов малого предпринимательства, которое отражено 
в имеющихся статистических данных. С целью анализа полученных 
результатов, было сопоставлено изменение количества субъектов 
малого предпринимательства, в том числе оплачивающих налоги (в 
настоящее работе как действующих были использованы данные ГНИ 
о субъектах предпринимательской деятельности – физических лицах, 
оплачивающих налоги и данные о наличии общего количества малых 
предприятий, поскольку выделить из них оплачивающие налоги не 
представляется возможным) с изменениями комплексных показателей 
вклада малого предпринимательства в различные сферы 
жизнедеятельности г. Севастополя за исследуемый временной период. 

В результате оценки вклада малого предпринимательства на 
примере г. Севастополя за исследуемый период с 2001 по 2010 годы 
наблюдается увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства, основной причиной которого является 
законодательное изменение критериев отнесения предприятий к 
малым в 2008 году [7]. Так, средний темп прироста количества 
субъектов малого предпринимательства за 2001 - 2010 гг. составил 
5,55. Однако, средний прирост комплексного показателя оценки 
вклада малого предпринимательства в развитие г. Севастополя за этот 
же период составил 0,54, что практически в 10 раз меньше. Если 
рассматривать вклад малого предпринимательства в различные сферы 
жизнедеятельности региона, то значительно уменьшился вклад малого 
предпринимательства в решение экономических проблем - средний 
темп прироста составил 1,32 и экологических проблем региона: 
средний прирост составил 0,25. За 2001-2007гг. наблюдается рост 
обобщающего экономического показателя с 0,881974 по 1,205826. В 
2008 году значение этого показателя достигло 1,672466, хотя с 2008г. 
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по 2010г. просматривается тенденция снижения значения этого 
показателя. Изменения значений показателей решения социальных и 
экологических проблем за 2001-2007 гг. носят неравномерный 
характер. Значения показателей в 2008 году выросли, однако 
тенденция к уменьшению по 2010 год характерна, как и 
обобщающему экономическому показателю. На основании наличия 
данных по количеству субъектов малого предпринимательства, 
оплачивающих налоги только за период 2003-2010гг., был проведен 
анализ вклада малого предпринимательства в развитие г. Севастополя 
за этот период. 
 

Таблица 1 
Показатели вклада малого предпринимательства 
в развитие г. Севастополя за период 2001-2010гг. 
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В результате установлен рост количества субъектов малого 
предпринимательства, оплачивающих налоги (средний темп прироста 
составил 6,42), но общий вклад от деятельности субъектов малого 
предпринимательства – плательщиков налогов не растет 
пропорционально их количеству. Так, средний темп прироста 
комплексного показателя вклада субъектов малого 
предпринимательства в развитие г. Севастополя за период с 2003 года 
по 2010 год составил 0,43, что в 14,9 раз меньше. Анализ в разрезе 
обобщающих показателей показывает снижение вклада действующих 
субъектов малого предпринимательства в экономику г. Севастополя 
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(средний темп снижения составил 1,18) и экологию (средний темп 
снижения составил 0,19). 

Таблица 2 
Средние показатели динамики обобщающих и комплексного 

показателей вклада малого предпринимательства 
в развитие г. Севастополя за период с 2001 по 2010гг. 
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1. Обобщающий экономи-
ческий показатель вклада, Пвэкон 

1,1394 0,0122 1,0132 1,32 

2. Обобщающий показатель 
решения социальных 
проблем, Пвсоц 

1,097 0,0061 1,0055 0,55 

3. Обобщающий показатель 
решения экологических 
проблем, Пвэколог 

1,1884 -0,0026 0,9975 -0,25 

4. Комплексный показатель 
вклада, КПМП 1,1329 0,0827 1,0054 0,54 

5. Общее количество СМП 27408 1504 1,0555 5,55 
 

Таблица 3 
Средние показатели динамики обобщающих и комплексного 

показателей вклада малого предпринимательства 
в развитие г. Севастополя за период с 2003 по 2010гг. 

 

Исследуемые показатели 
Средний 
уровень 

ряда 

Средний 
абсолютный 

прирост 

Средний 
коэффициент 

роста 

Средний 
темп 

прироста 
1. Обобщающий эко-
номический показатель 
вклада, Пвэкон 

1,1827 -0,0123 0,9882 -1,18 

2. Обобщающий 
показатель решения 
социальных проблем, Пвсоц 

1,0978 0,0273 1,027 2,7 

3. Обобщающий 
показатель решения 
экологических проблем, 
Пвэколог 

1,2215 0,002 0,9981 -0,19 

4. Комплексный по-
казатель вклада, КПМП 

1,157 0,0044 1,0043 0,43 

5. Общее количество СМП 28573 1280 1,043 4,3 
6. Количество СМП с 
учетом уплаты налогов 27129 1678 1,0642 6,42 
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Необходимо отметить, что показатель «финансовый результат 
от деятельности субъектов малого предпринимательства» за последние 
годы исследуемого периода отражает в динамике полученный убыток 
и может быть отнесен к потерям от деятельности субъектов малого 
предпринимательства. Учитывая специфику данного показателя, 
основным назначением которого является характеристика состояния 
деятельности субъектов малого предпринимательства, в данном случае 
работа предприятий в убыток, но при этом не исключается оплата 
налогов, показатель «финансовый результат от деятельности 
субъектов малого предпринимательства» можно относить к 
показателю, характеризующему состояние малого 
предпринимательства в г. Севастополе.  

В связи с отсутствием достоверной официальной информации 
по показателям, характеризующим потери от деятельности СМП и 
ограниченным использованием показателей вклада по полученным 
результатам сделать однозначные структурные выводы не 
представляется возможным. Однако, полученные данные, 
характеризующие малое предпринимательство в г. Севастополе, 
вносят дополнительные возможности для проведения всесторонней 
оценки.  

Выводы. Отсутствие в государственном масштабе сбора 
всесторонней достоверной информации, характеризующей малое 
предпринимательство препятствует полноценному 
функционированию организационно – экономического механизма 
государственного регулирования малого предпринимательства, а, 
следовательно, принятию действенных мер регулирования в 
отношении исследуемой экономической подсистемы. 
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УДК 631.1:635 
 

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 ГАЛУЗІ ОВОЧІВНИЦТВА ТА ОСНОВНІ 
 НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
КІЯХ О.О., К.Е.Н., 

ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА 
НААН УКРАЇНИ 

 
У статті проведено оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств галузі овочівництва та сформовано основні напрями її забезпечення  як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях. 

The estimation of competitiveness of agricultural enterprises is conducted in the article, 
industries of vegetable – growing, and basic directions of her providing are formed – both on 
internal and on external levels. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією із 
складових рушійних сил розвитку економічної системи – є 
конкуренція, що є динамічною силою суспільного розвитку. На 
сучасному етапі ринок і конкуренція є основними механізмами 
підвищення ефективності АПК. Лише конкурентоспроможні 
підприємства здатні виробляти продукцію високої якості. 

Структурні зрушення, що відбулись в овочівництві України 
протягом останніх років негативно відобразились на 
конкурентоспроможності галузі і ефективному функціонуванні 
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сільськогосподарських підприємств. Підвищення 
конкурентоспроможності в овочівництві - є одним із пріоритетних 
завдань для виведення галузі із економічної кризи і забезпечення 
ефективного виробництва овочевої продукції. Так як ця галузь є 
досить важливою для здоров’я  людини і забезпечує її всіма 
необхідними корисними речовинами і вітамінами і є важливою 
ланкою ринку продовольства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і 
літературних джерел, в яких розглядаються питання щодо конкуренції, 
її суті й ознак, видів і форм, механізмів функціонування та її ролі в 
економіці показав, що дана проблема завжди привертала і привертає 
увагу вчених. Теоретичні основи підвищення 
конкурентоспроможності були розроблені ще Платоном, А. Смітом, 
Д. Рікардо та поглиблені Дж. М. Кейнсом, Р. Кемпбелом, 
К.Р. Макконнеллом, М. Месконом, Ф. Хедоурі й іншими зарубіжними 
вченими. Створений протягом століть методологічний фундамент 
забезпечує більш детальне та глибоке розуміння поняття конкуренції і 
конкурентоспроможності та факторів, які впливають на її підвищення. 

Значний вклад у розробку даної проблематики, в тому числі і у 
галузі сільського господарства зробили вітчизняні вчені - економісти: 
П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, В.Я. Амбросов, М.Й. Малік, 
М.Я. Кваша, О.М. Шпичак, О.В. Ульянченко, Л.А. Євчук, І.В. Саєнко, 
Б.М. Хусаінов, Я.Б. Базилюк, М.П. Канівський, І.В. Гуторова.  

У роботах цих вчених було висвітлено з різних точок зору 
сутність конкуренції, конкурентоспроможності, розкрито основні 
напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного 
виробництва, сільськогосподарських підприємств та стратегічні 
аспекти її формування. Проте, питання конкурентоспроможності в 
овочівництві досліджені недостатньо, особливо для нових умов 
господарювання: трансформаційних змін, переходу економіки на 
ринкові засади. 

Формулювання цілей статті. Провести оцінку 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств галузі 
овочівництва та сформувати основні напрями її забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкуренція 
змушує суб’єкти діяльності не зупинятися на досягнутому, а постійно 
рухатися і самовдосконалюватися [1]. У книзі «Конкуренція» М. Портер 
наводить наступне визначення конкуренції - це циклічний процес, постійно 
змінюваний ландшафт, на якому з’являються нові товари , нові виробничі 
процеси, нові ринкові сегменти [2]. 
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Але на наш погляд, враховуючи сучасні умови господарювання, 
тлумачення «конкуренції» американським економістом 
Й. Шумпетером, що означає здійснення підприємцем «нових 
комбінацій» щодо техніки і технології, створення нових товарів, 
освоєння нових джерел сировини - є більш ґрунтовним [3].  

Здатність суб’єктів економічної діяльності протистояти всім 
чинникам конкуренції визначає їх конкурентоспроможність [4]. Тобто, з 
переходом економіки України на нові засади розвитку 
конкурентоспроможність можна розглядати як складну економічну 
категорію, що  є основною у визначенні статусу товаровиробників та 
ефективності їх діяльності. На думку Б.М. Хусаінова, 
конкурентоспроможність у ринковій системі – одна з головних категорій, 
оскільки вона характеризує економічні, науково-технічні, виробничі, 
організаційно-управлінські, маркетингові, інформаційні та інші  
можливості окремого підприємства, галузі чи країни в цілому [5].  

Конкурентоспроможність виробництва овочів визначається  рівнем 
конкурентоспроможності продукції, яка в свою чергу прямо пропорційна 
якості та обернено пропорційна ціні і залежить від кон’юнктури ринку.  

Сьогодні спостерігається подальше зменшення ролі суспільного 
сектору і зростання частки підсобних господарств населення, що 
негативно відображується на конкурентоспроможності галузі, 
збільшенні обсягів виробництва, зниженні трудомісткості та якості 
продукції, підвищенні її собівартості. Питома вага площ 
сільськогосподарських підприємств, зайнятих під овочевими 
культурами, зменшилася в 2010 році на 11,7% порівняно з 2000 роком, 
а порівняно з 2009 роком збільшилась від 9,5% до 9,9%. Поглиблення 
диспаритету цін між промисловістю та сільським господарством суттєво 
впливає на фінансові результати сільськогосподарських підприємств. 
Дані таблиці 1 наглядно демонструють тенденції зміни рівня цін і 
собівартості за роками.  

За допомогою вирівнювання рядів динаміки ми отримали 
рівняння прямої та лінійний коефіцієнт кореляції. З рівняння видно, 
що по рокам ціни реалізації овочів відкритого ґрунту зростають 
більшими темпами (в середньому на 8,8 грн/ц з кожним роком), ніж 
собівартість (6,9 грн/ц), що позитивно впливає на 
конкурентоспроможність овочевої продукції та прибутковість 
господарств. 
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Таблиця1 
Тенденція зміни ціни та собівартості реалізованих овочів в 
сільськогосподарських підприємствах  за 2000 - 2010 роки 
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2000 30,7 31,2 
2001 34,0 34,3 
2002 39,3 36,1 
2003 45,3 34,6 
2004 49,5 40,9 
2005 54,0 46,5 
2006 57,7 50,2 
2007 86,6 75,9 
2008 93,4 84,1 
2009 87,5 73,5 
2010 130,2 105,5 
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Але все-таки в нинішніх умовах існуючі ціни реалізації не 
компенсують вкладених у виробництво коштів. У структурі 
собівартості виробництва овочевої продукції відбувається витіснення 
витратами на матеріальні ресурси частки витрат на оплату праці. 
Аналізуючи в динаміці по рокам, отримані фінансові результати 
сільськогосподарських підприємств по виробництву овочів відкритого 
ґрунту, як видно з рівняння прямої, відмічається зростання рентабельності 
виробництва в середньому на 1,6% з кожним роком (рис. 1). 

Слід зазначити, що, починаючи з 2002 року виробництво 
овочів відкритого ґрунту було стабільно прибутковим. При цьому 
найвищий рівень рентабельності (30,9%) зафіксовано у 2003 році. Але 
протягом 2003-2008 років він знижувався, це пояснюється тим, що 
темп росту собівартості перевищував темп росту ціни. І лише потім 
підвищився до рівня 23,5% у 2010 році.  
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Рис. 1. Динаміка рівня рентабельності 
виробництва овочів відкритого ґрунту 

 

Групування 25 областей за рівнем рентабельності виробництва 
овочів відкритого ґрунту в сільськогосподарських підприємствах показало, 
що найвищу рентабельність, а значить і конкурентоспроможність 
виробництва мали Чернігівська (183,6%), Хмельницька (117,5%), 
Житомирська області (108,1%), за рахунок високої ціни реалізації.  Хоча 
урожайність та питома вага групи у загальному обсязі виробництва овочів 
не значна. Найнижчу – Черкаська (-7,4%) і Полтавська (-0,2%) області 
(табл. 2). Як свідчать дані таблиці, по мірі зростання рівня 
рентабельності по кожній групі спостерігається поступове підвищення 
ціни, так ціна в шостій групі у 2 рази вища від першої. 

Щодо інших показників конкурентоспроможності: собівартості 
та виробничих витрат, урожайності – ці показники досить 
коливаються по групам і не мають чіткої тенденції. Необхідно 
відмітити, що до першої групи з рівнем рентабельності 12,6% увійшла 
Херсонська область, яка має найбільш питому вагу у загальному обсязі 
виробництва і реалізації овочів, і підприємства якої є найбільш 
конкурентоспроможними на ринку овочевої продукції в Україні. 
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Таблиця 2 
Групування областей за рівнем рентабельності (збитковості) 

виробництва овочів відкритого ґрунту 
в сільськогосподарських підприємствах. 2010р. 

 

Групи областей за рівнем рентабельності 
(збитковості) виробництва овочів відкритого 

ґрунту 
І ІІ ІІІ IV V VI Показники 

до 
15% 

15,1-
30% 

30,1-
45% 

45,1-
60% 

60,1-
70% 

більше 
70,1% В 

се
ре

дн
ьо

му
 

по
 су

ку
пн

ос
ті 

Кількість областей 
в групі  6 3 7 1 3 5 25 

Їх питома вага, % 24 12 28 4 12 20 100,0 
Середній рівень 
рентабельності 
по групі,% 

8,7 16,6 33,9 45,1 63,8 105,7 23,5 

Питома вага групи 
у загальному обсязі 
виробництва 
овочів. % 

43,8 31,8 13,6 1,2 3,9 5,7 100,0 

Собівартість 1 ц 
реалізованої 
продукції, грн. 

111,2 76,6 158,8 145,4 129,7 114,7 105,5 

Ціна реалізації 1 ц, 
грн. 120,7 89,3 213 210,8 213,7 236,4 130,2 

Прибуток (збиток) 
на 1 га, грн. 822,5 1969,4 4772,5 1133,2 8351,5 5085,0 2437,6 

Виробничі витрати 
на 1 га посіву, грн. 9423,2 11852,0 14061,0 2521,0 13089,1 4812,8 10378,3 

Урожайність, ц/га 173,6 230,5 168,6 74,9 141,2 127,0 178,7 
 

Ця область має найвищі показники за урожайністю овочевих 
культур 266,8 ц/га, овочівництво зорієнтовано на переробну галузь, 
тому незначна рентабельність по даному регіону пояснюється 
низькою ціною реалізації через оптовий продаж продукції 
переробним підприємствам. 

Для повного аналізу конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств галузі овочівництва важливо 
провести оцінку їх ринкової активності, що знаходить своє 
відображення в розрахунку ринкових часток та побудові на цій основі 
конкурентної карти ринку по 25 областям України (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Конкурентна карта сільськогосподарських підприємств  

галузі овочівництва. 2010 р. 
 

Класифікаційні групи 

І Аутсайдери ринку 

ІІ Області зі 
слабкою 

конкурентною 
позицією 

ІІІ Області із 
сильною 

конкурентною 
позицією 

ІV Лідери 
ринку 

ЧР min,  
ЧРср – 3 σ1 

ЧРср – 3 σ1,  
ЧРср 

ЧРср,  
ЧРср + 3 σ2 

ЧРср + 3 σ2, 
ЧРmax 

 
 від 0,07% до 0,54% 

 

 
 від 0,54% до 4% 

 

 
від 4% до 22,8% 

 

 
від 22,8% 
до 26,1% 

 
Чернівецька (0.07%) 
Закарпатська (0.09%) 
Івано-Франківська (0.1%) 
Полтавська (0.1%) 
Рівненська (0.1%) 
Сумська (0.1%) 
Чернігівська (0.2%) 
Вінницька (0.4%) 

Харківська (1.1%) 
Житомирська (1..4%) 
Львівська (1.5%) 
Волинська (1.6%) 
Хмельницька  (2.2%) 
Київська (3.3%) 
Запорізька (3.4%) 
Тернопільська (3.4%) 

АРК (4.8%) 
Черкаська (5.7%) 
Дніпропетровська 
(6.6%) 
Одеська (10.6%) 
Донецька (12.4%) 
Миколаївська (12.9%) 
 

Херсонська 
(26.1%) 

8 7 6 1 
 

Визначення ринкових часток сільськогосподарських 
підприємств дозволяє виокремити ряд стандартних положень 
підприємств на ринку – лідерів ринку з максимальним значенням 
частки ринку, підприємства-аутсайдери, що займають найскромніші 
позиції, та дві проміжні групи – підприємства із сильною та слабкою 
конкурентною позицією. Таким чином розрахунок конкурентної 
карти по 25 областям України дав можливість виділити чотири групи 
областей за рівнем їх конкурентоспроможності на ринку. Найбільша 
частка ринку (ЧРmax ) належить Херсонській області (26,1%) – лідер 
ринку, найменша (ЧР min ) – Чернівецькій (0,07%) – аутсайдер ринку. 



161  

До першої найбільшої групи  - аутсайдерів ринку, як видно з таблиці, 
входить 8 областей, до другої групи – області зі слабкою 
конкурентною позицією (7 областей), в тому числі і Харківська 
область, до третьої – області із сильною конкурентною позицією (6 
областей). 

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств і досягнення рівня рентабельності виробництва овочів 
вище 30% можна за рахунок надання допомоги з бюджету у вигляді 
дотацій. Це сприятиме розвитку галузі інтенсивним шляхом. Сьогодні 
найважливіше завдання в галузі овочівництва – більш інтенсивне 
підвищення продуктивності праці за допомогою інноваційної 
діяльності та соціальних і матеріальних факторів впливу на 
працівників, що дасть змогу товаровиробникам задовольнити потреби 
населення високоякісною овочевою продукцією за мінімальних затрат 
праці, коштів і низької собівартості, відповідно доступними цінами. 

З урахуванням складної ситуації в овочівництві, для підвищення 
рівня його конкурентоспроможності можна виділити наступні 
напрями забезпечення конкурентоспроможності для 
сільськогосподарських підприємств, як складової галузі і 
перспективних виробників у майбутньому (рис.2). 
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства і галузі в 
цілому необхідно скоротити ланцюг надходження продукції від 
виробника до споживача шляхом удосконалення системи логістики та 
формування і функціонування ринкової інфраструктури: будівництво 
оптових ринків, реконструювання існуючих овочесховища місткістю 
1,3 млн. т та будування нових з сучасним обладнанням місткістю 1,2 
млн. т овочевої продукції, створення у віддалених районах 
заготівельних кооперативів. 

Так, на сьогоднішній день розпочата перша черга будівництва 
оптових ринків у Києві, Харкові, Донецьку. Буде надано фінансову 
підтримки для часткового відшкодування вартості будівництва нових 
тепличних комплексів. На  конкурсній основі планується виділяти 
бюджетні кошти для часткового відшкодування до 50% вартості (без 
урахування податку на додану вартість) будівництва нових тепличних 
комплексів з впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій 
суб’єктам господарювання [6]. 
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Підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств 
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Рис. 2. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств галузі овочівництва 

 

Висновки. Таким чином, з входженням країни в СОТ і інші 
міжнародні організації стає необхідним досягнення високоефективної 
роботи господарств, галузі в цілому шляхом використання всіх 
можливостей на зовнішньому і внутрішньому рівнях. Кінцевий 
результат ефективності повинен ґрунтуватися на одержанні 
конкурентоспроможної, високоякісної продукції, яка повинна 
відповідати міжнародним стандартам не тільки по споживчим 
показникам, але і за показниками витрат ресурсів, праці, окупності  
вкладеного у виробництво капіталу. 
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Охарактеризовано стан кредитно-інвестиційних портфелів банків. Відмічено 
основні тенденції розвитку інвестиційних операцій банків на фондовому ринку України. 

The state of credit-investment brief-cases of banks have described. Basic progress of 
investment operations of banks trends have marked at the stock market of Ukraine. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Фондовий 
ринок є індикатором фінансово-економічного та політичного стану 
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країни. На фондовому ринку відбувається трансформація капіталу між 
галузями економіки шляхом розміщення та обігу цінних паперів і 
похідних фінансових інструментів. Основними учасниками 
фондового ринку є емітенти, інвестори, професійні учасники та 
посередники. Зазначеними видами діяльності дозволено займатись 
банківським установам на фондовому ринку відповідно чинного 
законодавства згідно із Законом України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» [3]. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Питанням 
банківської діяльності на фондовому ринку займалися: О.Д. Вовчак[1], 
Б.Л. Луців [5], А.М. Мороз [6] та інші. Разом з тим, ціла низка питань, 
пов’язаних з банківськими операціями на фондовому ринку, потребує 
подальших наукових досліджень. 

Формулювання цілей статті. На основі фінансово-
економічних показників діяльності банків на фондового ринку 
України, провести комплексний аналіз та виявити перспективи 
розвитку операцій банків з цінними паперами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В світі 
відбувається поглиблення глобалізаційних процесів та розвиток 
міжнародних фінансових відносин. У сучасних європейсько-
інтеграційних умовах України, щодо вступу в ЄС та зайняття нею 
чільного місця серед держав, що розвиваються, потрібно насамперед, 
підвищити фінансово-економічний рівень країни. Це досягається 
шляхом оптимізації процесів на грошово-кредитному ринку, зокрема, 
що відбуваються на фондовому ринку. Одним із можливих способів 
оптимізації є застосування системи підходів до поліпшення ситуації на 
фондовому ринку України. Для цього необхідно оцінити стан 
операцій з цінними паперами та визначити надійність банківських 
установ, як найбільш авторитетних та ефективних учасників 
фондового ринку України. Банки мають потужний фінансовий апарат 
і є висококваліфікованими установами, які можуть здійснювати 
широкий спектр фінансових операцій, що впливатиме на підвищення  
ефективності процесів фондового ринку України. 

За період з 2005 по 2010 роки  спостерігалась тенденція 
збільшення загального обсягу операцій з цінними паперами, що 
свідчить про розвиток економіки та фондового ринку (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Структура та загальний обсяг операцій з цінними паперами 

розміщених на фондовому ринку України  
за період з 2005 по 2010 роки, млрд. грн. 

 

Вид цінних 
паперів 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Акції 179.79 225.65 283.54 352.82 470.73 565.21 
Державні 
облігації  27.32 40.85 59.86 62.49 98.99 354.12 

Облігації 
підприємств   32.62 62.38 134.73 205.21 81.13 69.50 

Облігації 
місцевих 
позик  

2.23 2.85 4.31 2.20 0.66 0.50 

Інвестиційні 
сертифікати   5.72 14.24 40.43 43.94 76.31 106.53 

Векселі   133.12 142.23 212.64 191.84 268.76 316.11 
Деривативи  2.02 0.26 0.15 0.27 0.10 0.15 
Інші  20.94 4.32 18.65 24.65 70.58 125.66 
Усього  403.8 492.8 754.3 883.4 1 067.26 1 537.79 

Джерело: складено за даними [2]  
 

За досліджуваний період питома вага операцій з цінними 
паперами розміщених на фондовому ринку України за період з 2005 
по 2010 роки  показала (табл. 2), (рис. 1), найбільшу частку акцій, 
державних облігацій і векселів та найменшу частку облігацій місцевих 
позик і деривативів в портфелі цінних паперів. Така тенденція 
зумовлена надійністю та актуальністю визначених фінансових 
інструментів для сучасного стану економіки країни.  

Проте, облігації підприємств мали найбільший обсяг в 2008 році 
і найменший  в 2010 році, що свідчило про зниження довіри до 
емітентів такого виду цінних паперів, одним із факторів який 
спричинив таку ситуацію став влив та наслідки світової фінансової 
кризи.  

Проте слід зазначити, що до 90 % фондового ринку є 
закритим і операції з цінними паперами відбуваються в приватному 
режимі. Наприклад, в період з 2005 по 2010 роки часта операцій з 
цінними паперами на біржовому фондовому ринку складала від 4,07 % 
до 8,54% [2]. 
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Таблиця 2 
Питома вага операцій з цінними паперами розміщених на 
фондовому ринку України за період з 2005 по 2010 роки,% 

 

Вид цінних 
паперів 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 
Акції 44.5 45.8 37.50 39.9 44.12 36.75 
Державні 
облігації  

6.7 8.3 7.9 7.08 9.3 23.03 

Облігації 
підприємств   

8.1 12.7 17.85 23.2 7.6 4.52 

Облігації 
місцевих позик  

0.6 0.6 0.6 0.2 0.05 0.03 

Інвестиційні 
сертифікати   

1.4 2.9 5.35 5.0 7.14 6.93 

Векселі   33.0 28.7 28.2 21.7 25.17 20.56 
Деривативи  0.5 0.05 0.02 0.03 0.01 0.01 
Інші  5.2 0.9 2.5 2.8 6.61 8.17 
Усього  100 100 100 100 100 100 

 Джерело: розраховано за даними [2] 
 
 

 
Джерело: розраховано за даними [2] 

Рис. 1. Питома вага обсягу цінних паперів розміщених на 
фондовому ринку України, млрд. грн. 

 

Так протягом 2005-2009 років та зокрема 2010 рік, 
найактивнішими операціями з цінними паперами  розміщеними на 
біржовому ринку, були такі операції, які харектиризувались 
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найбільшою відкритістю та доступністю для широкого загалу 
(рис.2,3).  
 

 
 Джерело: розраховано за даними [2] 
Рис. 2. Питома вага обігу цінних паперів на біржовому 

фондовому ринку України, % 
 

Вирішення питання підвищення стійкості та ефективності 
цінних паперів, як важливого кредитно-інвестиційного інструменту 
оптимізації процесів  фондового ринку України є універсалізація 
банківських установ, шляхом збільшення та розширення операцій з 
цінними паперами, як кваліфікованих  та надійних фондових 
учасників.  
 

 
 Джерело: розраховано за даними [2]  

 

Рис. 3. Частка операцій з цінними паперами розміщених на 
біржовому фондовому ринку України, % 
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В період з 2005 по 2010 роки структура та загальний обсяг 
операцій з цінними паперами розміщених на біржовому фондовому 
ринку України, показала тенденцію до збільшення трансформації 
грошових коштів в цінні папери (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Загальний обсяг операцій з цінними паперами  

на біржовому фондовому ринку України, млрд. грн. 
 

Вид цінних 
паперів 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 
Акції 4.48 6.95 13.61 11.82 13.54 52.71 
Державні 
облігації  

3.88 8.51 2.77 8.55 8.18 60.86 

Облігації 
підприємств   

6.54 12.13 17.36 16.61 7.07 6.71 

Облігації 
місцевих позик  

0.67 
 

0.99 0.79 0.46 0.03 0.14 

Інвестиційні 
сертифікати   

0.18 
 

0.33 0.43 0.20 7.14 7.14 

Деривативи 0.68 0.09 0.05 0.12 0.05 3.73 
Інші  0 0.05 0.13 0 0 0 
Усього  16.43 29.05 35.15 37.76 36.01 131.29 

Джерело: розраховано за даними [2]  
 

За досліджуваний період найбільший обсяг випущених цінних 
паперів на біржовому фондовому ринку України мали, державні 
облігації та акції, найменший обсяг облігації місцевих позик та інші 
види цінних паперів, які не увійшли до представленої структури. Така 
тенденція відповідала, фінансово-економічній та політичній ситуації в 
країні та на світових ринках.  

Банківські установи України є потужним кредитно-
інвестиційним апаратом, які можуть відповідно чинного законодавства, 
здійснювати широкий спектр операцій на фондовому ринку, що з 
одного боку впливатиме на підвищення ліквідності, доходності та 
диверсифікації комерційних ризиків для банків, а з іншого впливатиме 
на систему ефективного функціонування фондового ринку. 

Аналіз кредитно-інвестиційного портфелю (КІП) банків 
України за період з 01.01.2010 року по 01.01.20012 року показав 
(рис. 4,5), (табл. 4), що загальний обсяг КІП мав тенденцію до 
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збільшення, в його структурі переважали кредити надані юридичним 
особам, на другому місці кредити надані фізичним особам, на 
третьому місці вкладення в цінні папери і на четвертому місці 
міжбанківські кредити. 
 

 
Джерело: розраховано за даними [8] 

 

Рис. 4. Структура кредитно – інвестиційного 
портфелю банків станом на 01.01.2010 року, млн. грн. 

 

Така тенденція свідчила, що цінні папери є важливим 
фінансовим інструментом капіталовкладень, що дозволяє отримувати 
істотні прибутки при контрольованих ризиках. В деяких випадках 
банки проводили дуже активну інвестиційну політику та мали 
найбільшу частку вкладень в цінні папери, порівняно з іншими 
операціями в кредитно-інвестиційному портфелі. Зазначену політику 
проводили: станом на 01.01.2010 року Родовід банк, Київ банк, 
Профін банк, Арма банк у якого в КІП були тільки операції з цінними 
паперами; станом на 01.01. 2011 року Сіті банк Україна, Астра банк; 
станом на 01.01.2012 року Сіті банк Україна [8]. Проте, інші банки 
займали також достатньо активну позицію на фондовому ринку  
України, що свідчить про перспективність напряму операцій з 
цінними паперами здійснювана відповідними інвесторами.  
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Джерело: розраховано за даними [8] 

Рис. 5. Структура кредитно – інвестиційного портфелю банків 
станом на 01.01.2011 року, % 

Таблиця 4 
Структура кредитно – інвестиційного портфелю банків  

станом на 01.01.2012 року, млн. грн.  

Банк КІП 
Міжбан
-ківські 
кредити 

Кредити 
юри-

дичним 
особам 

Кредити 
фізич-

ним 
особам 

Порт-
фель 
ЦП 

Пит. 
вага 
ІП,% 

 
Всього 438615 24345 372213 87510 42367 100 
Приватбанк 100987 4157 94888 23860 279 0,6 
Ощадбанк 63211 611 53500 3953 13503 31,8 
Промінвестбанк 30467 1276 28022 793 2593 6,1 
ВТБ 28552 717 28022 3334 1828 4,3 
Укрсоцбанк 27089 116 16622 15566 2967 7,0 
ПУМБ 23409 4782 13854 4605 4322 10,2 
Альфа-банк 19596 2019 16857 4880 1341 3,2 
Отп банк 19517 269 12920 6862 2600 6,1 
Фінанси та кредит 16781 143 13721 3322 1330 3,1 
Дельта банк 15558 1456 9029 5937 3210 7,6 
Сбербанк Росiї 13853 155 13708 1229 1439 3,4 
Брокбізнесбанк 12690 1467 9225 2302 426 1,0 
Укргазбанк 12330 3337 11151 2505 3695 8,7 
Кредитпромбанк 9834 587 8688 2170 716 1,7 
    Фінансова 
ініціатива 8557 332 9555 9 78 0,2 
ІНГ банк Україна 8546 234 7721 96 847 2,0 
Південний 8357 484 7834 619 17 0,0 
Форум 6732 232 6562 3361 771 1,8 
Імексбанк 6297 463 6236 408 0,01 0 
Ваб (vab) 6252 1508 4098 1699 405 1,0 

Джерело: розраховано за даними [8] 
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За період з 2004 по 2011 роки обсяги кредитно-інвестиційних 
портфелів банків України помітно збільшувались, істотно 
підвищилися обсяги вкладень банківських установ в цінні папери, 
окрім першого посткризового року (рис. 5).  

Фондовий ринок потребує вдосконалення нормативно-правової 
бази, розвитку організаторів торгів. В теперішньому часі діють десять  
фондових бірж, як організатори торгів, серед найбільших є «ПФТС» – 
37,7 %, «Перспектива» – 33,5 %, Українська біржа – 27, питома вага 
фондових бірж представлена у загальному торговому обсязі на 2011 
рік [3]. 
 

 
Джерело: розраховано за даними [7] 

 
Рис. 5. Основні тренди активних операцій банків України за 

період з 2004 по 20011 роки, млн. грн. 
 

Комерційна діяльність банківських установ, спрямована на 
перерозподіл грошових коштів між різними секторами економіки, для 
одержання доходів та дотримання безпеки кредитно-інвестиційних 
вкладень для запобігання фінансово-кризових явищ. Така банківська 
політика досягається шляхом обґрунтованого вибору позиції 
(«агресивної» або «консервативної») та через диверсифікацію активних 
операцій.  
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Джерело: розраховано за даними [7] 

Рис. 6. Частка активів в кредитно-інвестиційному портфелі 
банків станом на 01.01. 2012 року, млн грн. 

 

Висновки. Аналіз тенденції інвестиційної діяльності 
банківських установ показав: з фінансової точки зору підвищення 
ліквідності та дохідності як банків так і учасників фондового ринку, з 
економічної точки зору кваліфікованість, надійність та ефективність 
ролі банків як учасників фондового ринку України.  
Подальші дослідження слід проводити, щодо аналізу ролі інших 
учасників фондового ринку.  
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УДК 659.11:338.48 
 

ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ 
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
КУНІЦИН С.В., К.Е.Н, ДОЦЕНТ, 

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО 

 
Розглянуто теоретичні підходи до підготовки та проведення рекламних компаній 

на ринку туристично-рекреаційних послуг. Розроблено рекомендації щодо послідовності 
планування рекламних компаній та визначення витрат на рекламу.  

The theoretical going is considered near preparation and realization of advertising 
companies at the market of tourist-recreational services. Worked out to recommendation in 
relation to the sequence of planning of advertising companies and determination of charges on 
advertising. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Характерні 
особливості процесу сучасної рекламної діяльності полягають у 
підвищенні складності та розмаїття використовуваних форм і методів 
комунікаційного впливу на потенційного споживача, а також у 
розширенні кола цілей реклами. Рекламно-комунікаційна активність 
поступово охоплює усі аспекти функціонування та розвитку 
підприємства, а рекламні компанії стають результатом кропітких 
досліджень та всебічного планування, від якості проведення яких 
значною мірою залежить дієвість реалізації решти стратегічних й 
оперативних планів, поточних управлінських рішень в усіх сферах 
виробничої та маркетингово-збутової діяльності. Збільшення ролі та 
значення реклами в сучасних умовах насамперед визначається 
суттєвим ускладненням умов ринкового суперництва та розширенням 
кола потенційних конкурентів, підвищенням розмаїття вимог 
споживачів щодо якості товарів і послуг, які пропонуються для 
продажу, і т. і. Тому необхідність активізації та підвищення цільової 
спрямованості рекламно-комунікаційної діяльності є одним з найбільш 
важливих факторів забезпечення сталих конкурентних позицій на 
ринку туристично-рекреаційних послуг, взаємодія учасників якого 
саме й визначається неухильним розширенням попиту споживачів на 
забезпечення високоякісного відпочинку та загостренням міжнародної 
конкуренції за отримання можливості обслуговування зростаючих 
туристичних потоків.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та 
методичні аспекти планування та організації рекламно-комунікаційної 
діяльності підприємства розглядалися у роботах багатьох вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, таких як У. Аренс [2], Ю. Бакланова [1], 
Р. Блеквелл [13], К. Бове [2], М. Відаль [15], Х. Вольф [15], 
В. Гнатушенко [12], Дж. Енджел [13], В. Дем’янов [12], Дж. Літтл [14], 
Ю. Лисенко [12], П. Міньярд [13], О. Мощенська [7], В. Музикант [7], 
О. Раєвнєва [10], С. Романишин [11], К. Тонєва [10], С. Челахов [12] та 
ін. Специфічні особливості планування рекламних компаній 
туристичних підприємств також пригортали до себе увагу науковців, 
серед яких слід відзначити О.Вишневську [3], Н. Голду [4], С. Динчева 
[12],І. Ковшову [5], Н. Морозову [6], М. Морозова [6], Ю. Правика [9]. 
Проте слід відзначити, що до цього часу деякі аспекти рекламної 
діяльності на туристичному ринку, зокрема пов’язані із організацією 
рекламних компаній та оптимізацією розподілу витрат на рекламу з 
урахуванням впливу характерних для цього ринку факторів, 
залишаються недостатньо вивченими та вимагають на додаткове 
дослідження.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження у роботі є 
узагальнення теоретичних підходів та розробка рекомендацій щодо 
визначення послідовності планування рекламної компанії на ринку 
туристично-рекреаційних послуг.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Рекламно-
комунікаційна складова маркетингово-збутової діяльності виконує 
складний комплекс функцій, пов’язаних із активізацією та 
актуалізацією взаємодії виробників і споживачів товарів і послуг. З 
одного боку, реклама є важливим засобом поширення інформації про 
споживчі параметри об’єктів ринкового обміну (інформаційна 
функція), а з іншого – дозволяє встановлювати систему дієвих 
зворотних зв’язків, що дозволяють забезпечити контроль і 
коригування відхилень та розходжень, які неминуче виникають між 
очікуваннями потенційних покупців та можливостями задоволення 
споживчих запитів, що пропонуються виробниками товарів і послуг.  

Багатофункціональний характер рекламно-комунікаційної 
діяльності обумовлює складність та неоднозначність управлінських 
рішень, що приймаються підприємством у цій сфері, а також 
різноспрямованість зв’язків, які виникають між різними зацікавленими 
особами в ході реалізації зазначених рішень. Звичайно до складу 
суб’єктів рекламно-комунікаційного процесу відносять рекламодавців, 
професійних учасників рекламного ринку (насамперед, рекламні 
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агентства), засоби поширення реклами і споживачів. При цьому часто 
вважається, що взаємодія між даними суб’єктами (особливо – в рамках 
однорідних за складом груп) носить конкурентний характер, а ринкові 
позиції при цьому визначаються можливостями певного 
маніпулювання вибором інших учасників ринку. В рамках такого 
підходу система рекламно-комунікаційних зв’язків набуває 
трьохрівневого характеру: по-перше, відносини між підприємством та 
засобами підготовки й поширення рекламної інформації; по-друге, 
стосунки між підприємством та каналами збуту товарів і послуг; по-
третє, комплекс внутрішніх процедур забезпечення зворотного зв’язку 
і реагування на відхилення від запланованих результатів реалізації 
стратегічних і поточних управлінських рішень.  

Слід проте відзначити, що складний характер функціонування 
сучасних ринків, а також специфічні вимоги покупців щодо товарів і 
послуг, які пропонуються для задоволення відповідних споживчих 
запитів, обумовлюють необхідність розширення описаного підходу до 
побудови системи рекламно-комунікаційних зв’язків на основі 
впровадження принципів кооперування та синергетичної взаємодії 
учасників ринку. Зокрема, надання туристичних послуг різними 
підприємствами даної галузі переважно здійснюється на основі 
спільної експлуатації певних природно-рекреаційних і культурно-
історичних ресурсів, сформованих в межах певної території. Саме 
унікальні характеристики даних ресурсів, можливість користування 
якими є основою для формування туристичних продуктів, являють 
собою одні з ключових факторів здійснення споживчого вибору 
покупців, тобто обов’язково мають знайти відображення при 
формуванні відповідної рекламної пропозиції. 

Отже, необхідність зміцнення конкурентних переваг, джерелом 
походження яких виступають унікальні природні ресурси певної 
території (що звичайно не можуть вважатися об’єктом ексклюзивної 
власності певного підприємства), у т.ч. – шляхом інформаційно-
комунікаційного забезпечення споживчого вибору, обумовлює 
доцільність реалізації регіонального підходу до планування рекламної 
діяльності учасників відповідного ринку туристичних послуг. 
Реалізація такого підходу дозволяє розширити описану вище 
трьохрівневу систему формування системи маркетингово-рекламних 
комунікацій підприємства, що надає послуги з відпочинку та рекреації, 
за рахунок виокремлення додаткового рівня, в рамках якого 
здійснюється часткове кооперування зусиль учасників певного 
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регіонального рівня навколо вибору засобів досягнення цілей 
формування позитивного іміджу відповідних унікальних природно-
рекреаційних ресурсів території. При цьому на регіональному рівні 
насамперед будуть здійснюватися обґрунтування і вибір пріоритетів 
розвитку туристично-рекреаційного комплексу території, які мають 
виступати передумовою для ідентифікації цільової аудиторії та 
узгодження цілей маркетингово-рекламної комунікації учасників 
ринку, а також для розробки концепції проведення рекламних 
кампаній та використання інших способів стимулювання збуту 
(див. рис.1).  

Саме проведення рекламних кампаній є основним інструментом 
реалізації стратегічних і поточних планів маркетингово-збутової 
діяльності підприємства. Рекламна кампанія на ринку туристичних 
послуг являє собою узгоджений комплекс заходів рекламно-
інформаційного та комунікаційного характеру, сформований 
відповідно до заздалегідь визначених цілей і пріоритетів 
функціонування та розвитку підприємств, які спільно використовують 
та зацікавлені у збереженні й відновленні природно-рекреаційних 
ресурсів певної території, та спрямований на споживачів, які 
представляють відповідні сегменти ринку.  

Метою проведення рекламної кампанії за такий підхід є 
формування певної реакції цільової аудиторії, необхідної не тільки для 
досягнення стратегічних або тактичних завдань певного рекламодавця, 
але й для забезпечення сталості конкурентних позицій усього 
регіонального туристично-рекреаційного комплексу. 

Одним з основних факторів, що визначають ефективність 
рекламної діяльності у цілому та забезпечення максимізації 
синергетичного ефекту від спільного використання туристичними 
підприємствами регіональної системи маркетингово-рекламних 
комунікацій, є оптимізація розподілу рекламного бюджету між різними 
каналами і засобами поширення реклами. Необхідність посилення 
уваги щодо оцінки  обґрунтованості формування і результативності 
використання рекламних бюджетів додатково обумовлюється також 
зміцненням тенденцій до зростання витрат на рекламу в сучасних 
умовах функціонування ринку туристичних послуг, що робить 
актуальним питання раціонального використання виділених для цього 
асигнувань.  
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Визначення цілей проведення рекламної кампанії 

Ідентифікація цільової аудиторії 
маркетингово-рекламної комунікації 

учасників регіонального ринку 
туристично-рекреаційних послуг 

(РРТРП) 

Визначення цілей 
маркетингово-

рекламної комунікації 
учасників РРТРП 

Узгодження цілей маркетингово-рекламної комунікації 
учасників РРТРП 

Порівняльно-
конкурентний  

аналіз 

Вибір засобів 
розміщення 

реклами 

Формулювання 
рекламної 

ідеї 

Розробка концепції проведення рекламної кампанії 

Планування 
творчих робіт 

Планування використання форм, методів, 
засобів реклами 

Планування бюджету проведення рекламної кампанії 

Планування графіку проведення рекламної кампанії 

Узгодження бюджету і графіку проведення рекламної кампанії 
між учасниками РРТРП, внесення коректив 

Планування рекламно-комунікаційної 
діяльності підприємств – учасників 

РРТРП 

Проведення 
рекламної компанії 

Оцінка результативності проведення рекламної компанії 

зворотний зв'язок  
Рис. 1. Послідовність проведення рекламної компанії на 
регіональному ринку туристично-рекреаційних послуг 
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Проте до цього часу планування рекламного бюджету 
підприємств туристичної галузі часто здійснюється без відповідного 
наукового і економічного обґрунтування, на суто емпіричній основі. 
Так, наприклад К. Бове та У. Аренс [2, с. 246-248] відносять до складу 
найбільш поширених способів визначення рекламного бюджету такі: 
на основі частки від обсягу продаж або від обсягу очікуваного 
прибутку; на рівні витрат конкурентів (у т.ч., з урахуванням пропорцій 
між ринковими частками, які належать конкурентам); емпіричні 
рішення (шляхом простого маніпулювання асигнуваннями на 
рекламу). Навіть використання інструментарію сучасного методичного 
забезпечення (див. табл. 1) вирішення зазначеного управлінського 
завдання не дозволяє в повному обсязі не тільки урахувати специфіку 
ринку туристично-рекреаційних послуг (в тому числі – в контексті 
реалізації регіонального підходу), але й навіть дати належне 
обґрунтування необхідних обсягів виділення рекламного бюджету для 
окремих підприємств. 

Слід відзначити, що навіть в рамках реалізації методичних 
підходів, які враховують специфічний характер рекламної діяльності 
на даному ринку, не враховується необхідність реалізації регіонального 
підходу до розробки і реалізації рекламних кампаній. Так, наприклад, 
Н. Голда [4, с. 171-182] звертає увагу на необхідність використання 
механізму утворення синергічного ефекту (пов’язаного із сполученням 
різних медіаносіїв в одній рекламній кампанії) для максимізації 
результативності рекламних витрат, але не передбачає шляхів 
вирішення цього завдання в межах кооперації учасників певного 
регіонального ринку. І. Ковшова [5, с.174-179] для обґрунтування 
прогнозного обсягу рекламного бюджету туристичного підприємства 
пропонує використання економіко-математичної моделі, заснованої на 
екстраполяції показників загальних обсягів туристичного споживання, 
а також планових оцінок результативності використання окремих 
видів реклами з розрахунку на тисячу контактів, але при цьому не 
враховує впливу фактору диференціації туристичного потоку в межах 
території. О. Мощенська [7, с. 144-148] вважає цілком доцільним 
урахування при визначенні обсягу необхідних рекламних витрат 
туристичних підприємств параметрів еластичності попиту на рекламу, 
але не дає рекомендацій щодо здійснення впливу на ці параметри в 
рамках кооперування дій учасників регіонального ринку туристичних 
послуг.  
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Таблиця 1 
Характеристика методичних підходів до планування витрат 

рекламної діяльності підприємства 
 

Методичний 
підхід Характеристика методичного підходу Автор, літ. 

джерело 

Цільовий 
Визначення витрат, необхідних для 
рейтингового забезпечення цільового 
обсягу реалізації 

Д. Енджел  
[13, с.278-284] 

Моделі 
ADBUDG-

BRANDAID 

Рекламний бюджет визначається на 
основі встановлення зв’язку між 
розподілом часток ринку та 
інтенсивністю рекламного впливу 

Дж. Літтл [14, 
с.9-26] 

Модель 
М. Відаля, 
Х. Вольфа 

Моделювання змін збуту залежно до 
рівня витрат на рекламу з урахуванням 
насиченості ринку та чутливості реакції 
на рекламу 

М. Відаль, 
Х. Вольф  
[15, с.370-381] 

Модель 
П. Данахера, 

Р.Руста 

Використання багатоцільового підходу 
до визначення витрат на основі 
оптимізації розподілу рейтингових 
одиниць 

П. Данахер, 
Р.Руст 
[1, с.903-905] 

Динамічна 
модель  

Визначення витрат на основі виявлення 
закономірностей динаміки протікання 
процесів сприйняття та забування 
інформації цільовою аудиторією 

С. Динчев 
[12, пп. 3.2-3.3] 

Адаптивна 
модель 

Визначення витрат на рекламу з 
урахуванням цілей, типів і обсягів 
асигнувань, передбачуваних типів стану 
зовнішнього середовища 

О. Раєвнєва, 
К. Тонева  
[10, с.370-381]  

Граничної 
корисності 

Оптимізація обсягу реклами для на 
основі визначення її граничної 
корисності та граничних витрат 
споживача на отримання інформації 

С. Романишин 
[11, с.45-50] 

 
З точки зору автора, використання сучасного інструментарію 

планування рекламного бюджету має базуватися на комплексному 
підході, відповідно до якого оцінка доцільності витрат має 
здійснюватися за сферами (рівнями) їхнього виникнення. Так, на 
регіональному рівні доцільним є застосування адаптивної моделі і 
цільового підходу; в сфері відносин між підприємством та засобами 
поширення рекламної інформації – динамічного підходу та моделі 
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Данахера-Руста; на рівні стосунків між підприємством та каналами 
збуту – цільового підходу та моделей ADBUDG-BRANDAID, в рамках 
комплексу внутрішніх процедур забезпечення зворотного зв’язку – 
цільового підходу та моделі Відаля-Вольфа.  

Висновки. Необхідність зміцнення конкурентних переваг, 
джерелом походження яких виступають унікальні природні ресурси 
певної території обумовлює доцільність реалізації регіонального 
підходу до планування рекламної діяльності і рекламних кампаній 
учасників відповідного ринку туристичних послуг. Рекламна кампанія 
на ринку туристичних послуг являє собою узгоджений комплекс 
заходів рекламно-інформаційного та комунікаційного характеру, 
сформований відповідно до заздалегідь визначених цілей і пріоритетів 
функціонування та розвитку підприємств, які спільно використовують 
та зацікавлені у збереженні й відновленні природно-рекреаційних 
ресурсів певної території, та спрямований на споживачів, які 
представляють відповідні сегменти ринку.  

Одним з основних факторів, що визначають ефективність 
рекламної діяльності у цілому та забезпечення максимізації 
синергетичного ефекту від спільного використання туристичними 
підприємствами регіональної системи маркетингово-рекламних 
комунікацій, є оптимізація розподілу рекламного бюджету між різними 
каналами і засобами поширення реклами. Використання сучасного 
інструментарію планування бюджету на рекламу має базуватися на 
комплексному підході, відповідно до якого оцінка доцільності витрат 
має здійснюватися за сферами (рівнями) виникнення: на 
регіональному рівні – адаптивної моделі і цільового підходу; в сфері 
відносин між підприємством та засобами поширення рекламної 
інформації – динамічного підходу та моделі Данахера-Руста; на рівні 
стосунків між підприємством та каналами збуту – цільового підходу та 
моделей ADBUDG-BRANDAID, в рамках комплексу внутрішніх 
процедур забезпечення зворотного зв’язку – цільового підходу та 
моделі Відаля-Вольфа.  

Напрямки подальших досліджень в рамках запропонованого 
підходу до планування рекламної діяльності на ринку туристичних 
послуг будуть пов’язані із розробкою комплексного методичного 
забезпечення щодо планування рекламних витрат. 
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УДК 657:34 
 

ФАКТОРИНГ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

МАКАРОВИЧ В.К., ЗДОБУВАЧ *, 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
В статті розкрито юридичну, економічну та бухгалтерську інтерпретацію 

значення категорії «факторинг», її  зміст і роль в ринкових умовах господарювання. 
Надано критичну оцінку правовому регулюванню факторингових операцій та 
відображення їх в обліку.  

In the article legal, economic and book-keeping interpretation of category is exposed 
«Factoring», her maintenance and role in the market conditions of ménage. A critical estimation is 
given to the legal adjusting of factoring operations and reflection of them in an account. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Використання 
факторингу здатне суттєво вплинути на розвиток вітчизняної 
економіки, створити умови для прискорення оборотності капіталу, 
започаткувати позитивні тенденції щодо розвитку ринку фінансових 
послуг відповідного напрямку та активізувати внутрішню та зовнішню 
торгівлю. На сьогодні існують об’єктивні передумови широкого 
використання факторингу у національній господарській діяльності. 
Однак, відсутності єдиної законодавчої бази щодо регулювання 
факторингових операцій, які здійснюють українські банки та 
факторингові компанії та існування великої кількості трактувань 
категорії “факторинг”, наведене в різних нормативно-правових актах 
призвело до відсутності системного розуміння даної категорії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 
дослідження проблем теорії і практики питань факторингу здійснили 
такі зарубіжні вчені, як Е. Доллана, Ж. Перрара, П. Роуза, Р. Кембелл, 
М. Бікерс, П. Бісків, Дж. Гілберт, І. Джілберт, Х.Ж. Зомер, Дж. Мак-
Кензі, Ф. Селінджер, М. Формен, К.Ф. Хагенмюлер, О. Ханн, 
М.Д. Чиж й інші. 

З-поміж вітчизняних вчених, слід назвати насамперед 
дослідження таких науковців як Т.Е. Белялов, Ю.С. Скакальський, 
Ю.М. Лисенко, М. Олексієнко, І. Склеповий, В. Смачило, 
О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова, Р. Грачева, К.С. Сурніна.  

У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній 

                                         
* Науковий керівник – Вигівська І.М., к.е.н., доцент 
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галузі з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної 
облікової практики досить рідкісні, а іноді, і зовсім відсутні. У 
більшості робіт в неповній мірі дається критичний аналіз існуючих 
теоретико-методологічних основ і практичної багатоаспектності обліку 
даного виду інструменту.  

Невирішені раніше питання. Умовою достовірного та повного 
відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 
інформації про фактичні і потенційні наслідки факторингових 
операцій і подій є чітке визначення тих правових чинників, на підставі 
яких здійснюються відносини між суб'єктами підприємницької 
діяльності. Аналіз нормативно-правового поля України в галузі 
факторингу виявив значну кількість суперечностей і відсутність 
однозначного трактування в законодавстві сутності факторингової 
діяльності, що перешкоджає прозорому розумінню факторингу та 
залишається невирішеними до сьогодні.  

Формулювання цілей статті. Основна ціль статті є 
теоретичне обґрунтування сутності категорійного апарату, на базі 
якого здійснюється факторинг та формуються облікові номенклатури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток 
факторингу зумовлений прагненням підприємств до прискорення 
обігу коштів у розрахунках, скороченні коштів у дебіторську 
заборгованість і зменшенні обсягів платежів.  

У розвинених країнах обсяг факторингових операцій становить 
від 3 до 15% ВВП. При цьому останніми роками у світі спостерігається 
зростання обсягів факторингових послуг. Найбільші річні обсяги 
факторингових операцій припадають на Великобританію, Італію та 
США. Дуже швидке зростання факторингу спостерігається і в країнах 
Східної Європи. Найбільш динамічне зростання відбувається у країнах 
Балтії, Угорщині та Польщі.  

Для України факторинг – це досить новий фінансовий 
інструмент, розвиток якого потребує створення інституційних умов, 
що дозволяє стягувати заборгованість за договорами факторингу. 
Факторингові операції є гнучким інструментом функціонування 
торгівлі, який максимально враховує інтереси сторін комерційних 
угод. 

В Україні  обсяг факторингових операцій протягом 2005-
2008рр. стрімко зростає, а в кризовий період 2009-2010рр. 
спостерігається суттєвий спад (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка зміни обсягу ринку факторингу 

в Україні за 2005-2010рр, млн. євро*. 
*сформовано автором на основі даних Factors Chain International [11] 

 
Дослідження зарубіжної практики свідчить, що факторинг досяг 

максимального розвитку саме в часи економічної кризи 30-х років у 
США. Цікавим є те, що кожна глобальна або локальна  економічна  
криза  вражає будь-які сфери економіки, фінансування та 
виробництва, будь-які соціальні сфери життя країни або світу в цілому, 
але, як відмічають аналітики, виключенням є саме факторинг, який 
навпаки в цей час розквітає. [8] Базуючись на цьому вважаємо, що 
розвиток ринку факторингу в Україні знову набере нових обертів і 
почне стрімко зростати. 

В даних умовах важливим є наявність чітких правових норм 
регулювання факторингових відносин для забезпечення достовірної, 
неупередженої організації обліку факторингових операцій та їх 
оподаткування. Запізнення в правовому регулюванні стосунків 
призводить до зловживання, обходу закону, до інших економічно 
невигідних наслідків. 

В Україні за період 2006-2010рр. спостерігається зростання 
кількості судових справ, пов’язаних з порушенням факторингових 
взаємовідносин між суб’єктами господарювання (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка розгляду судових справ, пов’язаних з 
порушенням умов договору факторингу* 

* сформовано автором на основі даних з Єдиного державного реєстру 
судових рішень [9]. 
 

Причини, пов’язані з порушенням умов договорів факторингу є 
як суто юридичні (некоректне формулювання умов договорів, 
неналежне оформлення документів, що підтверджують право 
грошової вимоги тощо) так і економічні, зокрема облікові (неналежна 
організація обліку факторингових операцій  з регресом та 
факторингових операцій без регресу тощо). 

Зростання кількості судових справ, пов’язаних з порушенням 
умов договору факторингу в Україні свідчить в деякій мірі про 
недосконалість та неоднозначність трактувань договірних відносин 
стосовно факторингу в чинному законодавстві. 

Сутність поняття «факторинг» та «договір факторингу» у 
відповідності до нормативно-правових актів України подано в таблиці. 

З правової точки зору факторинг є придбання права грошової 
вимоги фактором у постачальника за певну плату боргових 
зобов’язань, що виникають як наслідок виконання частини умов 
договору постачання між покупцем і продавцем. 
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Таблиця 
Сутність поняття «факторинг» у відповідності 

до нормативно-правових актів України 
Критерії Поняття 

1 2 
Цивільний 
Кодекс України 
[1]  

За договором факторингу (фінансування під відступлення  
права  грошової  вимоги) одна сторона (фактор) передає 
або зобов'язується передати грошові кошти в 
розпорядження  другої сторони (клієнта) за плату (у будь-
який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає 
або зобов'язується відступити факторові своє право 
грошової вимоги до третьої особи (боржника). (ст. 1077) 

Господарський 
Кодекс України 
[2] 

1. Банк має право укласти  договір  факторингу 
(фінансування  під  відступлення права грошової вимоги), 
за яким він передає або  зобов'язується  передати грошові  
кошти  в розпорядження  другої сторони за плату, а друга 
сторона відступає або зобов'язується  відступити банку 
своє право грошової вимоги до третьої особи. 
2. Загальні умови та порядок здійснення факторингових  
операцій визначаються Цивільним кодексом України, цим 
Кодексом, іншими законодавчими актами, а також  
нормативно-правовими актами Національного банку 
України та  національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері  ринків фінансових послуг. (ст. 350) 

Конвенція 
УНІДРУА про 
міжнародний 
факторинг [3] 

«Договір  факторингу»  означає договір,  укладений  між  
однією стороною (постачальником) та іншою стороною   
(фактором), відповідно до якого: 
(a) постачальник відступає або може відступати фактору 
право грошової вимоги, яке випливає з договорів купівлі-
продажу товарів, укладених між постачальником та його 
покупцями (боржниками), крім договорів купівлі-продажу 
товарів, придбаних в першу чергу для їхнього особистого, 
сімейного або домашнього використання; 
(b) фактор має виконувати принаймні дві з таких функцій: 
— фінансування постачальника, включаючи надання   
позики  та здійснення авансових платежів; 
— ведення обліку (головної бухгалтерської книги) щодо 
дебіторської заборгованості; 
— пред’явлення до сплати грошових вимог; 
— захист від несплат боржників; 
(c) боржники повинні бути  повідомлені про 
відступлення права грошової вимоги (ч. 2 ст. 1) 
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Продовження таблиці 
 

Закон України 
«Про банки і 
банківську 
діяльність» [4] 

Факторинг - придбання права вимоги на виконання 
зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи 
надані послуги,  приймаючи на себе  ризик виконання 
таких вимог та прийом платежів (факторинг) (ст. 49) 

Закону України 
«Про фінансові 
послуги та 
державне 
регулювання 
ринків 
фінансових 
послуг» [5] 

Фінансові установи мають право надавати послуги з 
факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу 
України та цього Закону. Фінансова установа, що надає 
послуги з факторингу, може надавати послуги з 
пов'язаного з цим ведення обліку грошових вимог, надання 
поруки за виконання боржником свого обов'язку за 
грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та 
пред'явлення до сплати грошових вимог від імені 
постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також 
інші послуги, спрямовані на одержання коштів від 
боржника (ст. 5) 

Методичні 
рекомендації по 
наданню 
комерційними 
банками 
факторингових 
послуг 
підприємствам 
та організаціям 
[6] 

Факторингові послуги можуть надаватись на викуп 
дебіторської заборгованості, під розрахункові документи за 
відвантажену продукцію та надані послуги (п. 8) 

 
При цьому факторингова угода повинна відповідати таким 

умовам: фактором може бути фінансова установа (спеціалізована 
факторингова компанія або банк), а його клієнтом - фізична або 
юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності; 
предметом факторингу може бути поступка права тільки грошової 
вимоги (а не права на отримання товарів, послуг, цінних паперів), при 
цьому це може бути вимога, термін платежу по якому настав (наявна 
вимога), а також право вимоги, яка виникне в майбутньому (майбутня 
вимога); за право грошової вимоги, покупець надає фінансування; 
фінансування надається за плату; фактор може надавати клієнтові 
послуги, пов'язані з грошовими вимогами, правом на які він отримав. 

В Цивільному кодексі України вперше закріплено окремий вид 
цивільно-правового зобов'язання як договір факторингу. Із змісту 
норм статті 1077 випливає, що факторинг передбачає заміну 
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кредитора у зобов'язанні, а тому до цих відносин можуть 
застосовуватися і загальні положення глави 47 ЦК в частині заміни 
кредитора у зобов'язанні. 

Визначення договору факторингу, яке наведено у ЦК, дає 
можливість виділити наступні його ознаки [10]: 

— Сторонами по договору факторингу є фактор та клієнт. 
— Договір факторингу являє собою зобов'язальне 

правовідношення, яке виникає між фактором та продавцем 
(постачальником) товарів або клієнтом за яким фактор купує у клієнта 
право вимоги останнього по відношенню до його контрагентів 
(боржників) за договорами по сплаті заборгованості за поставлені 
(передані) товари або надані послуги, тим самим фінансуючи 
діяльність клієнта. До того ж в даному випадку мова йде не про будь-
яке окреме відплатне відступлення конкретного права вимоги, а про 
конкретну дебіторську заборгованість (повністю або частково). 

— Відносини між фактором та клієнтом носять оплатний характер, 
фактору має бути забезпечена можливість одержання винагороди за 
послуги по фінансуванню діяльності клієнта. Ця мета досягається 
різними способами в залежності від тих форм фінансування діяльності 
клієнта, які застосовуються, наприклад, при фінансуванні шляхом 
оплати рахунків клієнта за відвантажені товари (надані послуги) 
відповідні платежі можуть здійснюватись фактором з відповідним 
дисконтом, який є винагородою. В інших випадках в договорі може 
бути передбачена винагорода у вигляді відповідної ставки оплати 
послуг фактора. Слід звернути особливу увагу на оплатний характер 
договору факторингу, тому що він має вирішальне значення як ознака 
при визначенні виду договірного правовідношення, у разі виникнення 
спору щодо визнання змісту договору таким, який відповідає 
договірній конструкції договору факторингу. 

— Договір факторингу може включати (а міжнародний 
факторинговий контракт обов'язково включає) обов'язки фактора по 
наданню клієнту додаткових бухгалтерських та інших фінансових 
послуг з обслуговування відповідної дебіторської заборгованості, а 
саме: ведення бухгалтерського обліку, надання рахунків до оплати 
тощо. Однак, фактор який купує у клієнта дебіторську заборгованість, 
сам повинен бути зацікавленим у прийнятті на себе таких обов'язків, 
які дозволять йому здійснювати контроль за діяльністю клієнта 
(зокрема у частині відповідної дебіторської заборгованості) та 
слідкувати за платоспроможністю його боржників. 

Закріплення у Цивільному Кодексі договору факторингу дає 
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можливість виділити дві різні правові конструкції. 
1. Коли за договором факторингу одна сторона (фактор, новий 

кредитор) передає або зобов'язується передати іншій стороні (клієнту) 
грошові кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (первісного 
кредитора) до третьої особи (боржника), яка випливає із поставки 
клієнтом товарів, виконання робіт чи надання послуг третій особі, а 
клієнт відступає або зобов'язується відступити фактору цю грошову 
вимогу. 

2. Передбачено можливість клієнта відступити факторові свою 
грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання 
зобов'язання клієнта перед фактором. 

Якщо відступлення права грошової вимоги факторові 
здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта 
перед фактором, фактор зобов'язаний надати клієнту звіт і передати 
суму, що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений 
відступленням права грошової вимоги, якщо інше не встановлено 
договором факторингу. 

Якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася 
меншою від суми боргу клієнта перед фактором, яка забезпечена 
відступленням права вимоги, клієнт зобов'язаний сплатити факторові 
залишок боргу. 

Таким чином, у першому випадку мова йде про договір, в силу 
якого грошова вимога переходить до фактора на "абсолютному" праві. 
Фінансування здійснюється "шляхом придбання" права вимоги 
фактором. 

У другому випадку права переходять фактору для цілей 
забезпечення виконання зобов'язань клієнта перед фактором - так 
звана забезпечувальне відступлення. 

В результаті вступу фактора шляхом надання фінансування в 
грошове зобов'язання між продавцем і покупцем саме фактор стає 
кредитором за цим зобов'язанням.  

У вітчизняній практиці фінансування продавця зазвичай не 
передбачає додатково укладення договору запоруки. Закордоном же 
таке нематеріальне право вимоги до покупця зазвичай має і 
матеріальне забезпечення. Одночасно з правом вимоги продавець 
передає фактору супутні документи (векселі, чеки, товаророзпорядчі 
документи), забезпечення (гарантії, поручительства, запоруки і тому 
подібне), усі права на пред'явлення претензій і позовів, витікаючи з 
договору купівлі-продажу (включаючи право власності, якщо товари 
будуть повернені покупцем), а також (на прикладі договору, 
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розробленого Німецьким факторинговим союзом) з договорів 
перевезення, страхування і тому подібне.  

У німецькому бухгалтерському обліку фактор розглядається як 
"економічний власник" поставлених товарів, хоча юридичним 
власником продовжує залишатися продавець або ж ним стає покупець 
(залежно від того, як в договорі купівлі-продажу обумовлений момент 
переходу права власності). 

Під економічною власністю розуміється специфічне поняття 
німецького бухобліку, яке на відміну від юридичної власності і 
визначає приналежність майна (і відповідно відображення у балансі) 
не просто нормами майнового права, а через економічне володіння. 
Вважається, що майновий об'єкт знаходиться у володінні того, хто 
здійснює володіння над майном таким чином, що впродовж 
звичайного терміну користування виключається економічна дія на 
об'єкт юридичного власника. Наявність права на реалізацію у 
економічного власника при цьому не обов'язкове.  

На основі ухвалення Закону України від 11.01.2006 р. № 3302 - 
IV "Про приєднання України до Конвенції УНИДРУА про 
міжнародний факторинг" Україна задекларувала впровадження 
міжнародних стандартів факторингу на своїй території. 

Саме з цієї миті Україна отримала досить повне аргументоване 
розуміння стандарту послуг факторингу. 

Дослідження нормативно-правової бази зарубіжних країн 
стосовно регулювання факторингових взаємовідносин 
прослідковується повсюдна відсутність спеціальних законів про 
факторинг. В різних країнах використовуються різні традиційні або ж 
засновані на національній специфіці конструкції регулювання 
факторингових відносин.  

Подібні операції регулювалися національними законами, що 
відносяться до добровільної поступки вимоги або цессии (передачі 
кредитором свого права вимоги іншій особі за угодою між ними), 
суброгування (передачі прав), а також іншими актами, що регулюють 
ті або інші аспекти господарського життя (наприклад, законами про 
компанії, про банки, про банкрутства). 

Чітке визначення на підставі законодавчих норм  в умовах 
факторингових договорів характеру правових відносин між фактором 
і клієнтом є головним чинником, який обумовлює методологію 
бухгалтерського обліку окремих різновидів факторингових операцій. 

Враховуючи економічний зміст факторингу  постачальник 
забезпечує процес переуступки факторинговій компанії (банку) 
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неоплачених боргових вимог (рахунків-фактур і векселів), що 
виникають між контрагентами у процесі реалізації товарів і послуг на 
умовах товарного кредиту у поєднанні з елементами бухгалтерського, 
інформаційного, збутового, страхового, юридичного та іншого 
обслуговування постачальника. 

Досліджений науковий матеріал дозволяє запропонувати 
бухгалтерську сутність факторингу. 

З точки зору облікового аспекту зміст факторингової операції 
полягає у тому, що звичайна дебіторська заборгованість покупця в 
балансі постачальника з укладенням факторингового контракту 
змінює свою первісну природу і стає фінансовим активом для 
постачальника та фінансовим зобов'язанням для фірми-фактора.  

Розглянемо даний аспект детальніше. При факторингу 
дебіторська заборгованість, що виникла в результаті продажу товарів, 
робіт або послуг, є активом, який продається за грошові кошти 
(фінансування). Відповідно до п. 4 П(С) БУ 13 «Фінансових 
інструментів» вона є заборгованістю, не призначеною для продажу і 
відноситься до фінансових активів підприємства. Передача права 
вимоги на цей актив передбачає списання його з балансу. 

Відповідно до п. 4 П(С)БО 13 фінансовий інструмент 
визначається як контракт, який одночасно призводить до виникнення 
(збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового 
зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншого [7]. 

Визнання фінансового інструменту передбачає, що безумовні 
права вимоги і зобов'язання визнаються фінансовими активами і 
фінансовими зобов'язаннями, якщо за умовами контракту 
підприємство має право на отримання грошових коштів або бере на 
себе зобов'язання сплатити грошові кошти [7]. 

Відповідно в процесі факторингової операції у постачальника 
замість фінансового активу дебіторської заборгованості виникає новий 
фінансовий актив – грошові кошти, а у фактора виникають фінансові 
зобов’язання. 

В балансі постачальника дебіторська заборгованість 
трансформується в грошові кошти і зумовлює зміни тільки в активі 
балансу не зачіпаючи його пасив. Це доводить недоцільність 
розглядати факторинг як джерело фінансування. Оскільки, 
використання будь-якого джерела фінансування тягне зміни з одного 
боку в активі балансу, а з іншого боку в його пасиві. 

Для боржника факторинг є не чим іншим, як заміною сторін у 
зобов’язаннях [1, ст. 512], і жодних бухгалтерських та податкових 
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наслідків не спричиняє. 
Висновки. Проведено дослідження економічної сутності 

поняття «договір факторингу» та «факторинг» на основі аналізу 
нормативно-правової та довідкової літератури. 

Викладене переконливо доводить, що практично неможливо 
досягнути єдності юридичної, економічної та бухгалтерської 
інтерпретації факторингу. 

Виходячи з вище наведеного пропонуємо розглядати даний 
термін з наступних позицій:  

1) з правової точки зору факторинг є придбання права грошової 
вимоги фактором у постачальника за певну плату боргових 
зобов’язань, що виникають як наслідок виконання частини умов 
договору постачання між покупцем і продавцем; 

2) враховуючи економічний зміст факторингу  постачальник 
забезпечує процес переуступки факторинговій компанії (банку) 
неоплачених боргових вимог (рахунків-фактур і векселів), що 
виникають між контрагентами у процесі реалізації товарів і послуг на 
умовах товарного кредиту у поєднанні з елементами бухгалтерського, 
інформаційного, збутового, страхового, юридичного та іншого 
обслуговування постачальника; 

3) з точки зору облікового аспекту зміст факторингової операції 
полягає у тому, що звичайна дебіторська заборгованість покупця в 
балансі постачальника з укладенням факторингового контракту 
змінює свою первісну природу і стає фінансовим активом для 
постачальника та фінансовим зобов'язанням для фірми-фактора.  

В ході дослідження виявлено, що в законодавчих документах 
України існує невідповідність трактування даної категорії. Пропонуємо 
внести зміни до Цивільного кодексу в частині приведення його у 
відповідність із спеціальними нормами Конвенції УНИДРУА щодо 
розуміння досліджуваного поняття.  

Крім того слід, істотно поліпшити чинне законодавство, що 
стосується відступлення вимоги. 

Основними напрямами змін законодавства мають бути такі: 
— відмова від допустимості договірної заборони відступлення 

грошової вимоги, крім випадків, коли боржником є споживач. Цей 
принцип є найважливішим для розвитку факторингу; 

— створення правил, за яких заміна кредитора у зобов’язанні не 
призводить до погіршення становища боржника. Цей принцип є 
загальновизнаним у світі. Його недотримання призводить до 
виключення прав з обороту; 
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— встановлення можливості договірної відмови від зарахування 
зустрічних вимог до нового кредитора, крім випадків, коли боржником 
є споживач. 

Істотних корективів в частині факторингових операцій потребує 
валютне та податкове законодавство. 

Перспективним напрямком є дослідження відображення в обліку 
наслідків факторингових операцій.  
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УДК 62-631.4 (477) 
 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИРОБНИЦТВА 
БІОПАЛИВА 

 
МЕЛЬНИЧУК О.І., К.Е.Н., АСИСТЕНТ, 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Розглянуто напрямки розвитку та охарактеризовано складові ринку продукції 
спиртової галузі. Визначено роль біопалива в зарубіжних країнах та проаналізовано 
нормативно-правову базу щодо використання біодизеля і біопалива у країнах 
Європейського Союзу. Розроблено комплекс політико-правових, економічних та техніко-
технологічних заходів для забезпечення ефективного виробництва біопалива на 
вітчизняних спиртових заводах. 

Directions of development are considered and the constituents of market of products of 
alcoholic industry are described. A role of bipropellant in foreign countries are determined and it is 
analyzed normatively legal base in relation to the use of biodiesel and bipropellant in the countries 
of European Union. The complex of political and legal, economic and technical and technological 
measures is developed for providing of effective production of bipropellant on domestic alcoholic 
factories. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Кризовий 
стан, в якому знаходиться сьогодні вітчизняна спиртова галузь, вимагає 
здійснення суттєвих реформ у спиртовому виробництві. Так, потребує 
серйозного перегляду питання державної монополії на виробництво 
та реалізацію спирту етилового; низький рівень якості менеджменту та 
маркетингу керівників спиртових заводів; розвиток сировинної бази 
для виробництва спирту та багато інших. Обмеженість внутрішнього 
ринку харчового спирту висуває на перший план завдання пошуку 
нових альтернативних можливостей застосування етилового спирту. 
Одним з основних напрямків розвитку спиртової галузі є 
переорієнтація частини виробничих потужностей на виробництво 
біопалива.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам 
розвитку спиртової галузі України приділяють увагу в своїх працях 
Непочатенко О., Рябенька М., Стасіневич С., Українець А, Яковець І., 
Татарчук Б., Троїцька О., Валович М., Гевак З., В. Фаріон, Бержанір І., 
Кулініч Т., Маринченко В., Домарецький В., Шиян П., Шматкова Г. та 
інші вчені. Особливості виробництва біопалива в Україні 
досліджуються в працях Олійничука С., Калетника Г., Шпичака О., 
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Воскобійник Ю., Босаковської В., Заєць О., Кирилова Ю., М. Губи, 
Жолнера І., Єранкіна О. та інших. Разом з тим невирішеними 
залишається цілий ряд питань щодо заходів державного регулювання 
виробництва біопалива, взаємозв’язків спиртових заводів та 
постачальників сировини для виробництва їх продукції. 

Формулювання цілей статті. Розробити перспективні 
напрямки розвитку спиртової галузі України та запропонувати 
комплекс організаційних, економічних, техніко-технологічних та 
політико-правових заходів щодо забезпечення ефективного 
виробництва біопалива на спиртових заводах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відправним 
пунктом у розгляді перспектив розвитку ринку спиртової галузі є 
питання з визначення спеціалізації діяльності спиртових заводів. Це 
означає, що спиртові заводи можуть обрати один із чотирьох 
наведених нижче напрямків: спирт для виробництва біопалива 
(сумішевих бензинів) - біоетанол; харчовий спирт лише для 
виробництва лікеро-горілчаних виробів; виробництво спирту для 
технічних цілей (хімічна промисловість, машинобудування, 
автомобільні засоби тощо); харчовий спирт для забезпечення 
діяльності промислових підприємств (медицина, парфумерія, 
кондитерські підприємства, виноробство). 

Оскільки ринок харчового спирту насичений і розподілений, 
місткість його становить 20 млн. дал, а обсяги експорту спирту – 10 
млн. дал., то невикористані 30 млн. дал. потужностей необхідно 
перепрофілювати на виробництво різних спиртовмісних рідин – 
близько 15 млн. дал, які сьогодні імпортуються в Україну та біопаливо 
– близько 15 млн. дал, ринок якого активно розвивається в більшості 
країн світу. 

Енергетична криза початку 70-х рр. минулого століття найбільш 
сильно зачепила країни Європи, в першу чергу країни ЄС, які на 
відміну від США не мають значних власних джерел енергоносіїв. Але 
використання біоетанолу до останнього часу розвивалося переважно в 
країнах Америки та Азії. Країни ЄС відчули, що у використанні 
біопалив вони відстають вже не тільки від Америки, але і від Азії, і 
здійснили ряд заходів для усунення такого відставання [1, с. 56-57]. 7 
листопада 2001 р. дві Комісії ЄС прийняли Директиви стосовно 
використання біопалив країнами ЄС - так звані "біодирективи". В них 
передбачена обов'язковість застосування біопалив в ЄС - у вигляді 
відсотків біопалива до загальної кількості палива для транспорту. 

В таблиці 1. наведені відсотки застосування альтернативних 
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палив у країнах ЄС, які затверджені Директивою 2003/30/ЄС та 
послідовність обов’язкового застосування альтернативних палив в 
країнах ЄС (у відсотках до загальної кількості). 
 

Таблиця 1 
Відсотки застосування альтернативних 

палив у країнах ЄС 
Рік Біопалива Природний 

газ Водень Загалом 

2005 2 - - 2 
2010 6 2 - 8 
2015 7 5 2 14 
2020 8 10 5 23 

Джерело: Директива 2003/30/ЄС від 8 травня 2003 р. [2] 
 

Нормативно-правова база щодо використання біодизеля та 
біопалива у країнах Європейського Союзу започаткована Директивою 
Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2003 р. про сприяння 
використанню біопалива або іншого відновлюваного палива для 
транспорту орієнтує країни ЄС на збільшення використання 
альтернативних видів палива [2].  

У цій директиві використано ряд визначень, які характеризують 
відновлюване паливо, зокрема:  

“біопаливо” – рідке або газове паливо для транспорту, що 
виготовлене з біомаси; “біодизель” – метилефірдизельної якості, що 
виготовлений з рослинної або тваринної олії і буде використовуватися 
в якості біопалива; “біоетанол” – етанол, що виготовлений з біомаси 
і/або частки відходів, що зазнають біологічного розкладу і буде 
використовуватися в якості біопалива Зелена книга Європейської 
комісії “Щодо європейської стратегії безпеки енергопостачання” 
встановлює ціль – 20 % заміна традиційного палива для 
автотранспортного сектору на альтернативне паливо до 2020 р.  

Етанол вже став об'єктом міжнародної торгівлі. Так, Бразилія 
імпортує його у США, Індію і ряд інших держав. Потенційно цей 
ринок буде розвиватися: тільки за останні роки закони, що ставлять 
своєю метою заохотити переведення автомобілів на біопаливо, 
прийняли Південна Корея, Філіппіни, Японія і Мадагаскар.  

Зараз вартість автомобільного біопалива залежить від країни-
виробника. Ціна залежить від "калорійності" сільськогосподарських 
культур, вартості робочої сили, ефективності процесу переробки й ін. 
Наприклад, етанол у Бразилії коштує дешевше, ніж у США: зокрема, 
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тому що бразильський цукровий очерет більш ефективний при 
виробництві спирту, ніж кукурудза.  

Узагальнюючи світовий досвід виробництва біопалива можна 
чітко сформулювати аргументи на його користь та аргументи проти. 
Найбільш суттєвими аргументами на користь виробництва біопалива в 
світі є підвищення ефективності аграрного виробництва та зменшення 
потреби в його субсидіюванні через підвищення цін на аграрну 
продукцію, зменшення залежності від мінеральних енергоносіїв, 
протидія зростання цін на нафту.  

Найвагомішими аргументами проти виробництва біопалива 
виступають: спекулятивна складова зростання цін на біржові товари, 
надування фінансової «бульбашки», неспроможність повністю 
задовольнити попит на пальне, незначна частка в паливному балансі, 
збитковість виробництва та витрачання на ці цілі багатомільярдних 
субсидій [3]. 

Однак незважаючи на те, що світове виробництво спирту 
щороку зростає, просте екстенсивне збільшення 
сільськогосподарського виробництва проблеми не вирішить, оскільки 
посівні площі обмежені і існує загроза неврожаю. Вирішити цю 
проблему можна через розробку та використання нових 
мікроорганізмів, які більш ефективно зброджують цукор у спирт, 
застосування принципово нових видів сировини – наприклад 
водоростей, а також розвиток генної інженерії, яка робить 
сільськогосподарські культури більш придатними до виробництва 
спирту.  

Існуюче становище на ринку біоетанолу, в тому числі і на 
світовому, дозволяє швидко нарощувати потужності з його 
виробництва в Україні, яка має досить об'єктивні причини для того, 
щоб на довгі роки закріпитись найбільшим серед країн СНД 
виробником та експортером біоетанолу. Найголовніші чинники - це 
наявність потужної спиртової промисловості, близькість 
великомасштабної сировинної бази, яким є сільське господарство, 
сприятливі природно-кліматичні умови, розвинена мережа доріг, 
надійна виробничо-технічна база, наявність промислових 
підприємств, що забезпечують спиртову галузь технікою та 
будівельними матеріалами, збережена значна частина кадрів цукрової 
та спиртової галузей, а також мережа їх наукового забезпечення та 
зростаючий попит на продукцію спиртових заводів. 

Внутрішній ринок біоетанолу може сягнути 800-1200 тис. тонн 
на рік за умови, якщо він замінить 10-15 відсотків вуглеводневої 
частини бензинів, що споживаються в Україні. Для втілення в життя 
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зазначених позицій потрібно здійснити комплекс політико-правових, 
економічних та техніко-технологічних заходів (рис. 1).  

На захист виробництва біоетанолу виступають такі аргументи: 
поліпшення стану довкілля; зменшення енергозалежності держави; 
більший ККД, ніж у бензину; отримання «енергетичного прибутку»; 
створення стабільного ринку збуту для сільськогосподарської 
сировини; використання двигунів без істотних змін; збереження 
малоперспективних цукрових заводів через їх перепрофілювання на 
виробництво біоетанолу; розв’язання соціальних проблем села: 
(розвиток сільської інфраструктури, створення додаткових 
робочих місць). 
 

Політико-правові 

Запровадження обов’язкового використання 
сумішевих бензинів певними категоріями 
споживачів 
Встановлення обов’язкових індикативних квот на 
споживання біоетанолу виробниками бензинів 
Державна підтримка у вигляді податкових 
пільг виробникам біопалива 
Удосконалення податкової політики 
диференціюванням розмірів акцизного збору 
на паливний етанол та харчовий спирт 

Реструктуризація спиртової галузі, розділивши 
заводи з виробництва харчового спирту та 
паливного етанолу 

Надання дозволів підприємствам всіх фори 
власності виробляти паливний етанол 

Удосконалення законодавчої бази щодо 
регулювання діяльності пов’язаної з 
виробництвом бензинів моторних сумішевих з 
добавками на основі біоетанолу 

Технологічні 

Економічні 

Технічне 
переоснащення 
спиртозаводів 

Використання гігроскопічного 
біоетанолу у виробництві палива 

Удосконалення традиційних технології 
та обладнання для отримання паливного 
етанолу 

Введення денатуруючих добавок ще на 
ранніх стадіях технологічного процесу 

Підвищення теплотворної 
здатності біопалива 

Підвищення енергетичної здатності 
одного літра Е-85 

Налагодження виробництва 
спиртовмісних рідин 

Виробництво біопалива: необхідні заходи 

Економічне зацікавлення виробників 
бензинів у використанні біоетанолу 

Підвищення життєвого та культурного рівня 
населення 
Стабілізація  цін на енергоносії 

Активізація програми “Моторне біопаливо” 

Перепрофілювання непрацюючих з певних 
причин цукрових заводів на виробництво 
цукрового сиропу для виробництва 
біоетанолу 
 
Оптимізація сировинної бази для 
виробництва біоетанолу та забезпечення 
комплексного використання сировини 

Забезпечення сільськогосподарського 
виробництва спеціальним устаткуванням і 
машинами, пестицидами, добривами 

 
Рис. 1. Система забезпечення виробництва біопалива 
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Очікувані результати від виконання даних заходів розглядають в 
короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій 
перспективі – рис. 2.  
 

Очікувані результати від виконання заходів державної програми 
виробництва біопалива 

В короткостроковій 
перспективі 

В середньостроковій 
перспективі 

В довгостроковій 
перспективі 

визначення стратегії 
розвитку виробництва 

біопалива в Україні 

підготовка 
нормативно-правових 
актів щодо створення 
умов для забезпечення 

виробництва 
біопалива 

розвиток сировинної 
бази, в тому числі 
шляхом дотування 

вирощування 
продукції 

рослинництва, 
придатної для 
виробництва 
біопалива. 

 

сприяння створенню нових 
виробництв та реконструкції 

діючих підприємств 
агропромислового комплексу 

з виробництва біогазу, 
біодизелю, біоетанолу, в тому 

числі через механізм 
компенсації довгострокових 

кредитів, залучених 
підприємствами 

агропромислового комплексу 
для розвитку виробництва 

біопалива та часткової 
компенсації вартості 

обладнання для 
технологічних ліній 

виробництва біопалива. 
 

надання державної підтримки 
щодо технічного 

переоснащення державних 
підприємств спиртової галузі 

на випуск біоетанолу 

покращення стану 
забезпечення 

сільгосптоваровиробн
иків пальним 

забезпечення 
гарантованого ринку 

збуту сільського- 
сподарської сировини 

нарощування 
експортного 
потенціалу 

зменшення 
залежності держави 

від імпорту 
енергоносіїв 

покращення стану 
довкілля 

 
 

 
Рис. 2. Результати державних заходів сприяння 

розвитку виробництва біопалива 
 

Оскільки спиртові заводи, зазвичай, розміщені в сільській 
місцевості і, переважно, є основними наповнювачами місцевих 
бюджетів, то їх розбудова та ефективне функціонування буде 
покращувати розвиток сільської соціальної та побутової 
інфраструктури, стабільна робота заводів сприятиме розв’язанню 
проблем зайнятості населення і буде посилювати економічну міцність 
села і нашої держави. 

Стратегія нарощування обсягів виробництва і використання 
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біоетанолу стимулює розвиток підприємств не лише спиртової галузі, 
а й тісно пов’язаних з нею сільського господарства та цукрової галузі 
промисловості (рис. 3).  
 

Збільшення надходжень до бюджету 
(району) області, країни 

Розвиток соціальної 
інфраструктури села 

(району) області 

Збільшення 
рівня зайнятості 

населення 

Підвищення купівельної 
спроможності населення 

Для агроформувань 

Забезпечення паливної 
незалежності 

Виробництво біопалива 
Для держави 

Надійний 
ринок збуту 
продукції 

Дешеве пальне для 
польових робіт 

Дешевий корм 
для тваринництва 

Для спиртових та цукрових заводів 

Стабільний ринок 
збуту продукції 

Можливість модернізації 
виробництва 

Додаткові робочі 
місця 

Додаткові 
робочі місця 

 
Рис. 3. Соціально-економічні перспективи 

розвитку виробництва біопалива 
 

Вирішення питання енергозбереження у виробництві спирту 
можливе через використання відходів спиртового виробництва – 
мелясної та зернової барди. Зараз барду в невеликих кількостях 
використовують для виробництва кормових дріжджів, а в основному 
зливають зі стічними водами на поля фільтрації у вигляді відходів, цим 
самим завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Крім того, під 
поля фільтрації відводяться немалі площі. 

Процес метанового бродіння в барді відбувається сам по собі, і 
технологічно ідея енергозбереження зводиться до контролю за цим 
процесом в спеціальних ємкостях, збору і очистки біогазу, що 
виділяється (або встановленню на підприємстві обладнання для 
спалення неочищеної суміші, де метан складає близько 70%). В 
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середньому вартість біогазового обладнання для підприємств цукрової 
та спиртової галузей, враховуючи виробничі характеристики 
конкретного підприємства коливається в межах 3-5 млн. EUR та 
вітчизняного - 5 млн. грн. [4]. 

Варіанти інвестування можуть бути різними. Так, обладнання 
може бути встановлено згідно договору лізингу або через оренду. 
Найбільш прийнятним варіантом може стати укладання договору про 
спільну діяльність спиртовиків і інвесторів. Згідно умов такої угоди, 
спиртовий завод бере на себе зобов’язання продавати приватному 
інвестору барду, а той, в свою чергу. – реалізовувати спиртовому 
заводу біогаз, отриманий в результаті переробки цієї сировини.   

Концерн “Укрспирт” може зацікавити біогаз, бо його ціна, за 
розрахунками вчених на 15-25% нижча, ніж ціна на природний газ. 
Виходячи із нинішньої вартості газу для спиртовиків (в середньому 2,6 
тис. грн. за 1 тис. куб. м) і з врахуванням необхідної концерну ціни на 
біогаз, обладнання має окупитися приблизно за півтора-два роки [4]. 

Висновки. Виробництво та використання біопалива потребує 
відповідної державної політики. Найбільш задіяними в цьому процесі 
мають бути Міністерство аграрної політики, Міністерство палива та 
енергетики, Національне агентство України з питань забезпечення 
ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР), 
Міністерство фінансів, Міністерство економіки. 

До першочергових заходів, які забезпечують формування 
державного регулювання розвитку виробництва біопалива слід 
віднести: розробку нормативно-правових актів з питань регулювання 
виробництва та обігу біологічних видів палива; розробку стандартів на 
біопаливо; створення сприятливих соціально-економічних умов для 
розвитку виробництва біопалив (біоетанолу, біогазу, біодизелю), 
інших відновлюваних джерел енергії та сировини; проведення 
наукових досліджень щодо розвитку виробництва та споживання 
біопалива. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО 
ПОДКОМПЛЕКСА 

 
ОНИЩЕНКО К.Н., К.Э.Н., ДОЦЕНТ, 

ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 
В статье рассмотрено состояние государственного регулирования деятельностью 

предприятий зернопродуктового подкомплекса, определены основные направления правового 
регулирования производства и реализации продукции предприятий, производящих зерно, 
муку, крупы, хлебобулочные изделия в Украине. 

The state of government control of enterprises of grain producing sub complex is considered 
in the article, the basic directions of the legal adjusting of production and realization of enterprises 
goods as grain, flour, cereals and bakery in Ukraine are given here. 
 

Постановка проблемы в общем виде. Зерновой рынок 
Украины, имеющий многоцелевой и многофункциональный 
характер, сравнительно быстро прошел путь от жесткого 
регулирования государством до полного его устранения. Вместе с тем, 
становление рыночных отношений при игнорировании законов 
рыночной экономики привело к значительному спаду производства и 
резкому ухудшению условий жизни населения. В этой связи 
эффективное функционирование зернового рынка является важным 
фактором дальнейшего развития зернопродуктового подкомплекса и 
повышения благосостояния населения. 

Отсутствие экономически обоснованной государственной и 
региональной политики развития зернового рынка привело к его 
разбалансированности, нарушению организационно-экономических 



203  

отношений между субъектами рынка, ослаблению влияния 
государства на воспроизводственный процесс в зерновой отрасли, 
свертыванию межрегиональных связей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Как 
отмечено в энциклопедическом словаре экономики и права, 
государственное регулирование – это воздействие государства в лице 
государственных органов на экономические объекты и процессы и 
участвующих в них лиц с целью придания процессам 
организованного характера, упорядочения действий экономических 
субъектов, обеспечения соблюдения законов, отстаивания 
государственных и общественных интересов. 

Рассматривая вопросы государственного регулирования, 
Воротин В.Е. пишет, что «наибольшее значение эта функция 
государства оказывается в регулировании экономики в условиях 
рыночного ведения хозяйства путем обеспечения правовой основы 
экономических решений, защиты национальных интересов, 
формирования соответствующей инфраструктуры производства, 
создания условий для конкуренции между товаропроизводителями, 
контроля базовых параметров денежного обращения» [1]. 

Роль государства, согласно образной иллюстрации Репке - 
Эрхарда, сравнивается с положением судьи (арбитра) на футбольном 
поле, который строго наблюдает за действиями футбольных команд в 
соответствии с определенными правилами, но не имеет права 
непосредственно участвовать в игре. Другими словами, государство 
для поддержания условий существования «социального рыночного 
хозяйства» как «идеального типа» свободного рыночного хозяйства 
должно следить за соблюдением «правил» свободной конкуренции 
(«честной игры»), контролировать условия ценообразования и 
пресекать попытки установления монопольных цен, гарантировать 
охрану и приоритетное значение частной собственности [5, с. 10]. 

Леонтьев В.В. сравнивал руководство страной с яхтой в море. 
«Чтобы дела шли хорошо, нужен ветер – это заинтересованность. 
Руль – государственное регулирование. У американской экономики 
слабый руль. Нельзя делать так, как говорил Рейган: поднимите 
паруса, пусть их наполнит ветер, и идите в кабину коктейль пить. Так 
нас и на скалы вынесет, разобьет яхту вдребезги. ... Я думаю, что более 
правильно делают японцы. У них, конечно, есть частная инициатива, 
но и государство играет большую роль, влияя на развитие экономики 
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в лучшем направлении. Из всех капиталистических стран, у которых в 
настоящее время можно чему-то поучиться, я бы выбрал не США, а 
Японию» [2, с. 112]. 

Новиков Ю.Н. отмечает, что «существует много вариантов 
смешанного типа регулирования» и рассматривает два основных: 

— с минимальным участием государства в регулировании 
национального хозяйства; 

— с максимально допустимым участием государства в 
хозяйственном механизме (при сохранении рынка)» [3, с. 14 – 16]. 

В модели с минимальным участием государства в регулировании 
экономикой преобладает сфера рынка по сравнению с 
государственным сектором. В данной модели «смешанной экономики» 
государство выполняет минимально необходимые функции. Прежде 
всего, функцией государства является обеспечение экономики нужным 
количеством денег, которое должно предотвращать инфляцию. 
Другой государственной функцией является регулирование внешних 
эффектов, которые представляют собой побочные последствия 
хозяйственной деятельности отдельных агентов рынка. 

Другая модель смешанного хозяйственного механизма, которая 
предполагает максимально допустимое государственное 
регулирование, основывается на значительном развитии 
государственного сектора экономики (до 40% ВНП находится под 
государственным контролем). Такое положение можно наблюдать в 
Швеции, Австрии, Германии, Японии и др. 

Формулировка целей статьи. Показать место и роль 
государства в современной модели производства и потребления зерна, 
организационно-экономические и правовые методы регулирования 
деятельностью предприятий по производству и переработке зерна и 
хлеба. 

Изложение основных материалов исследования. В сфере 
экономики государственное регулирование предусматривает 
установление неотложных правил и порядка ведения хозяйствования, 
ответственности за соблюдение этих правил, включает прямое 
вмешательство государства и его органов в деятельность 
экономических структур. Оно базируется на законодательно 
определенной стратегии общественного развития, государственных 
социально-экономических программах, механизме правого 
принуждения, экономических интересах субъектов ведения хозяйства. 
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Важной государственной функцией стало регулирование 
социальных отношений. Особое внимание при этом уделяется 
отношениям между работодателями и трудящимися: государство 
предопределяет размер минимальной заработной платы, следит за 
обязательным заключением коллективных договоров между 
предпринимателями и профсоюзами, а также регулирует условия 
труда на предприятиях. Разрабатываются и проводятся в жизнь 
программы экологической безопасности населения, принимаются 
меры к развитию образования, здравоохранения. Создавая систему 
социальных «амортизаторов», государство стремится снизить накал 
социальных противоречий и тем самым укрепить господствующий 
общественный строй. 

Украину можно отнести к типу с минимальным участием 
государства в регулировании национального хозяйства так как: 

а) налоговое бремя (включая выплаты во внебюджетные фонды) 
составляет в среднем 30 и более процентов производимой продукции 
(в Европе 6 – 10 %); 

б) плата за кредитные ресурсы равна 20 – 40 % (в Европе 6 – 12 %); 
в) существует неэквивалентный обмен между отраслями 

производства. В результате 40 – 50 % всех предприятий экономики 
Украины – убыточны. 

Основу государственного регулирования производства и 
реализации продукции составляет правовое регулирование – это 
осуществляемое при помощи правовых средств (юридических норм, 
правоотношений, индивидуальных предписаний и др.) 
результативное, нормативно-организационное воздействие на 
экономические отношения в целях их упорядочения, охраны, развития 
в соответствии с требованиями рыночной экономики. 

Основными способами правового регулирования являются: 
а) позитивное обязывание – возложение на лиц обязанности к 

активному поведению, т.е. что-то сделать, передать, уплатить и т.д.; 
б) дозволение – предоставление лицам права на свои, собственные 

активные действия; 
в) запрещение – возложение на лиц обязанности воздерживаться 

от совершения действий определенного рода. 
По нашему мнению можно выделить следующие основные 

направления правового регулирования деятельности 
предпринимателей и предприятий, производящих зерно, муку, крупы 
и хлебобулочные изделия в Украине (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные направления правового регулирования 

производства и реализации продукции предприятий, 
производящих зерно, муку, крупы, хлебобулочные изделия 

 

Предпринимательская деятельность предприятий 
зернопродуктового подкомплекса очень сильно ограничена тем, что 
хлеб является важнейшим социальным продуктом и цена на него 
строго контролируется государством. Так что первая статья закона 
Украины «О предпринимательстве», которая характеризует: 
«предпринимательскую деятельность (предпринимательство) как 
инициативную самостоятельную деятельность граждан и их 
объединений, направленную на получение прибыли и 
осуществляемую гражданами на свой риск и под имущественную 
ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой 
формой предприятия», для зернопродуктового подкомплекса уже 
звучит несколько неточно, так как прибыль будет весьма 
ограниченной. 

Основополагающим законом, определяющим деятельность 
предприятий зернопродуктового подкомплекса является Закон 
Украины «О зерне и рынке зерна в Украине». Анализ положений 
этого закона, многие из которых послужили основой сложившейся 
ситуации в отрасли, позволяет выделить основные направления 
государственного регулирования рынка зерна в Украине, которые 
отражены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Законодательно закрепленные направления 

государственного регулирования рынка зерна в Украине 
 

Именно, по этим направлениям деятельности государства 
возникает дискуссия, обнаруживается конфликтная ситуация. Прежде 
всего, гарантия свободы цен и направлений реализации не 
соответствуют положению о государственном регулировании.  

Сложившаяся практика реализации зерновых культур в АР 
Крым, ограничивает материальную заинтересованность 
товаропроизводителей, снижает экономическую эффективность их 
производства, не создает условия для воссоздания материально-
технической базы и не отвечает антимонопольной политике, которую 
проводит государство в период формирования социально-
ориентированного рыночного хозяйства. Например, в 2009 году было 
реализовано 786,0 тыс. т зерновых культур, что более чем в 2008 г. на 
10,9 % или по отношению к 2007 г. больше на 36,7 %, а в результате 
получен убыток от реализации, рентабельность которой составила - 
6,8 %, хотя в предыдущие годы уровень рентабельности находился на 
уровне 20 %, и составлял в 2007 г. +18,7 %, а в 2008 г. + 21 %. Это 
результат экономических отношений системы заготовок и 
государственного ценообразования, которые неправильно сложились, 
и следует этот недостаток исправить. О динамике соотношения цены 
и себестоимости можно судить по рисунку 3. 
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Рис. 3. Динамика себестоимости производства и цены 

реализации зерна в АР Крым 2000 – 2010 гг. 
 

Рисунок 3 наглядно демонстрирует, что среднегодовой рост 
себестоимости проходи плавно с ежегодным средним приростом 
7,99 грн. за 1 ц зерна. Что же касается цен реализации зерна, то их 
средний годовой прирост составляет 7,13 грн. за 1 ц зерна. Иначе 
говоря, темпы прироста себестоимости центнера зерна опережают 
темпы прироста цен реализации, и, если эта тенденция сохранится, то 
к 2014 - 2015 гг. цена реализации зерна сравняется с себестоимость его 
производства, а в последующие годы будет ниже ее.  

Сложившаяся ситуация вынуждает производителей зерна в 
Автономной Республике Крым создать собственную ассоциацию 
зернопроизводителей, так как регулируемые государством цены 
сделали их деятельность убыточной. 

Как следует из публикации Агентства Новостей: 
«Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), проанализировав 
состояние конкуренции и ценовой ситуации на рынках хлеба, 
хлебобулочных изделий и сопредельных с ними рынках зерна и муки 
установил, что региональные рынки хлеба остаются 
монополизированными в 13 областях Украины. Рынок хлеба 
монополизирован в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, 
Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, 
Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и 
Черниговской областях, а также в Киеве. В ведомстве отмечают, что 
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дальнейшее развитие конкуренции на этих рынках сдерживает 
государственное регулирование – введение во многих областях 
регулирования стоимости социально значимых сортов хлеба привело 
к снижению рентабельности производств и их убыточности. Кроме 
того, государственное регулирование в регионах отличается по форме 
и методам, вследствие чего происходит значительная 
дифференциация цен на аналогичные виды продукции – цена за 
килограмм хлеба из муки I сорта колеблется от 1,36 до 1,98 грн., а за 
хлеб из смешанной ржано-пшеничной муки – от 1,17 до 1,85 грн. При 
этом разные подходы к регулированию цен создают неравные условия 
деятельности производителей хлеба и определенную социальную 
напряженность. Также выявлены случаи искусственного завышения 
цен на муку в пределах функционирования вертикально-
интегрированных структур и крупных поставщиков муки, которые 
могут влиять на ценообразование. Данные структуры существуют 
сегодня в Крыму, Винницкой, Днепропетровской, Ивано-
Франковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и 
Черниговской областях. Во многих регионах более мощные 
предприятия включают в себестоимость хлеба муку по более высокой 
цене, чем предприятия с небольшими мощностями. Это приводит к 
искусственному завышению производителями своих расходов, дает им 
возможность повышать конечную стоимость хлеба или спекулировать 
своим сложным финансовым положением для повышения стоимости 
продукции [4]. 

Аналогичная информация имеется по Житомирской области, 
где введенное регулирование цен на муку, хлеб и хлебобулочные 
изделия, ограничивает уровень рентабельности до 5%. Автор пишет, 
что «производство муки чрезвычайно уязвимо и зависит от рынка 
зерна. Все это препятствует притоку инвестиций и затрагивает 
интересы производителей, выпускающих около 70% всех 
хлебобулочных изделий в Украине в условиях постоянно растущих 
цен на муку...» [4]. Все выше изложенное свидетельствует о 
неэффективной роли государственного регулирования на рынке зерна 
в Украине. 

Выводы. 
1. Объективная необходимость государственного регулирования 

обусловлена сущностью формирующегося в Украине социально-
ориентированного рыночного хозяйства. Государство способствует 
эффективной хозяйственной деятельности всех предпринимателей, 
повышает эффективность рыночного механизма; устанавливает 



210  

правовую основу предпринимательства; обеспечивает сохранность 
рыночного механизма; укрепляет положение дел на отдельных видах 
рынков; реализует общенациональные программ научно-технического 
прогресса, поощрения экспорта капитала и товаров и т.п. Важной 
государственной функцией стало регулирование социальных 
отношений. 

2. Основополагающим законом, определяющим деятельность 
предприятий зернопродуктового подкомплекса является Закон 
Украины «О зерне и рынке зерна в Украине», которым 
предусматривается обеспечения функционирования рынка зерна на 
основах сочетания свободной конкуренции и государственного 
регулирования с целью сбалансирования интересов субъектов ведения 
хозяйства и государства; в ценовом регулировании на рынке зерна; в 
установление минимально гарантированной цены на заложенное 
производителями зерно; в гарантировании сельскохозяйственным 
товаропроизводителям права свободного выбора направлений и цены 
реализации зерна. 

3. Особое место в системе заданий государственного 
регулирования должно занимать регулирование цен на зерно – как 
основы продовольственной безопасности страны. Отсутствие 
паритета цен привело к обнищанию сельскохозяйственных 
предприятий и крестьян. Вследствие этого первые не могут покупать 
технику, минеральные удобрения, гербициды, а вторые – 
полноценные продукты питания и товары постоянного пользования. 
В сельском хозяйстве в связи с неразвитым рынком сельхозпродукции 
цены, чаще всего, устанавливают посредники. Установленные таким 
образом цены часто ниже себестоимости продукции, что приводит к 
убыточности почти всех отраслей сельского хозяйства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ 

 
ПЕТРОВ В.М., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 
Досліджуються фактори, які визначають організацію системи технічного сервісу 

сільськогосподарської техніки в Україні. Обґрунтовуються концептуальні основи 
формування ринку сервісних послуг для сільських товаровиробників. 

Factors which determine the organization of system of technical service of agricultural 
machinery in Ukraine are researched. Conceptual bases of forming of the market of service services 
for rural commodity producers are proved. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. З відходом 
держави від управління централізованою системою матеріально-
технічного та енергетичного забезпечення АПК ринок 
сільськогосподарської техніки та послуг не отримав відповідної 
регламентуючої бази, гідної сучасним тенденціям переходу 
національної економіки до ринкового механізму господарювання. У 
вирішенні цієї задачі необхідно використати досвід організації 
сервісної діяльності у країнах з розвинутою ринковою економікою, де 
вже протягом багатьох десятиліть ефективно функціонують 
спеціалізовані підприємства (дилери), що виконують функцію зв‘язку 
між фірмами-виробниками сільськогосподарської техніки і 
сільськогосподарськими підприємствами – споживачами машин і 
запасних частин. Якщо Україна дійсно проголосила курс на розбудову 
ринкової економіки, то технічний сервіс необхідно розглядати не 
тільки як невід‘ємну складову забезпечення роботоздатності техніки, а 
й чи не як єдину умову утримання позицій на ринках збуту продукції 
вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв‘язанню 
проблем матеріально-технічного забезпечення вітчизняного аграрного 
виробництва в останні роки приділяється достатньо багато уваги як з 
боку науковців, так і органів законодавчої і виконавчої влади [1-7]. 
Проте складність вирішення порушених питань та, відповідно, 
відсутність реальних позитивних зрушень, вимагають проведення 
подальшої роботи над розробкою відповідних методичних розробок і 
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прикладних рекомендацій. 
Формулювання цілей статті. Метою публікації є дослідження 

проблеми організації ефективної системи сервісного обслуговування 
сільськогосподарської техніки та обладнання в Україні з урахуванням 
надбань світового та передового вітчизняного досвіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як у минулому, так 
і у сучасних умовах господарювання одна з головних причин, що 
стримує формування структур фірмового сервісу вітчизняними 
виробниками сільськогосподарської техніки та обладнання – це саме 
низькі якісні показники їх продукції. Обмежені обсяги виробництва 
сільськогосподарської техніки призводять до ситуації, коли вітчизняні 
машинобудівні підприємства поступово відходять від серійного 
виробництва і займаються виготовленням невеликих партій машин, як 
правило, під конкретні замовлення. Порушення технологічних 
режимів (особливо у безперервному ливарному виробництві, 
термічній обробці металу тощо) призводять до погіршення якості 
комплектуючих і готових виробів у цілому, яка і до 1991 р. викликала 
багато нарікань з боку споживачів. За таким показником, як 
технологічне призначення, вітчизняні машини відповідають сучасним 
вимогам на 55 %, за безпекою праці – на 45, за надійністю і 
довговічністю – на 31, за енергетичною ефективністю – на 29, за 
сервісними показниками – на 28 %. Україна єдина країна з колишніх 
республік СРСР, яка не має вимог до основних сільськогосподарських 
машин [8, 9]. Через фінансові труднощі машинобудівні підприємства 
не можуть утримувати ефективну службу забезпечення якості й 
надійності. З 1991 р. вітчизняні виробники сільськогосподарської 
техніки практично припинили контроль якості своєї продукції, не 
проводяться всі види ресурсних випробувань машин та їх складових на 
надійність. Попередньо відпрацьована система випробувань машин не 
функціонує. Сільгосптехніка і обладнання реалізуються різними 
організаціями і посередниками без будь-якої відповідальності за якість і 
гарантійне обслуговування. 

За часів СРСР відсутність фірмового сервісу породжувала 
традиційний конфлікт: виробник техніки – її споживач. Підприємства-
виробники виконували лише 1-3 % обсягів робіт з обслуговування й 
ремонту своєї продукції. Усі заводські недоліки вироблених 
вітчизняних машин у період експлуатації усувалися безпосередньо у 
ремонтних майстернях сільськогосподарських підприємств або силами 
системи ремонтно-технічних і спеціалізованих підприємств (РТП), 
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виробничі потужності яких були у четверо більшими за виробничі 
потужності заводів сільськогосподарського машинобудування. У 
1988 р. із всього обсягу ремонтно-обслуговуючих робіт у 
господарствах було виконано 78 %, а у РТП – 22 % [10]. Ні в якій 
країні світу виробники сільськогосподарської продукції не займаються 
ремонтом машин у таких масштабах. 

Відсутність системи фірмового сервісу була певною мірою 
стримуючим фактором технічного прогресу вітчизняного 
сільськогосподарського машинобудування. Заводи галузі 
відгороджувалися системою централізованого розподілу фондів та 
ремонтно-технічними підприємствами від споживачів, їхніх потреб і 
вимог. Але з отриманням Україною державної незалежності 
централізована ремонтно-обслуговуюча база АПК поступово втратила 
технологічний рівень, відокремилася від сільського господарства і 
підприємства змінили свою спеціалізацію. 

Українська сільськогосподарська техніка сьогодні є практично 
неконкурентоспроможною за критерієм «ціна-якість». В умовах вкрай 
незначних обсягів виробництва усі постійні витрати промислових 
підприємств галузі (витрати на утримання апарату управління, ремонт 
технологічного обладнання, амортизаційні відрахування, втирати на 
охорону і т. ін.) розподіляються між невеликою кількістю виробленої 
продукції, що призводить до суттєвого зростання собівартості її 
одиниці. 

Положення ускладнюється ще й тим, що на ринку вітчизняної 
сільськогосподарської техніки присутня обмежена кількість крупних 
підприємств-виробників, які з-за відсутності належної конкуренції не 
дуже намагаються покращувати якість і надійність своєї продукції. 
Дослідження свідчать, що ринки сільськогосподарських машин і 
обладнання відносяться до ринків олігополістичного типу. При чому 
частка цих ринків являє собою олігополії, що наближаються до 
монополії (наприклад, ринок вітчизняних тракторів), а переважна 
більшість ринків є «жорсткими» олігополіями, на яких більше 70 % 
ринку займає продукції двох крупних підприємств (наприклад, ринок 
бурякозбиральних машин, тракторних причепів тощо). З теоретичних 
основ олігополії відомо, що найбільш характерною її ознакою є 
наявність стимулів до антиконкурентних узгоджених дій суб‘єктів 
господарювання спрямованих на те, щоб встановити диктат у ціновій 
політиці, розділити або розподілити ринки, обмежити доступ на них 
потенційних конкурентів [11]. 
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Технічний сервіс являє собою комплекс робіт та послуг із 
забезпечення покупців сільськогосподарськими машинами та 
обладнанням, ефективного використання та підтримання їх у 
справному стані протягом усього періоду експлуатації [3]. За 
відсутності технічного сервісу складної сільськогосподарської техніки 
її збут та експлуатація значно ускладнюються або взагалі стають 
неможливими. Сервісна служба є також прискорювачем товарного 
обігу, тому вона вже давно використовується у світі. Як правило, 
технічним сервісом машин та обладнання займаються офіційно 
уповноважені фірмою-виробником підприємства чи організації 
(дилери). 

В останні десятиліття в економічно розвинених країнах Заходу 
внаслідок насичення ринків матеріально-технічних ресурсів та 
практично повного забезпечення технологічної потреби аграрного 
виробництва у високоякісній сільськогосподарській техніці її 
виробництво у провідних світових компаніях 
сільгоспмашинобудування скоротилося на 18-20 %. Спад виробництва 
й продажу, наприклад, тракторів констатують такі відомі виробники, 
як Caterpillar, CASE, Massey Ferguson. Тому вони вишукують 
різноманітні форми освоєння нових ринків, у тому числі перспективні 
за потенційною великою місткістю ринки сільськогосподарських 
машин та обладнання республік колишнього СРСР (перш за все, 
Російської Федерації, України і Казахстану). Сьогодні в Україні мають 
свої представництва практично всі провідні західноєвропейські і 
північноамериканські виробники відповідного профілю. За 
висновками експертів, технічний рівень сільгоспмашин відомих 
західних брендів практично вирівнявся, через що конкуренція на 
ринку змістила свій акцент із технічного рівня техніки на рівень її 
сервісного забезпечення. Наприклад, за останнє десятиліття 
виробники тракторів значно подовжують гарантійні строки роботи 
своїх машин без поломок. Всесвітньо відомі компанії 
сільськогосподарського машинобудування Ford, Sperry New Holland, 
CLAAS, Deutz гарантують роботу тракторів серії ТВ без поломок 
протягом трьох років, встановивши для третього року їх використання 
ліміт роботи у 2500 год., а компанія Sperry New Holland – взагалі без 
ліміту робочого часу. За таких умов трактор у західного фермера 
ефективно працює до 25 років. Характерною для компанії CLAAS є 
концепція надання послуг «двоє – для одного» (виробник машин і 
дилер – для кінцевого споживача). Відповідно до цієї концепції 
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фірмові центри технічного обслуговування підкріплюють торгівлю 
комбайнами організацією першокласного навчання, безперебійним 
забезпеченням запасними частинами, консультаціями з питань 
інвестицій та продажу техніки, що була у використанні і т.ін. [12]. 

В Україні процес організації технічного обслуговування і 
ремонту сільськогосподарської техніки має свої особливості. Одна з 
них полягає у тому, що з початку свого створення ще за часів СРСР 
крупні заводи сільськогосподарського машинобудування не 
організовували своєї дилерської мережі. Спроби її створити при 
переході до ринкового механізму господарювання не мали успіху, бо 
ці заходи передбачають здійснення великих фінансових вкладень, 
яких у виробників сьогодні немає і у найближчій перспективі не буде. 
Приватний капітал також у найближчі роки не в змозі створити 
мережу технічно оснащених дилерських підприємств, які б займалися 
обслуговуванням с.-г. техніки, бо це потребувало б крупних 
фінансових вкладень без гарантій їх швидкої окупності. Успішна 
торгово-посередницька діяльність деяких приватних фірм та окремих 
підприємств зводиться тільки то торгових операцій, при цьому 
повністю або частково відсутнє сервісне обслуговування покупців. 
Отриманий у процесі торгово-посередницької діяльності прибуток 
головним чином спрямовується на особисте споживання або 
вилучається податками. 

Трактор чи самохідний комбайн виходять з ладу не тоді, коли 
стоять на зберіганні у міжсезонний період, а коли працюють у полі. А 
година простою сучасної високопродуктивної сільськогосподарської 
машини у три-чотири рази дорожча, ніж машин старих марок. Світова 
практика і вітчизняний досвід, нагромаджений у передових 
сільськогосподарських підприємствах свідчать, що вчасне та якісне 
проведення технічного обслуговування дає змогу на 30-35 % 
скоротити простої машин з технічних причин, на 25-30 % зменшити 
витрати запасних частин і на 8-12 % – витрати паливно-мастильних 
матеріалів [13]. 

Тенденція ускладнення конструкцій технічних засобів, 
насичення їх складними гідравлічними, електричними й 
електронними системами в умовах сьогодення практично 
унеможливлює виконання ремонтних робіт власними силами 
сільськогосподарських підприємств. Крім того, недостатній рівень 
підготовки працівників ремонтних служб не дає змоги вчасно виявляти 
неполадки у машинах. Слюсар-наладчик, звичайно, виявляє та усуває 
40-50 % загальної кількості неполадок, а досвідчений інженер-
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діагностик – до 80-90 %. Не поодинокими у вітчизняній практиці є 
випадки, коли з-за відсутності фахівців відповідної кваліфікації навіть 
незначні поломки сучасної складної техніки у сільськогосподарських 
підприємствах призводили до тривалих простоїв під час проведення 
польових робіт, а певна частка машин взагалі не використовувалася і 
розукомплектовувалася на запасні частини. 

Ефективним у сучасних умовах є проведення робіт з ремонту, 
технічного обслуговування і модернізації сільськогосподарських 
машин та обладнання спеціалізованими техсервісними 
підприємствами за участю машинобудівних заводів-виробників. Такий 
підхід забезпечує підвищення надійності і продуктивності машинно-
тракторного парку господарств і дозволяє приблизно утричі 
ефективніше використовувати кошти, що виділяються на ремонтні 
потреби. Відновлення роботоздатності технічних засобів у 
спеціалізованих формуваннях у два-три рази підвищує надійність і 
подовжує терміни використання машин та їх складових частин. При 
спільній роботі сільськогосподарських підприємств та спеціалізованих 
сервісних формувань при проведенні ремонтно-обслуговуючих робіт 
витрати на утримання техніки у розрахунку на 1 т витраченого палива 
і 100 ум.ет.га порівняно з господарствами, що виконують ці роботи 
власними силами, менше, відповідно, на 34,7 і 16,3 % (14). 

Висновки. В Україні концепцію розвитку дилерської діяльності 
та її складової – технічного сервісу сільськогосподарської техніки і 
обладнання – необхідно будувати виходячи з певних принципів. 
Сервісні послуги повинні бути вигідні сільському товаровиробнику. 
Тобто необхідно опрацьовувати і пропонувати такі рішення, які 
забезпечують отримання позитивного результату при наданні 
сервісних послуг. Крім того, споживач повинен мати право вибору 
машин і обладнання, що пропонуються виробниками 
(постачальниками), а останні зобов‘язані пропонувати різні види  
сучасної техніки, яка приносить товаровиробникам економічний 
ефект від її використання. 

Усі послуги, що надаються сільськогосподарським 
товаровиробникам щодо постачання та технічного обслуговування 
техніки, повинні бути сертифіковані. На державному рівні необхідно 
розробити методичні рекомендації щодо сертифікації якості 
підприємств технічного сервісу, методики відомчої метрологічної 
атестації стендів перевірки основних вузлів і агрегатів (поливної 
апаратури, гідроагрегатів, електрообладнання, електроніки тощо). 
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТІВ 
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
ПЛУГАТАРЬОВА Т.І., АСПІРАНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
У статті розглянуті проблеми деградації ґрунтів в області. Виявлені причини 

зменшення гумусу та намічені шляхи вирішення проблеми. 
In article are considered the problems of degradation of soils in area . Identified causes 

reduction of humus and ways of solving problems. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На 
сьогоднішній день в Україні особливо актуальною стає проблема 
ефективного використання її головного ресурсу – землі, яка є 
основним засобом виробництва в галузі та найважливішою частиною 
національного багатства держави. 

Рівень розораності сільгоспугідь давно перевищив екологічно 
допустимі норми. Причиною цього є екстенсивний спосіб ведення 
землеробства, нераціональна структура сільськогосподарських угідь 
при надзвичайно високій їхній розораності. 

На початок 2011 року розораність сільськогосподарських угідь в 
Україні залишається на критично високому рівні і сягає 78 %. Такого 
нещадного рівня використання ґрунтів не має жодна європейська 
країна: середній показник держав ЄС складає 25,6%; найрозвиненіших 
країн — 11,8%. Для порівняння: розораність території США – 19,8%, 
частка сільськогосподарських угідь - 45,6 % від території держави; 
розораність території Великобританії, Франції, ФРН – від 24,1 до 
33,1%, Росії - 7,8%, Канади - 4,6%, при цьому  частка ріллі в цих 
країнах складає від 40 до 58% [1]. 

Оцінюючи загальний стан землеробства у нашій державі слід 
наголосити, що «загарбницький» підхід власників та користувачів до 
використання усіх ресурсів землі призвів до його нестійкого стану, 
який можна охарактеризувати як критичний. Дана проблема не може 
залишатись без уваги, адже подальше безвідповідальне використання 
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земельних ресурсів може призвести до її повного виснаження, що 
неодмінно приведе загострення продовольчої проблеми в Україні до 
критичного рівня.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема 
деградації ґрунтів в наслідок їх нещадної розораності на фоні 
безвідповідального ведення сільськогосподарського виробництва була 
та залишається однією з головних у системі АПК нашої країни. 
Багатьма вченими економістами, аграрниками та ґрунтознавцями вона 
неодноразово обговорювалась та вирішувалась.  

Але сучасний стан земель показує, що дана проблема досі 
залишається невирішеною, а питання прикладного характеру 
потребують подальшого вдосконалення з метою практичного 
застосування у господарській діяльності. 

Формулювання цілей статті. Виявлення причин, що 
призвели до критичного стану земель в Україні та розроблення 
практичних рекомендацій з удосконалення систем удобрення на 
прикладі овочевих сівозмін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На земній кулі 
придатних для рільництва ґрунтів є лише 3,2 млрд. га або лише 9 % 
усієї поверхні землі. Саме ця частина поверхні повинна забезпечити 
продовольством постійно зростаючу кількість мешканців планети. 
Якісний склад та родючість ріллі визначають благополуччя кожної 
держави, її продовольчу безпеку та незалежність. В Україні чорнозем - 
найродючіша частина оброблюваних ґрунтів - становить, за різними 
оцінками, від 8 до 15 % світових запасів. 

Сьогодні вітчизняні чорноземи слугують хіба що зразком 
виродження. Унікальних, еталонних ґрунтів, може, ще залишилося у 
межах одного відсотка. За 100 років (1881-1991) вміст найціннішого 
складника - гумусу зменшився у ґрунтах України майже на третину (з 
4,2 до 3,2 %). Нині ж він становить 3,1 %, і цей процес триває [2]. 

Землі України знаходяться на прикордонному з критичним 
положенні. Але слід звернути увагу, що земля - специфічний та 
притаманний лише сільськогосподарському виробництву засіб є 
повністю відновлювальним ресурсом. Та незважаючи на цей факт 
сучасний спосіб ведення виробництва продукції рослинництва призвів 
до розвитку небувалих ерозійних процесів. Щорічні втрати гумусу 
сягають понад 20 млн. т, втрачається 16 млрд. м3 води. Площа 
деградованих ґрунтів зростає на 80 тис. га, а сумарні втрати чистого 
прибутку від ерозії сягають 40 млрд. гривень щороку. Землеробство 
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велося і ведеться з повним ігноруванням закону повернення в ґрунт 
винесених урожаєм поживних елементів. Щорічний дефіцит гумусу 
становить близько 500 кг/га [3]. 

Для України такі цифри несуть не лише екологічно небезпечні 
наслідки, а ще й призводять до втрати потенційних врожаїв та 
прибутків, що в цілому негативно впливає на розвиток АПК країни. 

Щоб проаналізувати причини та наслідки «безвідповідального» 
ведення сільськогосподарського виробництва розглянемо більш 
детально з цієї точки зору Харківську область.  

Станом на 01.01.2011 року розораність земель Харківської 
області складає 61,3 %, при цьому землі сільськогосподарського 
призначення мають наступну структуру: рілля займає 61,3 %, перелоги 
– 0,4 %, багаторічні насадження – 1,6 %, сіножаті – 3,8 %, пасовища – 
9,8 %. 

При щільності населення Харківської області в 88 осіб на 1 км2, 
що значно менше ніж у більшості розвинених країн світу, на одного 
жителя області припадає 1,14 га земель, в т.ч. 0,88 га 
сільськогосподарських угідь, з них – 0,70 га ріллі - такий рівень 
розораності доказує нераціональне використання усіх наявних 
земельних ресурсів.  

Загальний екологічний стан сільськогосподарських угідь на 
території Харківської області характеризується прогресуючою 
деградацією земель, яка є наслідком високого господарського освоєння 
земельного фонду, що викликано відсутністю належних заходів з її 
охорони та відтворення як основного виробничого ресурсу. Так на 
початок 2011 року по області обліковувалось 1618,3 тис. га 
деградованих земель, що складає 51,5 % від загальної площі області, та 
13,7 тис. га підтоплених земель або 0,4 %. 

Серед причин, що могли призвести до такого критичного стану 
земельних ресурсів в області, ми виділили дві головні. Перша, це 
неефективна система контролю та покарання державою 
нераціонального використання природних ресурсів підприємствами - 
користувачами земель. 

Друга та найголовніша, те що більшість земель 
сільськогосподарського призначення знаходить в руках приватних 
власників, а це в свою чергу, майже унеможливлює втручання держави 
у процес ведення господарської діяльності. 

А господарська діяльність, в свою чергу, не може здійснюватись 
з урахуванням усіх необхідних рекомендацій, таких як раціональні 
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сівозміни та оптимальні дози внесення в грунт поживних елементів на 
фоні інтенсивних методів ведення діяльності. 

Перша проблема знаходиться на етапі вирішення, адже 
державою вже розроблені та впроваджені проекти, спрямовані на 
створення дієвої системи контролю за рівнем використання земель. 

Основи цих напрямів вже закладені в Концепції національної 
екологічної політики України на період до 2020 року. Так з питань 
охорони ресурсів та екологізації сільського господарства на період до 
2020 року поставлені наступні задачі:  

— забезпечення екологічно допустимого сільськогосподарського 
навантаження на ґрунтовий покрив; 

— забезпечення широкого впровадження новітніх екологічно 
збалансованих технологій ведення сільського господарства; 

— розроблення технологій з відновлення виведених з ріллі 
деградованих, малопродуктивних та забруднених 
сільськогосподарських угідь [4]. 

Проте дані задачі мають лише стратегічно направлений 
рекомендувальний характер і не вирішують практичних проблем, що 
виникли у сучасному землеробстві.  

Практичним втілення законодавчого регулювання з питань 
використання та охорони ґрунтів стала агрохімічна паспортизація 
земель сільськогосподарського призначення, яка лежить в основі 
проекту «Про основні засади державної аграрної політики на період до 
2015 року» і здійснюється за Указом Президента України «Про 
суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського 
призначення». Задачею проведення даного обстеження є виявлення 
змін якісного стану ґрунтів з метою розроблення практичних заходів, 
направлених на підвищення їх родючості [5]. 

Але, навіть, вирішивши першу проблему, друга буде грати 
вирішальну роль у розв’язанні питання збереження та покращення 
якісного складу земельних ресурсів. Адже основними 
сільськогосподарськими товаровиробниками в Харківській області є 
сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, у 
користуванні та власності яких перебуває 1154,2 тис. га або 36,7% від 
загальної площі області, в тому числі в сільськогосподарських 
товариств різного типу – 543,9 тис. га (17,3 %), сільськогосподарських 
кооперативів – 38,5 тис. га (1,2 %), підсобних сільських господарств 
недержавних підприємств, установ і організацій – 9,2 тис. га (0,3 %), 
інших недержавних сільськогосподарських підприємств – 272,9 тис. га 
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(8,7 %), державних сільськогосподарських підприємств – 109,7 тис. га 
(3,5 %), міжгосподарських підприємств – 0,1 тис. га, фермерських 
господарств – 180,0 тис. га (5,7 %) [6]. 

Така структура розподілення земельних ресурсів ускладнює 
безпосередній вплив держави на господарську діяльність суб’єктів.  

Сільськогосподарські угіддя, головним чином рілля, знаходяться 
у розпорядженні приватних землевласників в невеликій кількості, що в 
сою чергу унеможливлює застосування більшості агротехнічних 
прийомів та заходів. До заходів, що не можуть здійснюватись на 
невеликих площах, на нашу думку, можна віднести перш за все 
мінералізацію посівів з метою забезпечення позитивного балансу 
поживних речовин. 

За часів існування колишнього Радянського Союзу, коли вся 
власність була державною, у веденні сільськогосподарського 
виробництва виконувались основні закони раціонального 
природокористування, основним з яких був закон повернення в ґрунт 
винесених урожаєм поживних елементів. В основі цього закону лежить 
принцип бездефіцитного балансу поживних речовин. 

Для аналізу складових балансу поживних речовин порівняємо 
сучасні показники обсягів внесення мінеральних та органічних добрив 
під сільськогосподарські культури по Харківській області з 
аналогічними показниками 30 років назад (таблиця 1). 

З таблиці 1 видно, що 30 років назад у Харківській області 
пріоритетним напрямом відновлення гумусового слою та створенням 
бездефіцитного балансу поживних речовин була мінералізація зі 
значною частиною внесення органічних добрив. Розрахунки 
проведені автором показали, що в середньому за 2007-2010 роки по 
області вносилось 610,3 тис. ц. мінеральних добрив та 556,0 тис. тонн 
органічних, що складає лише 32,9 % та 4,9 % від обсягів внесених 
добрив у період з 1977 по 1980 роки. 

За тридцять років відбулось зменшення обсягів внесення 
мінеральних добрив більше ніж у 2 рази, а органічних добрив на 
10916,2 тис. тонн, або на 92,4 %. Такі надзвичайно різкі зміни у 
порушенні балансу поживних речовин неодмінно повинні були 
відобразитись на стані сільськогосподарських угідь. Саме тому можна 
сміливо стверджувати, що зменшення обсягів внесення органічних 
добрив стало однією з головних причин деградації ґрунтів та 
зменшення гумусового шару. 
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Таблиця 1 
Внесення добрив під сільськогосподарські культури у 
Харківській області у 1977-1980 рр та 2007-2010 роках 
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Джерело: дані Головного управління статистики у Харківській області, 
розрахунки автора 
 

За роки перебування земель сільськогосподарського 
призначення у приватній власності в господарствах Харківської 
області на 1 га посівної площі внесення органічних добрив 
зменшилось в 13 разів. Такі факти повинні визивати занепокоєння не 
лише науковців, а й безпосередніх користувачів цих ресурсів – 
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сільськогосподарських підприємств. 
З метою вирішення проблеми стабілізації показників родючості 

ґрунту науковцями з даної області були розроблені та удосконалені 
системи удобрення в сівозмінах овоче – кормової спеціалізації за умов 
зрошення на території Харківської області. Основною задачею 
дослідів, що проводились для вирішення поставленої мети, було 
встановлення оптимальної для овочів сівозміни на фоні різних 
варіантів удобрення. (таблиця 2) 
 

Таблиця 2 
Залежність урожайності овочів від сівозміни та 

систематичного внесення добрив 
8- пільна 
сівозміна 

8- пільна 
сівозміна № 

з/
п 

Варіант Урожай 
ність, 
т/га 

Прир
іст, % 

Варіант Урожай 
ність, 
т/га 

При
ріст, 
% 

 Огірок Томат 
1 Без добрив 

(контроль) 
1,8 - Без добрив 

(контроль) 
16,0 - 

2 50 т/га гною + 
N60P60K45 

4,2 133 N120P120K90 21,3 33,1 

3 100 т/га гною + 
N60P60K45 

4,6 155 N90P90K90 23,9 49,4 

4 50 т/га гною 3,4 88,9 Післядія гною 27,0 68,8 
5 75 т/га гною  

+N90P60K45 
4,6 155 N135P120K90 20,4 27,5 

6 N90P60K45 4,2 133 N150P120K90 24,7 54,4 
7 50 т/га гною  

+N60P30K45 
2,9 61,1 N180P120K90 25,2 57,5 

 Цибуля (на ріпку) Капуста 
1 Без добрив 

(контроль) 
21,9 - Без добрив 

(контроль) 
35,1 - 

2 N60P60K60 27,5 25,6 40 т/га гною + 
N120P60K45 

58,7 67,2 

3 80 т/га 
перегною + 
N120P60K60 

29,3 33,8 60 т/га гною + 
N90P60 

57,6 64,1 

4 40 т/га 
перегною 

26,9 22,8 80 т/га гною 48,0 36,8 

5 N90P90K90 30,4 38,8 N120P120K90 51,4 46,4 
6 80 т/га 

перегною 
28,1 28,3 40 т/га гною + 

N90P60K60 
61,3 74,6 

7 N120P150K120 26,0 18,7 N90P120K120 56,4 60,7 
Джерело: [7] 
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За даними дослідів можна зробити висновки, що при 
проведенні робіт на контрольних полях (без добрив) за період однієї 
ротації 9-ти пільної овочево – кормової сівозміни урожаєм було 
винесено з ґрунту 789 кг/га азоту, 253 фосфору і 638 кг/гва калію, це 
призвело до створення від’ємного балансу по всіх елементах 
живлення.  

На утворення 1т врожаю було витрачено для огірка – азоту 
3,36 кг, фосфору 1,78, калію 3,82 кг; для цибулі на ріпку – азоту 3,25 кг, 
фосфору 1,47, калію 4,26 кг; для томата – відповідно 3,15 кг, 1,24 та 
4,68 кг; для капусти – 3,31 кг, 1,22 та 3,75 кг; для буряка столового -
3,7 кг, 2,1 та 4,2 кг. 

Майже усі варіанти дослідів показали, що овочі потребують 
органо–мінеральну систему удобрення з урахуванням специфіки 
сівозмін. 

Застосування добрив було економічно вигідним. Умовно чистий 
прибуток склав при внесенні добрив під огірок 489 грн/га, під томат 
1911-3636, під цибулю на ріпку 2039-2398, під капусту пізню 15115-
19422 грн. /га. Біоенергетичний коефіцієнт при вирощуванні огірка 
0,28-0,47; томата 1,92-5,76; цибулі 4,2-8,56; капусти пізньої 5,42-9,53.[7] 

Висновки та пропозиції. Землі України та, зокрема Харківської 
області, знаходяться у виснаженому стані, постійна нераціональна 
експлуатація ґрунту призводить до розвитку ерозійних процесів та 
значного зменшення гумусового шару. За умови сильної розораності 
сільськогосподарських земель позитивних змін можливо досягти лише 
шляхом застосування раціональних ротаційних оборотів та 
мінералізації ґрунту. 

За нашими підрахунками в Харківській області щорічно з 1 га 
орних земель виноситься 0,5-0,6 тонн гумусу. Баланс гумусу від’ємний. 
Тому для підтримки бездефіцитного балансу необхідно кожного року 
вносити на 1 га ріллі по 10 тонн органічних добрив. Такі заходи 
призведуть до поступового покращення стану земельних ресурсів в 
області та країни в цілому, що неодмінно позитивно відобразиться на 
її економічній стабільності та продовольчій безпеці. 
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СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ РИЗИКУ ЧИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 
ПОТИШНЯК О.М., КАТЕЛЯ М.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
ІМ. АДМІРАЛА МАКАРОВА 

 
Визначаються напрями поведінки керівників підприємства при потраплянні у 

ризикову ситуацію. 
This article determines the ways how the company can deal with the uncertainty or risk. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Кожне 

підприємство, діючи на сучасному ринку щодня зустрічається віч-на-
віч з великою кількістю ситуацій, які можуть бути розцінені як 
ризикові. Хоча відомими вченими економістами було написано безліч 
книг та наукових робіт щодо методами боротьби із ризиком, але книги 
все ж таки не зможуть чітко вказати на конкретні дії, як подолати 
підприємницьку кризу, як діяти в умовах невизначеності. Тому 
проблема є актуальною і доки існує підприємницька діяльність, вона 
буде залишатися такою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам 
подолання ризику на підприємстві присвячені роботи С. Аллена, 
Ф. Блэка, Р. Брейли, Д. Зечнера, С. Майерса, Д. Макбета, Р. Мертона, 
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М. Миллера, Ф. Модильяни, Ф. Морисано, Д. Пайла, С. Росса, 
Н. Стоутона, Э. Фама, М. Хабенстока, У. Шарпа, М. Шоулза та інших. 
У працях цих вчених розкрито загальні теоретичні положення про 
управління компанією, основні принципи фінансового ризик-
менеджменту та етапи його проведення, відображені роль вартості 
використовуваного компанією капіталу (витрат на залучення капіталу) і 
способи визначення ставки прибутковості цього капіталу.  

Формулювання цілей статті. Визначити необхідність пошуку, 
дослідження та аналізу ризикових ситуацій на підприємстві. 
Визначити шляхи подолання невизначеності та вказати всі можливі 
варіанти виходу з проблемних зон у сфері бізнес ризику та 
невизначеності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У міру розвитку 
цивілізації, технологій, техніки, підвищенням ролі людського фактора 
значення управління ризиками все зростає. Для підприємства 
однаково важливо управляти фінансовими, політичними, кадровими 
ризиками, технологічними, забезпечувати протипожежну безпеку, 
керувати діями в умовах надзвичайних ситуацій, екологічний 
захист та ін. 

Під стратегією управління маються на увазі напрямки і способи 
використання засобів для досягнення поставленої мети. Кожному 
способу відповідає визначений набір правил і обмежень для ухвалення 
кращого рішення. Стратегія допомагає сконцентрувати зусилля на 
різних варіантах рішення, які не суперечать генеральній лінії стратегії і 
відкинути всі інші варіанти. Після досягнення поставленої мети дана 
стратегія припиняє своє існування, оскільки нові цілі висувають задачу 
розробки нової стратегії. 

Слід мати на увазі, що управління ризиками це не тільки наука, 
але й мистецтво. Чим більше нестандартним є проект або завдання, 
тим важливіше роль мистецтва в управлінні ризиками. Тому 
ефективність управління ризиками може бути підвищена не тільки за 
рахунок застосування наукових методів, а й творчих підходів. 

Теорія прийняття рішень виділяє три можливих ситуації вибору 
рішення: 

1) вибір при визначеності - коли результат рішення 
детермінований і може бути визначений заздалегідь; 

2) вибір в умовах ризику - коли результат заздалегідь точно не може 
бути відомим, але існує інформація про імовірність розподілу 
можливих наслідків; 
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3) вибір в умовах невизначеності - коли результат має випадковий 
характер і повністю відсутня інформація про імовірність наслідків 
рішення. 

З практичної точки зору межа між другою і третьою можливими 
ситуаціями не достатньо чітка, якщо ймовірністю вважати так звану 
суб’єктивну ймовірність - ймовірність як ступінь впевненості людини у 
здійсненні того чи іншого результату.   

Треба чітко розмежувати поняття “ризик” і “невизначеність”. 
Ризик характеризує таку ситуацію, коли настання невідомих подій 
надто імовірне і може бути оцінено кількісно, а невизначеність - коли 
ймовірність настання таких подій оцінити заздалегідь неможливо. У 
реальній ситуації управлінські рішення майже завжди пов’язані з 
ризиком, що зумовлений наявністю ряду факторів невизначеності, 
заздалегідь непередбачених. 

Невизначеність і ризик у підприємницькій діяльності відіграють 
важливу роль, вміщуючи в собі протиріччя між планованим і дійсним, 
тобто джерело розвитку підприємницької діяльності. 

Ризиків у підприємницькій діяльності в умовах ринкових 
відносин уникнути не можна. Для одержання економічного прибутку 
доводиться свідомо йти на прийняття ризикового рішення. 

Прийняття рішень за умов невизначеності характеризується тим, 
що неможливо однозначно передбачити наслідки цих рішень, хто б їх 
не прогнозував. Тобто розглянуті варіанти будь-якої економічної 
діяльності є варіантами з різним (за розміром) рівнем сподіваного 
прибутку і характеризуються різною імовірністю (об’єктивною чи 
суб’єктивною), що цього прибутку буде досягнуто власне на цьому 
сподіваному рівні. Така непевність призводить до того, що прибуток 
стає випадковою величиною, котру можна максимізувати лише за 
умов прийняття ряду гіпотез та коли у менеджера наявна певна 
схильність до ризику як міри. 

То що ж саме робити, коли підприємство потрапило у 
невизначеність чи ризикову ситуацію?  Як ми вже зрозуміли, не існує 
загальноприйнятих норм, дій чи чіткої стратегії поведінки, яка може 
допомогти керівникам вийти з ризикової ситуації переможцем. Цей 
процес є дуже індивідуальним. Але можна узагальнити етапи, які є 
невід’ємними у поведінці менеджера. Базою цього процесу є такі дії: 
моніторинг, ідентифікація, оцінка та контроль. 

Моніторинг 
Перш за все треба проаналізувати ринкову ситуацію,визначити 
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загрози для підприємства із зовнішнього чи внутрішнього 
середовища, зрозуміти звідки ризик міг з’явитися, визначити які дії 
менеджерів були порушені щодо попередження його появи та що 
зробити, щоб у майбутньому вберегти компанію він подібного ризику.  

Ідентифікація 
Далі необхідно визначити що стало причиною появи 

ризику,найважливіше - визначити вид ризику. Він може бути 
економічний, технологічний, спекулятивний,чистий, фінансовий чи 
не фінансовий, фундаментальний чи частковий тощо. Від того 
наскільки вірно буде визначена характеристика ризику, залежить 
наскільки вірні дії будуть впроваджені щодо подолання ризикової 
ситуації. 

Оцінка 
Далі необхідно оцінити цей ризик: які загрози  він несе для 

компанії, яка серйозність настання та які можуть бути наслідки для 
підприємства. Також до цього етапу можна віднести і прийняття 
рішення щодо методів подолання ризикової ситуації. 

Контроль 
Наступний етап є не менш важливим для компанії - це обрати 

конкретні дії щодо подолання ризику. Існують такі методи: 
— Запобігання ризику. Уникнення ризику є найефективнішим і 

водночас найважчим для виконання методом. Уникнення означає 
фактичне ухилення від ризикогенної, ризиконебезпечної діяльності 
або способу буття. Безумовно, про уникнення може йтися лише за 
наявності альтернативних вирішень, які є менш ризиковими. 

— Зменшення ризику. У тій ситуації, коли можливості 
раціонального уникнення ризику вичерпуються, постає потреба 
використовувати інші способи антири-зикового характеру. Один із 
таких способів полягає в попереджувальній (превентивній) діяльності, 
спрямованій на зменшення ризику. Здійснення ефективної 
попереджувальної діяльності потребує значних фінансових витрат на 
придбання різноманітних технічних засобів та проведення 
організаційно-технічних заходів, які могли б протистояти виникненню 
ризиків. 

— Утримання чи обмеження ризику. У тій ситуації, коли попри всі 
попереджувальні зусилля ризик настане, вживають заходів, 
спрямованих на його обмеження (локалізацію). Ці заходи здебільшого 
мають репресивний характер.  

З метою обмеження наслідків ризику його можна поділити.  
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Перенесення ризику. Поділ ризику як форма контролю полягає в 
тому, що господарські суб'єкти можуть обмінятися пакетами акцій, 
віддавши, таким чином, частину власного ризику і взявши частину 
чужого. Такі операції відомі як операції з диверсифікації портфеля 
активів господарського суб'єкта. 

Тож управління ризиками повинно входити в загально-
організаційний процес управління, слід розробити свою стратегію і 
тактику ефективного управління ризиками. Так само, важливо не 
тільки реалізовувати управління ризиками, а й періодично переглядати 
заходи та засоби такого управління. 

Підприємництва без ризику не існує. Найбільший прибуток, як 
правило, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Ризик 
обов'язково повинний бути розрахований до максимально 
припустимої межі. Як відомо, усі ринкові оцінки носять різноманітний 
характер. Важливо не боятися помилок у своїй ринковій діяльності, 
оскільки від них ніхто не застрахований, а головне - помилок не 
повторювати, постійно коректувати систему дій з позицій максимуму 
прибутку. Менеджер покликаний передбачати додаткові можливості 
для пом'якшення різких коливань на ринку. Головна мета 
менеджменту, особливо для умов сьогоднішньої вітчизняної економіки 
- домогтися, щоб при самому гіршому розкладі мова могла йти тільки 
про деяке зменшення прибутку, але не в якому випадку не поставало 
питання про банкрутство підприємства. Тому особлива увага 
приділяється постійному удосконалюванню управління ризиком - 
ризик-менеджменту.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО 
СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ 

 
САЙЧУК Ю.А., АСПІРАНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 

 
В статті висвітлено стан розвитку молочного підкомплексу. Узагальнено заходи 

щодо підвищення економічної ефективності молочного скотарства 
Development of suckling sub complex status is reflected in the article. Generalized 

measures on the increase of economic efficiency of the suckling cattle breeding 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Поглиблення 
кризових явищ у сільськогосподарському виробництві негативно 
вплинуло на розвиток скотарства, яке є найважливішою галуззю 
продуктивного тваринництва в Україні. У складних умовах нині 
функціонують молочне скотарство та молокопереробні підприємства, 
знизилися обсяги виробництва молока і молокопродуктів, 
ефективність переробки і відповідно закупівельні ціни на сировину. 
Молоко і молокопродукти становлять основу повноцінного 
харчування населення. За науково обґрунтованими нормами 
харчування людина має споживати в середньому 380 кг (у перерахунку 
на молоко) молока і молочних продуктів, у тому числі 120кг молока у 
свіжому вигляді. Рівень споживання молока на душу залишається 
достатньо низьким 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність 
виробництва молока розглядається в ряді праць  вчених-економістів: 
В.Г. Андрійчука, П.Т. Саблука, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, 
О.А. Нужної, М.К. Пархомця, О.В. Цимбал, Н.І. Шиян та в багатьох 
інших. В публікаціях вищевказаних науковців висвітлюються питання 
пошуку резервів підвищення економічної ефективності виробництва 
тваринницької продукції, зокрема молока, на основі комплексного 
використання факторів інтенсифікації та впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу за рахунок створення привабливого 
інвестиційного середовища в сільському господарстві та активізації 
інвестиційних процесів. Однак ряд питань залишається не 
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розкритими. Існує об’єктивна потреба в узагальненні напрямів 
підвищення економічної ефективності виробництва молока. 

Формулювання цілей статті. Метою даної праці є 
узагальнення основних тенденцій та окреслення перспектив 
виробництва одного з основних видів продовольчої продукції – 
молока та молокопродуктів у Харківській області в аспекті 
забезпечення продовольчої безпеки держави на регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Низький рівень 
організації виробництва, праці та її оплати, зруйнована матеріально–
технічна база, відсутність можливості фінансування з місцевого, 
регіонального і державного бюджетів і фактично повне банкрутство 
багатьох сільськогосподарських товаровиробників обмежують 
можливості самостійного вирішення проблеми забезпечення 
конкурентоспроможності молока і молочної продукції. 

Для виконання спеціальних функцій захисту своїх інтересів 
товаровиробники молока разом із переробними, агросервісними та 
іншими підприємствами АПК на добровільних засадах можуть 
створювати кооперативні союзи, багатопрофільні спеціалізовані 
асоціації сервісного обслуговування галузей скотарства, територіальні 
технологічні центри для фірмового обслуговування підприємств, а 
також лізингові компанії для організації довгострокової оренди машин, 
устаткування та ін. 

Найбільш ефективно діючими інтегрованими структурами в 
молоко продуктовому підкомплексі виявилися ті, в яких  головним 
інтегратором виступає молокопереробне підприємство. Воно 
оптимізувало сировинну базу відповідно до своїх потужностей за 
рахунок великих і дрібних аграрних формувань (у тому числі і 
особистих селянських господарств) та забезпечило товаровиробників 
молока певними основними й оборотними засобами за їх 
замовленням. Ми поділяємо точку зору Т.Г. Маренич, що до 
останнього часу недостатньо вивчалися процеси формування 
спеціалізованих підприємств, заснованих на основі кооперації та 
інтеграції [2]. 

Позитивним напрямом є створення інтегрованих виробничих 
структур з ініціативою з боку переробних підприємств, де має місце 
завершений цикл – від виробництва молочної сировини та її 
переробки до реалізації готової продукції. Світова практика показала, 
що саме такі інтегровані єдині організаційно-правові формування є 
найперспективнішим напрямом розвитку молочної галузі. Ці 
об’єднання значною мірою впливають на вироблення і реалізацію 



233

стратегії конкурентоспроможності продукції. 
Великотоварне виробництво є вигіднішим, оскільки воно здатне 

запропонувати продукцію з меншими витратами, кращою якістю і 
широким асортиментом. Незаперечність цього підтверджує досвід 
роботи агро холдингів. 

Тому на перспективу виробництво молока буде укрупнюватися. 
якщо в 2011р. на переробку надійшло 45% молока від 
сільськогосподарських підприємств і 55% - від господарств населення, 
то співвідношення слід довести відповідно до 80% і 20%. Відносно 
переробки молока, то зараз у скандинавських та деяких інших 
європейських країнах 60-80% молочних продуктів виробляють окремі 
компанії, наприклад, в Польщі це компанія «Млековита». В Україні 
працюють 280 заводів, які переробляють молочну сировину [8]. 

Основною проблемою галузі є зменшення обсягів виробництва 
продукції і поголів’я тварин, яке відбувається в господарствах всіх 
форм власності. Так, у порівнянні з показниками 1990 року станом на 
01.01.2011 року в усіх категоріях господарств чисельність корів 
скоротилась в 3,2 рази, а виробництво молока зменшилось у 2,2 рази. 
Поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах скоротилося 
більш ніж у 10 разів і становить 589 тис. голів, у результаті  цього 
основними виробниками молока стали господарства населення – 
80,3% у валовому обсязі. Виробництво молока на душу населення 
скоротилося з 472 кг у 1990р. до 252кг у 2010р. , а його споживання у 
2010 році – до 212 кг, що нижче раціональної норми на 44%. 

Порівняння фактичного і необхідного споживання продукції 
дало змогу розрахувати загальну потребу в молоці для населення 
України. Загальний дефіцит виробництва молока складає 6,2 млн. 
тонн. 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської 
області за чисельністю поголів’я корів показало залежність 
рентабельності виробництва молока від кількості поголів’я. 
Підприємства, які утримують 126 корів одержують збитки від 
реалізації молока, а ті, що мають787 корів досягають 29,2% 
рентабельності виробництва молока. 

Установлено, що економічна ефективність виробництва молока 
залежить від продуктивності корів. Зростання надою у 3,1 рази з 1572 
кг до 4803 кг сприяє зниженню виробничої собівартості 1ц молока на 
21% і підвищенню рівня рентабельності виробництва з мінус 14,5% 
збитковості до 30,9% прибутковості. 

Виявлення залежності продуктивності корів від виробничих 
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витрат на 1 корову в рік показало, що їх збільшення  у 2,8 рази – з 1629 
грн до 4572 грн забезпечує підвищення продуктивності корів у 3,1 
рази – з 1321 кг до 4113 кг, зниження виробничої собівартості 1 ц 
молока на 13,6% й досягнення 29,3% рівня рентабельності  з мінус 
5,4% збитковості. 

Визначено, що виробнича собівартість 1 ц молока з 
підвищенням рівня годівлі кормів зменшується, а рівень 
рентабельності підвищується. При збільшенні витрат кормів на 1 
корову за рік у 2,6 рази – з 23,5 до 61,9 ц корм.од виробнича 
собівартість 1 ц молока зменшується на 6,2%, а рівень рентабельності 
його виробництва підвищується з 0,1% до 24,5%. Підвищення витрат 
кормів на 1 ц корм од на 1 корову за рік сприяє зростанню 
продуктивності корів на 61, 3 кг, а збільшення частки концентрованих 
кормів на 1% збільшує приріст надою молока на 12,8 кг [5]. 

На розвиток молочного виробництва суттєво впливає рівень 
закупівельних цін. Різкі зміни цін на молочну сировину, їх зниження 
призводили до збитковості галузі. А існуючі обсяги державної 
підтримки не забезпечують розширеного відтворення молочної 
худоби. Вчені вважають, що для підвищення економічної 
ефективності розвитку молочного скотарства потрібно забезпечити 
державну підтримку галузі за рахунок бюджетних коштів у розмірі не 
менше 1000 грн. за кожну прирощену корову, а за племінну 
3000 грн. [7]. 

Мають зростати вимоги до якості молочної сировини у зв’язку із 
вступом України до Світової торгівлі. Для цього необхідно зміцнити 
матеріально-технічну базу молочних ферм по охолодженню та 
очищенню молока, дотримуватися вимог до молока при його закупівлі 
та ін.. Що стосується самої переробки молока, то необхідно 
впроваджувати нові технології на молочних підприємствах. Зараз 
розвивається новий напрямок мембранних технологій – партикуляція 
(це можливість «конструювати» нові молочні продукти з заданими 
фізико-хімічними властивостями). 

Економічна ефективність молока багато в чому залежить від 
організації виробництва та управління. З подоланням кризи, а потім і 
забезпеченням розвитку на основі розв’язування ініціативи і 
самостійності товаровиробників, конкуренції між ними, почне 
підвищуватися й економічна ефективність. Це можливо лише за 
дотримання основних принципів переведення молочного скотарства 
на промислову основу, що передбачає високий рівень продуктивності 
праці. Велика роль належить вдосконаленню формування комплексів 
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в умовах інтеграції, поглибленню їх спеціалізації та застосування 
передових технологій виробництва молока; вибору раціональних 
розмірів комплексів та своєчасного їхнього освоєння та введення в 
корисну дію; зміцненню кормової бази з застосуванням науково 
обґрунтованого рівня годівлі; оптимізації структури стада; створення 
спеціалізованих господарств і ферм з вирощуванням ремонтного 
молодняку, що підходить під вимоги технологій промислового 
виробництва; розробка і застосування перспективних форм організації 
праці та її оплати; підвищення вимог до зоотехнічної роботи, 
спрямованої на використання можливостей зростання продуктивності 
худоби та якості її продукції. З метою підвищення ефективності 
племінної роботи та нарощування генетичного потенціалу 
продуктивності у молочному скотарстві необхідно: привести 
вітчизняну систему селекції у тваринництві у відповідність до 
міжнародних стандартів; визначати в якості пріоритетного напряму 
використання бюджетних коштів на підтримку селекції у 
тваринництві; створення і функціонування єдиної системи обліку у 
тваринництві та формування централізованої інформаційної бази з 
племінної справи; підвищити ефективність використання в 
селекційному процесі кращих генетичних ресурсів вітчизняного та 
зарубіжного походження; сприяти використанню геномного 
типування тварин відповідно до світової практики [7]. 

Висновки. Збільшення обсягів виробництва молока буде 
сприяти вирішенню продовольчої безпеки нашої держави. Тривалий 
час в дореформений період молочне скотарство розвивалось на 
розширеній основі. В останній час дана галузь, незважаючи на всі 
спроби держави стосовно її підтримки,  опинилася в кризовому стані, 
наслідками якої є зменшення поголів’я корів та обсягів виробництва 
молока. Вжиття невідкладних заходів з боку владних структур, 
сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств 
забезпечить прибутковість і конкурентоспроможність молочного 
скотарства. 
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ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ОВОЧІВ 
 

САКУН А.Ж., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Розглянуто експортну діяльність галузі овочівництва. Розкрито особливості 

формування зовнішнього та внутрішнього ринку овочів, основні напрями перспектив і 
підвищення експортного потенціалу галузі. Обґрунтовані пропозиції щодо організації 
підвищення експортної спрямованості галузі.  

We consider the field of vegetable exports. The features of the formation of internal and 
external market vegetables, main directions and prospects for increasing export potential. 
Reasonable suggestions for improvement of export oriented industries. 
 

Постановка проблеми. Овочевий бізнес України є одним із 
сегментів агропромислового комплексу, що найбільш динамічно 
розвивається. Незважаючи на те, що цей сектор, як і раніше, не 
входить до числа пріоритетних, практика свідчить, що його розвиток 
дає можливість набагато успішніше вирішувати економічні та 
соціальні проблеми села, ніж підтримка тих секторів, які зараз для 
уряду є пріоритетними, а саме: зерновий, цукровий і м’ясо-молочний. 

Відмінною рисою овочевого бізнесу України є практично повна 
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відсутність експорту свіжої плодоовочевої продукції, що робить цей 
ринок дуже уразливим і нестабільним. Причиною такої ситуації є 
відсутність у більшості виробників технологій післязбиральної 
доробки, зберігання й упакування продукції, які б відповідали вимогам 
часу і закордонних покупців. Крім того, як і раніше, занадто велика 
частина продукції виробляється в присадибних господарствах, а 
кількість професійних виробників овочів відкритого ґрунту продовжує 
залишатися порівняно незначною, що утруднює формування оптових 
партій однорідної за якістю свіжої овочевої продукції.  

Експорт є основою формування валового продукту держави. 
Важлива складова українського експорту це саме експорт 
сільськогосподарської продукції, зокрема овочевих культур. Сучасний 
стан експортної діяльності аграрних підприємств не в повній мірі 
сприяє підвищенню виробничого потенціалу та зміцненню фінансово 
– економічного стану даної галузі. Серед основних причин низького 
рівня експорту з України можна виділити нестабільну економічну 
ситуацію в державі, яка впливає на ефективність овочевого ринку, 
який у свою чергу залежить від раціонального поєднання 
виробництва, переробки, зберігання і реалізації овочів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічними 
проблемами овочівництва та формування ринку даної продукції в 
Україні займалися В.Я. Амбросов, Т.Є. Кучеренко, П.М. Макаренко, 
В.О. Муковоз, В.В. Писаренко, В.П. Рудь, П.Т. Саблук та ін. Проте  
аспект дослідження регіонального ринку  овочевої продукції у 
кризовий період залишається не достатньо вивченим. Рівень 
сформованості та функціонування ринку овочевої продукції в значній 
мірі впливає на економічну ефективність овочевого виробництва. 

Тому саме пошук науково - обґрунтованих засобів покращення 
експортної  діяльності в аграрній сфері зумовлюють необхідність 
визначення перспективних напрямів розвитку експорту овочевої 
продукції. 

Формулювання цілей статті. Дослідження сучасного стану 
експортної діяльності овочевого ринку Херсонської області, аналіз 
існуючих проблем, які впливають на розширення експортної 
діяльності на ринку овочів, виділення напрямів і важелів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна входить 
до числа провідних світових виробників овочів відкритого ґрунту. 
Основні площі культивування овочевих культур сконцентровано в 
регіонах із найбільш сприятливими умовами для їхнього вирощування.  

В розміщенні овочевих культур можна прослідкувати зональну 
спеціалізацію. На півдні України в суспільному секторі переважно 
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вирощують: томат, цибулю на ріпку, зелений горошок, перець, 
баклажани, тобто овочі, які є основною сировиною для первинної 
переробки в господарствах і на консервних комбінатах (заводах), 
більшість яких розташована саме в південних областях. Крім того, 
південна зона й надалі залишиться основним виробником томата, 
цибулі, перцю, баклажанів для завезення в західні та північні області 
України.  

Зокрема, протягом останніх 5 років, основна маса помідорів і 
цибулі ріпчастої надходить на ринок із господарств Донеччини, 
Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини, Запорізької 
області та АР Крим; огірків – з Дніпропетровської, Запорізької, 
Полтавської, Черкаської та Херсонської областей; капусти – зі 
Львівської, Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської 
областей (ранньої – із Закарпаття, Криму та Одещини). 

Україна вже сьогодні входить у першу сімку світових лідерів за 
валовим виробництвом овоче-баштанної продукції, а у розрахунку на 
душу населення займає дев’яте місце у світі. Медична норма 
споживання населенням овочів виконується в Україні лише на 70-80%. 
У залежності від регіону українець споживає щороку від 85 до 100 кг 
овочів. Зокрема, за статистичними даними, середній українець 
споживає на рік лише 2,5 кг помідорів, у той час як населення 
Європейського Союзу - 23 кг (на одну людину), а Сполучених Штатів 
Америки - 33 кг. Це є прикладом того, які у нас є ще величезні 
потенційні можливості для виробництва й збільшення експорту  [4].  

Спостерігаючи географію надходження на світовий ринок 
овочевої продукції можна відмітити, що в Європі основним ринком 
для імпорту є Німеччина, а основними постачальниками – Туреччина, 
Іспанія та Італія.  

Найбільшим світовим експортером свіжих овочів, найперше 
помідорів і цибулі можна вважати США. Частину овочів ЄС імпортує з 
Південної Африки, Марокко, Чилі, Аргентини, Нової Зеландії, 
Туреччини та Ізраїлю.  

Вітчизняні виробники вже навчилися вирощувати овочі не 
гірше за зарубіжних колег, але досягти максимальної інтенсифікації 
виробництва заважає невміння займатися кооперацією та реалізацією. 
Особливо це стосується ланок виробництво – переробка, 
виробництво – зберігання, виробництво – збут і переробка – збут. Так 
склалося, що виробництво овочів в загальному ланцюгу „виробництво 
– переробка – збут” працює в нерівноправних умовах з іншими двома, 
які диктують попит і ціни на вирощену продукцію. 

Овочева галузь не може функціонувати без добре розвинутої 
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переробної промисловості, яка зазнала деяких перетворень під час 
переходу до ринкової економіки. Скорочення виробництва овочів, 
нестабільна законодавча та податкова бази, неплатоспроможність 
підприємств і населення, застаріла техніка та технології, розрив між 
виробниками овочевої продукції та переробними підприємствами 
призвело до нестабільної роботи та занепаду овочепереробних 
підприємств. У них немає договірних відносин на сировину з 
сільськогосподарськими підприємствами.  

Експорт плодоовочевої продукції залишається дуже 
привабливим каналом збуту продукції для великих господарств, 
оскільки обсяги експорту становить лише близько 2% загальної 
кількості виробленої продукції, а експортні ціни, що ненабагато вищі 
за роздрібні на таку саму продукцію на внутрішньому ринку дають 
змогу досягти високого рівня рентабельності  [5]. 

Завдяки виходу на зовнішній ринок сільськогосподарські 
товаровиробники отримують додатковий прибуток, обчислюваний як 
різниця між світовою і внутрішньою ціною за мінусом витрат, що 
супроводжують відправку продукції на експорт. 

На сьогоднішній день можна зазначити, що основними 
зовнішніми ринками для експорту овочів є Росія, Білорусь, Литва, 
Латвія, Польща наряду з ними ринки країн Західної Європи 
залишаються перспективними напрямками. За останні 5 років експорт 
овочевої продукції до Росії аграрії наростили в 17 разів. Відтак, 
Україна увійшла до сімки найбільших постачальників агропродукції, 
випередивши такі країни, як Іспанія, Єгипет, Бельгія, Франція та 
Німеччина. 

Зауважимо, на сьогоднішній день виручка вітчизняних 
експортерів сягає 80 млн. дол. США. Україна переважно експортує 
тепличні овочі, зокрема, томатів - майже на 47 млн. дол. США та 
огірків на 14 млн. дол. США. Значною, але поки нестабільної статтею 
експорту є цибуля ріпчаста. Зростають поставки овочів борщового 
набору та замороженої продукції [1].   

Високий урожай овочів, який цього року зібрано в Україні, 
обернувся справжньою проблемою для фермерів і поставив під сумнів 
можливість продовження роботи в майбутньому сезоні. Низький 
рівень цін на українські овочі все ще значно перевищує вартість овочів 
у сусідніх країнах, таким чином позбавивши українських виробників 
шансу експортувати надлишок і відшкодувати свої збитки. 

Українським фермерам належить нелегке завдання – 
експортувати надлишкові обсяги продукції, щоб зняти напругу з 
внутрішнього ринку. Проте експорт цих продуктів буде можливий 
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тільки за умови наявності конкурентної ціни, так як за якістю України 
поки не має ніяких переваг перед Польщею і Голландією.  

Активний експорт овочів – гостра необхідність для українських 
фермерів. В даний час всі вони без винятку відчувають проблеми зі 
збутом продукції. Через нераціонального розширення площ, 
сприятливих погодних умов урожай овочів у цьому сезоні в Україну за 
багатьма позиціями рекордний, і в умовах надлишку ціни впали нижче 
рівня собівартості. Збалансувати ринок можна було б, налагодивши 
поставки на експорт, в тому числі в Росію, яка в останні роки була 
одним з основних покупців української плодово-овочевої продукції, 
проте, як виявилося, надлишок овочів є не тільки в Україні, а й у 
сусідніх країнах – традиційних ринках збуту і конкурентів. Так, 
затоварені овочами і Російська Федерація, і країни Євросоюзу. 

Активний експорт овочів за кордон – практично єдиний спосіб 
розвантажити ринок і підвищити закупівельні ціни.  Проте шанси на 
це невеликі, стверджують експерти. 

Однак, не дивлячись на таку ситуацію, за перше півріччя 2011 р. 
експорт овочів з України зріс на 56,1%, до 54610,6 тис. дол. США. 
Імпорт також зріс, щоправда, значно менше – на 4,5%, до 102930,4 
тис. дол. США. Варто відзначити, що імпорт овочів у грошовому 
вираженні майже вдвічі перевищує їх експорт [1]. 

За даними експертів ринку, експорт овочів борщового набору з 
України в 2010 р. і в 2011 р. сильно зріс у порівнянні з минулими 
роками. На початку поточного року Україна дуже активно 
експортувала овочі в Російську Федерацію, де через минулорічну 
посуху спостерігалася істотна нестача пропозиції овочів і ціни на них 
були вищими, ніж в Україні. Основні експортні позиції серед овочів 
займали тепличні помідори й огірки. Також постачалися, але в значно 
менших обсягах, картопля, буряк, морква. 

 Разом з тим, виробництво овочів в Україні кожного року 
укрупнюється, що дозволяє формувати великі оптові партії для 
постачання на зовнішні ринки.  

 При цьому рентабельність виробництва овочів набагато 
перевищує рентабельність виробництва зернових культур, які 
займають левову частку в структурі експорту продукції сільського 
господарства. 

Однак більша частина (у цілому близько 80 %; по огірках – 
90 %, по томатам – 65-70 %) виробництва овочів у країні й досі 
зосереджено в приватних господарствах населення. 

Україна за сім місяців 2011 р. збільшила експорт овочів в 2,3 
рази – до 125 тис. т. Минулого року було імпортовано на даний період 
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182 тис. т овочів, цього року – 150 тис. т. Експортовано в минулому 
році за аналогічний період – 53 тис. т, в поточному році – 125 тис. т. 
Тобто баланс експорту та імпорту овочів приблизно на одному 
рівні [1]. 

У структурі виробництва овочів за регіонами перше місце у 
2011 р. належить саме Херсонській області, де зібрано майже 11,4 % 
(1123,8 тис. т) загальної кількості овочів [2].  

Виробництво овочів зосереджене в основному в центральному і 
південному регіонах навколо міст Херсона, Скадовська, Каховки і 
Нової Каховки, а також навколо Генічеська (87% від обласного обсягу 
виробництва). Тут, як правило, овочеві культури розміщуються тільки 
на зрошуваних землях. Вагомі приклади використання краплинного 
зрошення та отримання високих врожаїв окремими 
сільгосптоваровиробниками області істотні. Приватне 
сільськогосподарське підприємство «Органік Сістем» 
Голопристанського району отримало томатів на площі 1020 га по 
850 ц, Фермерське господарство «Інтегровані Агросистеми» 
Цюрупинського району отримало томатів на площі 270 га, відповідно 
800 ц, Фермерське господарство «Акант» Каховського району 
отримало томатів на площі 100 га – 700 ц та цибулі на площі 100 га – 
600 ц, Фермерське господарство «Юг» Каховського району отримало 
цибулі на площі 115 га – 740 ц, Фермерське господарство 
«Михайлово» Скадовського району отримало томатів на площі 35 га 
по 680 ц. 

Із  збільшенням об’ємів виробництва продукції рослинництва, 
збільшується їх експортний потенціал. За підсумками 2011 р. об’єм 
експорту цієї продукції  по області склав 94,2 млн дол. США 
порівняно з попереднім звітним періодом збільшився на 
35,4 млн дол. США. При цьому обсяги експорту овочів та плодових 
становили 20,8 млн дол. США (на 3,4 млн. дол. США більше 2010 р.), 
продуктів переробки овочів – 5,5 млн. дол. США [2]. При цьому 
площа, зайнята під овоче-баштанними культурами складає лише 5,7 % 
від загальної площі ріллі по області. Тобто кожен гектар цієї площі в 
рослинництві дає у 7 разів більше валової продукції, ніж гектар, 
зайнятий під іншими сільгоспкультурами. 

Географічне розташування Херсонської області відкриває великі 
можливості для економічного обміну, розвитку прикордонного 
співробітництва та розширення соціальних, економічних і політичних 
зв’язків. Таким чином, Херсонська область залишається 
експортоорієнтованим регіоном. 

Характерною особливістю ринку овочів є недостатньо висока їх 
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якість і досить обмежений асортимент, відсутність зручної для 
споживача розфасовки і упаковки. Для ефективного функціонування 
ринку овочевої продукції та одержання належних прибутків, зокрема і 
від експортної діяльності, необхідно орієнтуватись на розширення 
асортименту овочевих культур; чітке дотримання сівозмін; 
виробництво тієї продукції, яка користується попитом на ринку; 
підвищення якості виробленої продукції за рахунок  впровадження 
комплексної системи управління нею, стандартизації та сертифікації; 
організацію ефективного її зберігання й транспортування; реалізацію 
овочевої продукції в період найвищих цін реалізації.   

Висновки. Для успішного завоювання позицій на світовому 
ринку необхідно вдосконалювати технології вирощування із 
запровадженням передового досвіду та використання усіх останніх 
досягнень науково-технічного прогресу. Розвивати організацію ринку 
овочів із запровадженням реформ та державного регулювання, 
особливо в частині приведення чинного законодавства України до 
міжнародних та європейських вимог. Відсутність державних інституцій 
створює негативний вплив на стан національної економіки, значно 
погіршує насичення споживчого ринку вітчизняними товарами і, як 
наслідок, європейського ринку власною продукцією.   
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ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ 
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
СОЛОДОВНІК О.О., К.Е.Н, ДОЦЕНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
В статті розглянуто сутність партнерських відносин та досвід реалізації 

партнерства держави і бізнесу в інших країнах світу, визначено роль і значення публічно-
приватного партнерства у забезпеченні реалізації економічних реформ в Україні. 

The essence of partnerships and experience of partnership of the state and business in 
other countries, the role and importance of public-private partnership in promoting the 
implementation of economic reforms in Ukraine have been defined in the article. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Численні 
дослідження передумов, перебігу подій та наслідків глобальної 
фінансово-економічної кризи свідчать про те, що кризові явища 
зовнішнього світу стали потужним імпульсом загострення проблем 
соціально-економічного розвитку України, які накопичувалися у 
докризовому періоді та перебували у латентному стані. Слід зазначити, 
що така ситуація не є суто українською, вона характерна для багатьох 
країн світу. Для подолання проблем розвитку національної економіки 
в Україні, як і в інших державах, обрано шлях реформ, який 
ґрунтується на тенденціях розвитку глобалізованого світу з 
врахуванням вітчизняної специфіки кризових явищ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику увагу 
сучасним проблемам і перспективам реформування економіки України 
приділили такі відомі вчені-економісти, як О. Амоша [1], 
В. Вишневський [1, 2], В. Геєць [3, 4], О. Головінов [5, 6], А. Гриценко 
[4, 7], В. Дементьєв [2], І. Запатріна [8], Л. Збаразька [1], О. Молдован 
[9], І. Радіонова [10], С. Рибак [11, 12], М. Якубовський [13] та інші. 
Проте пропозиції наукової спільноти не в повній мірі враховуються 
вітчизняним політикумом при розробці форм макроекономічного 
регулювання. Так, у 2010 році НАН України було підготовлено 
Національну доповідь «Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015», 
яка, як зазначають В. Геєць і А. Гриценко «хоча й здобула позитивну 
оцінку влади та громадськості, все ж не була імплементована у 
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політичну та державну діяльність» [4]. Неврахування наукових підходів 
і теоретичних застережень привело до того, що розпочаті в Україні у 
2010 році реформи поставили багато запитань як у практичній, так і в 
теоретичній площині. Зокрема, відкритим залишається питання 
залучення до процесу реформування всіх суб’єктів господарювання. 
Актуальність його вирішення обумовлюється історичним досвідом 
України та інших країн світу, який переконливо свідчить про те, що 
практично неможливо досягти цілей макрореформ без адекватних 
змін на мікрорівні. Тому дослідження форм співпраці держави і 
бізнесу для досягнення суспільнозначимих цілей, зокрема у форматі 
публічно-приватного партнерства, та розробка відповідних моделей 
відносин стають надзвичайно важливою науково-практичною 
проблемою, від вирішення якої залежать результативність 
економічних реформ та подальший розвиток України. 

Формулювання цілей статті. Розглянути сутність і практику 
застосування партнерства публічної влади і приватних структур у 
контексті досягнення цілей економічних реформ в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кардинальні зміни 
в у світовому господарстві, викликані глобалізаційними процесами, 
обумовлюють необхідність адаптації до них внутрішніх структур 
національної економіки. Широка географічна і галузева 
диверсифікованість, транснаціоналізація процесу виробництва, зміна 
поглядів на природу конкуренції безпосередньо впливають на 
відносини суб’єктів господарювання в процесі виробництва, 
розподілу, обміну товарами, послугами, капіталом, робочою силою. 
Послаблення протистояння підприємств як учасників ринкових 
відносин веде до того, що, як зазначає П. Друкер «все частіше 
економічний ланцюг об’єднує справжніх партнерів, тобто установи, 
які не підпорядковані один одному і по-справжньому 
незалежні» [14, с. 117].  

Формальні та неформальні партнерські відносини дозволяють їх 
учасникам забезпечити зростання ефективності використання 
обмежених ресурсів. Основними положеннями парадигми 
партнерських відносин, що визначає поведінку підприємств на 
сучасному етапі розвитку економічних відносин, є: довіра, зростання 
доданої цінності для обох сторін; рівність, справедливість, збільшення 
прибутку для обох сторін; електронні бізнес-зв’язки для обміну 
інформацією та цифрових трансакцій; тісна координація, віртуальні 
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команди й обмін робітниками; участь у товарних розробках й 
виробництві партнера; довгострокові контракти; ділове 
співробітництво виходе за договірні рамки [15, с. 122].  

Слід зазначити, що наприкінці ХХ ст. у розвинутих країнах 
такий формат відносин було поширено на відносини приватного 
сектора з публічною владою. Публічно-приватне партнерство (ППП) 
є порівняно новою для України системою поглядів на відносини 
держави і бізнесу, на відміну від багатьох країн світу, у яких уряд, 
приватний сектор та суспільство прийняли ідеологію ППП за основу 
при розробці й реалізації суспільнозначимих проектів, що сприяло 
вирішенню низки проблем економічного і соціального характеру.  

В Україні окремі проекти у такому форматі відносин ініційовані 
у житлово-комунальному господарстві, на транспорті та в системі 
охорони здоров’я. Проте, цей досвід ще не може бути визначеним як 
позитивний, бо реалізація проектів ППП зіштовхується з рядом 
системних проблем [5]. Як зазначає І.В. Запатріна: «серед більшості 
потенційних учасників публічно-приватного партнерства (органів 
виконавчої влади, приватних підприємств, населення) відсутнє єдине 
бачення сутності цього явища та переваг, які може надати поєднання 
зусиль держави та влади у реалізації суспільно значимих проектів» [8]. 
Проведений вітчизняними науковцями [16] аналіз цілей, які 
переслідують на практиці підприємства під час налагодження 
партнерських відносин, дає підстави для висновку, що сьогодні подібні 
процеси в Україні мають випадковий характер. Керівники підприємств 
звертають увагу на можливості партнерств різних видів і форм, як 
правило у трьох випадках: 1) коли існує можливість «взяти під 
контроль» певні стратегічні активи; 2) виживання підприємств напряму 
залежить від іншого господарюючого суб’єкта (постачальника, 
споживача); 3) виникає пряме зіткнення інтересів різних учасників 
ринку, яке вирішується шляхом «усунення» конкурентів [16, с. 250].  

Отже, серйозними перешкодами на шляху розвитку 
партнерських відносин в Україні є ряд системних проблем: 
домінування старої парадигми ринкової поведінки підприємств, яка 
ґрунтується на суперництві економічних суб’єктів; недостатність 
досвіду, кваліфікації та знань у цій сфері; неадекватні економічній 
ситуації та системі державного регулювання очікування влади від 
партнерства з приватним сектором. Власне ці обставини зумовлюють 
необхідність й актуальність ґрунтовного дослідження досвіду інших 
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країн щодо впровадження ідеології ППП для досягнення стратегічних 
цілей соціально-економічного розвитку. 

Відповідно до міжнародної практики сутністю ППП є 
встановлення довгострокових стратегічних відносин у реалізації 
суспільно значимих проектів між приватним сектором і публічною 
владою, яка уособлює собою як центральні органи виконавчої влади, 
так і органи місцевого самоврядування [8]. Серед всього різноманіття 
взаємодій держави і бізнесу партнерськими будуть ті відносини, які 
сприяють росту ефективності як приватного, так і державного сектора, 
більш повній реалізації властивих їм функцій, освоєнню нових 
стратегічних перспективних напрямів діяльності [6]. Оскільки 
"партнерство" — це співпраця, яка вимагає неухильного дотримання 
взаємних прав та обов'язків, то в процесі такої взаємодії публічна влада 
і бізнес, як партнери, реалізовують притаманні за своєю природою 
лише кожному з них права, маючи при цьому договірні зобов'язання 
один по відношенню до одного [17]. Ключовий момент такої взаємодії 
- партнерство виключає «управління», оскільки передбачає рівність 
учасників. Партнери не можуть наказувати один одному. Вони можуть 
тільки переконувати один одного [14, с. 109]. 

Ініціативна функція налагодження партнерства між публічною 
владою і приватним сектором для задоволення спільних інтересів 
належить державі, яка по відношенню до бізнесу може виступати не 
тільки у ролі фінансового партнера, але і передавати йому 
повноваження щодо надання суспільних послуг. Саме цією діяльністю 
вона стає привабливою для бізнес-середовища, різних 
підприємницьких структур. Під час формування механізмів для 
розвитку ППП держава має можливість моделювати партнерство 
таким чином, щоб воно відображало її цілі, політику і нормативні 
вимоги. Основний інтерес держави у налагодженні таких відносин 
полягає у забезпеченні зростання економічного, військового і 
політичного потенціалу країни та задоволення потреб суспільства. 
Інтерес приватного сектора — отримання максимальної вигоди, 
прибутку шляхом істотного розширення простору для вільного руху 
капіталу, проникнення у раніше недоступні для нього сфери, 
підвищення конкурентоспроможності, а отже, і попиту на результати 
діяльності.  

Найдовшу і найглибшу практику реалізації проектів ППП 
мають розвинені країни Європи, де подібні проекти застосовуються з 
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80-х років ХХ ст. у широкому спектрі видів економічної діяльності: 
будівництво та експлуатація аеропортів, автомобільних доріг, портів та 
залізниць; житлово-комунальне господарство; надання 
адміністративних послуг; охорона здоров’я; освіта та спорт; 
обслуговування в’язниць та ін. Проведений німецькими вченими 
предметний аналіз 91 реалізованого проекту показав середню 
ефективність ППП порівняно з традиційними формами кооперації 
держави і бізнесу на рівні 14,6% [18]. Така ситуація значною мірою 
обумовлена активною та послідовною реалізацією політики 
партнерства держави і бізнесу у реалізації суспільнозначимих проектів. 
Так, перша Директива ЄС щодо правил і процедур надання контрактів 
приватним компаніям у сфері суспільних послуг з’явилася у 1992 році, 
у 1993 році було опубліковано ще три директиви ЄС, що 
регламентували надання прав приватному сектору в окремих галузях, 
які є державною монополією, а у 2004 році була оприлюднена «Зелена 
книга щодо державно-приватного партнерства». У США у рамках 
ППП реалізуються декілька програм розвитку комунального та 
міського господарства, а також спільні проекти держави та бізнесу 
щодо створення та впровадження нових технологій для спільного 
використання отриманих результатів. В країнах з ринками, що 
формуються (Бразилія, Індія, Китай, Мексика, Російська Федерація), 
найбільш інтенсивно розвиваються проекти ППП, пов’язані з 
будівництвом та експлуатацією автомобільних доріг, на другому місці 
– будівництво аеропортів, в’язниць, водоочисних споруд [19]. 

Важливою подією, що активізувала поширення ідеології ППП у 
світовому масштабі, стало визнання необхідності розвитку 
довготривалого партнерства з приватним сектором для досягнення 
Цілей Розвитку Тисячоліття в Декларації Тисячоліття ООН у 2000 
році. Україна, підписавши Декларацію Тисячоліття ООН взяла на себе 
зобов’язання досягти Цілей Розвитку Тисячоліття до 2015 року, що 
передбачає втілення реальних змін у життя людей у напряму не лише 
зменшення рівня бідності, а й створення гідних умов для їх 
життєдіяльності та доступу до публічних послуг. Забезпечити 
необхідні передумови для виконання зобов’язань з досягнення Цілей 
Розвитку Тисячоліття має реалізація Програми економічних реформ 
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава» [20], створеної Комітетом з 
економічних реформ на чолі з Президентом України на основі 
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пропозицій представників держдепартаменту, регіональної влади, 
бізнесу, українського й міжнародного експертного співтовариства. Ця 
Програма охоплює широкий набір стратегічних перетворень за 
п’ятьма напрямами: створення базових передумов економічного росту; 
формування режиму максимального сприяння бізнесу; модернізація 
інфраструктури й базових секторів економіки; збереження й розвиток 
людського й соціального капіталу; підвищення ефективності 
державного управління. Розглянемо більш детально можливості ППП 
у досягненні позитивних зрушень за цими напрямами. 

Загальновизнано, що підґрунтям економічного зростання є 
інвестиції. Аналіз практики реалізації проектів ППП в різних країнах 
світу дає підстави для висновку, що приватний сектор майже завжди 
здійснює фінансовий вклад у реалізацію таких проектів, частка його 
інвестицій у структурі фінансових джерел державно-приватного 
партнерства є вагомішою у країнах, що мають високий рівень 
соціально-економічного розвитку, і країнах, які активно впроваджують 
ідеологію ППП у різних сферах економічної діяльності. Приватний 
капітал забезпечує підприємницьку ініціативу, управління 
комерційними і фінансовими ризиками, економію витрат і більш 
короткі строки реалізації проектів [17], підсилює координаційну 
функцію держави, оскільки віддає перевагу владі, здатній забезпечити і 
гарантувати стабільність і чіткі правила гри [6], а його залучення для 
реалізації інфраструктурних проектів зменшує бюджетне 
навантаження. Водночас, аналіз сучасного стану формування 
фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в Україні дає підстави 
для висновку, що приватний сектор має обмежені можливості 
фінансувати проекти ППП у повній мірі, що обумовлює важливість 
бюджетної підтримки таких проектів. 

Реформи в системі державних фінансів, розпочаті в Україні у 
2010 році, мають, на нашу думку, значний потенціал активізації 
партнерських відносин між державою і бізнесом. Так, податковою 
реформою створено передумови для збільшення дохідної бази 
бюджетів та стимулювання економічної активності суб’єктів 
господарювання в Україні. Досягнення зростання доходів Зведеного 
бюджету у 2010 р. і 2011 р. на 21,2% [21] та 26,6% [22] відповідно (у 
порівнянні з попередніми роками), разом із досягненням на практиці 
певних позитивних результатів бюджетної реформи щодо 
впровадження у бюджетний процес програмно-цільового методу та 
середньострокового бюджетного прогнозування, розширення 
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можливостей дефіцитного фінансування місцевих бюджетів, 
запровадження інституту місцевих гарантій є підґрунтям здійснення 
прямої бюджетної проектів ППП та надання державних гарантій. 
Разом із тим, як показує практика, запроваджені Податковим кодексом 
України податкові стимули мають обмежену дію і майже не 
спонукають суб’єктів господарювання до активних дій в інвестиційній 
сфері. У зв’язку з цим, використання потужного потенціалу 
податкового стимулювання приватного сектора до участі у реалізації 
суспільно значимих проектів залишається актуальним завданням. 

Поширюючи практику реалізації проектів публічно-приватного 
партнерства у широкому спектрі секторів економіки, держава формує 
особливий соціальний порядок, побудований на «довгих правилах» 
взаємодії і співробітництві та сприяє набуттю суб’єктами 
господарювання відповідного досвіду партнерства. Перехід від старої 
парадигми ринкової поведінки підприємств до парадигми партнерства 
сприятиме прискоренню інтеграції вітчизняних суб’єктів 
господарювання у міжнародний бізнес, оскільки глобалізація 
економічних відносин, в основі якої лежить уніфікація і інтеграція 
світової економіки, вимагає від підприємств - учасників міжнародних 
відносин, відповідності єдиним стандартам поведінки, що ґрунтуються 
на усуненні меж, які розділяють суб’єктів економічних відносин, та 
взаємодії, співробітництві між ними. 

Частіше за все ППП сприймається як взаємодія публічної влади і 
приватного сектора в цілях розробки, планування, фінансування, 
будівництва і експлуатації об'єктів інфраструктури. Масштабні 
інфраструктурні проекти фінансуються за спільної участі держави і 
бізнесу навіть у розвинених країнах світу із сталим правовим 
регулюванням та відносно низькими ризиками [8]. На користь 
розвитку таких відносин в Україні свідчать, з однієї сторони, стійка 
тенденція погіршення фінансово-економічного стану підприємств 
інфраструктури, що спостерігається протягом багатьох років, 
неможливість їх приватизації у зв'язку із стратегічною, економічною та 
соціальною значимістю об'єктів інфраструктури, недостатність в 
державному бюджеті коштів для забезпечення їх належного 
функціонування, відсутність стимулів до їх ефективної роботи і 
слабкий менеджмент. З іншої сторони - приватні партнери держави 
здатні підвищити ефективність використання майнових і фінансових 
інвестицій в об’єкти інфраструктури через уміння вести ділові 
переговори, краще розуміння ринкових умов для правильного 
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позиціювання продукції (послуг) як результату здійснюваного проекту 
[6], але надмірні ризики та висока вартість реалізації інфраструктурних 
проектів стають серйозною перешкодою для участі у них бізнесу. У 
зв’язку з цим, для подальшого розвитку ППП в Україні, на нашу думку, 
особливого значення набувають питання вдосконалення механізмів 
бюджетної підтримки інфраструктурних галузей – шляхом визначення 
пріоритетів та економічно обґрунтованих обсягів фінансування 
проектів розвитку інфраструктури, розширення повноважень органів 
місцевого врядування щодо надання гарантій, обґрунтування 
доцільності пільгового оподаткування суб’єктів, що здійснюють таку 
діяльність.  

Слід зазначити, що досвід впровадження принципів ППП у 
розвинутих країнах свідчить про ефективність такої його форми, як 
комерціалізація виконуваних державою функцій. При цьому бізнес 
відповідно до своїх критеріїв ефективності (як правило, це прибуток) 
будує політику господарювання: процес закупівель, будівництва, 
пошуку інвесторів, маркетинг, а держава контролює і регулює його 
діяльність у питаннях тарифної політики, якості обслуговування 
користувачів, безпеки, екології тощо [17]. Реалізація таких відносин 
привносить у процес державного управління принципи ринкової 
економіки [6] і дозволяє оптимізувати структуру й обсяги бюджетних 
коштів, передбачених на надання суспільних послуг, і використати 
значний потенціал приватного сектора у поліпшенні якості публічних 
послуг [8]. 

Враховуючи отримані результати, можна стверджувати, що 
ППП містить значний потенціал для здійснення економічних реформ 
в Україні, але практика свідчить про те, що цей потенціал 
використовується не в достатній мірі. Взаємодія публічної влади і 
бізнесу на принципах ППП сприяє підвищенню ефективності 
функціонування як приватного, так і державного сектора, а також має 
позитивні екстерналії для суспільства в цілому. Активізація такого 
формату відносин у вітчизняних умовах потребує: поширення 
практики використання здобутків бюджетної реформи стосовно 
прямої бюджетної підтримки проектів ППП та надання державних і 
місцевих гарантій; розробки і впровадження інших форм бюджетної 
підтримки для підвищення привабливості інвестування в проекти 
розвитку інфраструктурних галузей та сектора публічних послуг; 
формування механізмів комерціалізації державних функцій; 
вдосконалення інституційного середовища ДПП. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР ТА БІОПАЛИВ 

 
ФТОМА О.В., АСИСТЕНТ, 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Проведено оцінку економічної та енергетичної ефективності виробництва 
енергетичних культур – ріпаку озимого, пшениці озимої, кукурудзи, цукрового буряка та 
переробки їх на біопаливо. 

Оцінено економічну і енергетичну ефективність біодизеля із озимого ріпаку і 
біоетанолу з пшениці озимої, кукурудзи та цукрового буряка. Дослідили, що біопаливо буде 
окупним, якщо використовувати весь біологічний врожай. 

The research included an economic and energy analysis and an assessment of winter rape, 
winter wheat, corn and sugar beet production technologies and processing of obtained products into 
biofuels. 

Then, the researches calculated economic and energy efficiency for the production of 
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biodiesel based on winter rape, and of – bioethanol – based on winter wheat, corn, sugar beet. The 
research indicates that production of biofuels may be profitable provided that the resultant sale 
covers not only biofuels but straw as well and in case of rape – extracted meal. This also applies to 
biofuels production energy efficiency. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна в 
значній мірі залежить від зовнішніх поставок енергоносіїв, в 
основному, з Росії. Щоб мати безперебійне і гарантоване забезпечення 
життєдіяльності країни потрібно диверсифікувати джерела постачання 
енергоносіїв. В той же час використання викопних палив суттєво 
погіршує екологію довкілля, приводить до зміни клімату, виникнення 
парникового ефекту тощо. 

На даний час людство активно веде пошук альтернативних 
джерел енергії, які будуть екологічно безпечні і здатні замінити 
мінеральні палива. Одним із напрямків розвитку альтернативної 
енергетики є використання біопалив, тобто палив, отриманих з 
біологічних ресурсів.  

Україна володіє значними обсягами земельних ресурсів для 
ведення сільськогосподарського виробництва і здатна не лише 
забезпечити власні потреби в продовольстві, але й вирощувати 
енергетичні культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
виробництва біопалива та його ефективності висвітлена в наукових 
працях Г.М.Калетніка, В.О.Дубровіна, М.Ю.Коденської, 
М.О.Корчемного, С.О.Кудрі, Г.М.Забарного, М.Кобця та інших 
вчених, наукові напрацювання яких розкривають і оцінюють 
перспективи і проблеми використання біопалив в Україна та світі. 

Однак стосовно доцільності виробництва біопалив серед 
вчених ведеться дискусія. Противники біопалив наголошують на 
загостренні продовольчої проблеми, а також стверджують про низьку 
економічну та енергетичну їх ефективність. 

Формулювання цілей статті. Оцінити за економічним та 
енергетичним критерієм ефективність енергетичних 
сільськогосподарських культур – ріпаку озимого, пшениці озимої, 
кукурудзи та цукрового буряку, вирощених за сучасними 
інтенсивними технологіями в умовах західних областей України, а 
також отриманих із них біопалив та визначити найбільш економічно 
та енергетично перспективні. 

Методика досліджень. Показники економічної та енергетичної 
ефективності виробництва енергетичних культур оцінювали 
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розрахунковим шляхом. В основу розрахунків покладено технологічні 
карти складені для умов інтенсивної технології виробництва. 
Передбачалась традиційна система основного обробітку ґрунту з 
обертанням пласта. Технологічні засоби, обладнання, знаряддя 
приймали в основному вітчизняного виробництва, які повністю 
забезпечують дотримання агротехнічних вимог. Обсяги внесення 
добрив та засобів захисту відповідали потребі рослин для отримання 
врожаю відповідно озимого ріпаку – 3,0 т/га, озимої пшениці – 6,0 
т/га, кукурудзи на зерно – 8,0 т/га, цукрового буряку – 50,0 т/га. Ціни 
на матеріали, сировину, продукцію тощо приймали станом на 
листопад 2011 року. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності біопалива α визначали 
як відношення енергії, отриманої в біопаливі та побічній продукції 
(соломі, макусі, гліцерині, лушпинні, барді тощо) до затраченої енергії. 

α  = 
Е
Ео  (1) 

де  оЕ - сума отриманої енергії в біопаливі та побічній продукції, 
МДж; 

Е – енергія, затрачена на виробництво біопалив, МДж. 
Оцінку кількості отриманого рідкого біопалива, еквівалентного 

за енергоємністю дизельному в порівнянні із затраченим рідким 
паливом в технологічному процесі здійснюємо за коефіцієнтом 
енергетичної ефективності використання рідкого палива αрп , який 
визначаємо за формулою: 

α рп = 
дпрп

бпбп

еМ
еМ

  (2) 

де Мбп – обсяг виробництва біопалива з гектараплощі посіву, кг/га; 
Мрп  – затрати рідкого палива на гектар площі посіву енергетичних 
культур, кг/га; ебп –  енергоємність біопалива, Мдж/кг  (для біодизеля 
ебп = 37,6 Мдж/кг  , для біоетанолу  ебп  = 26,7 Мдж/кг  );  едп  – 
енергоємність дизельного палива, Мдж/кг  ( едп = 43,3 Мдж/кг  ). 

Собівартість одного МДж енергії біопалива (Сен) визначаємо з 
формули: 

Сен = 
 оЕ

C
 (3) 

Сумарний енергетичний ефект, який показує різницю між 
отриманою і затраченою енергією на одному гектарі площі посіву 
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(приріст енергії) визначаємо з формули: 
Ееф =  0  (4) 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз витрат 

коштів на один гектар посіву традиційних для України енергетичних 
культур, зокрема, ріпаку озимого, пшениці озимої, кукурудзи на зерно 
та цукрового буряка (табл. 1) свідчить, що найнижчі витрати при 
виробництві ріпаку озимого, які становлять 4830 грн/га, а найбільші 
для посівів цукрового буряку  – 12650 грн/га. 

В структурі затрат усіх  розглядуваних сільськогосподарських 
культур найбільша складова це добрива, засоби захисту та насіння, яка 
в усіх випадках більша 50%, зокрема, для ріпаку озимого – 2714 грн/га, 
що становить 56,2%; пшениці озимої 3281 грн/га – 55,2%, кукурудзи 
4443 грн/га – 50,1%, цукрового буряку 6978 грн/га – 55,2%. 

Таблиця 1 
Економічна ефективність виробництва енергетичних культур * 

№ 
п/
п 

Показники Оди-
ниці 

Ріпак 
озимий 

Пшениця 
озима 

Куку-
рудза 

Цукровий 
буряк 

1 Урожайність т/га 3,0 6,0 8,0 50,0 

2 

Витрати на 
виробництво, всього: 
в т.ч. - техніку 
        -рідке паливо 
        -добрива, 
насіння 
        -оплату праці 
        - інші витрати 

 
грн./га 
грн./га 
грн./га 
грн./га 
грн./га 
грн./га 

 
4830 
687 
855 
2714 
190 
384 

 
5940 
970 
997 
3281 
212 
480 

 
8720 
1861 
1561 
4443 
262 
593 

 
12650 
2560 
2170 
6978 
309 
633 

3 Собівартість 
основної продукції грн./т 1610 990 1090 253 

4 Реалізаційна ціна 
основної продукції грн./т 4000 1850 1800 380 

5 Прибуток на гектар 
площі посіву грн./га 7170 5160 5680 6350 

6 
Прибуток на тонну 
реалізованої 
продукції 

грн./т 2390 860 710 127 

7 Рівень 
рентабельності % 148,4 86,9 65,1 50,2 

 * Джерело: власні розрахунки автора  



256

Друга за величиною стаття витрат при виробництві озимого 
ріпаку та озимої пшениці це енергоносії, які складають відповідно 
17,7% і 18,8%. В той же час при вирощуванні кукурудзи та цукрового 
буряку на другому місці витрати на експлуатацію техніки – відповідно 
21,3% та 20,2%. Собівартість однієї тони насіння ріпаку 1610 грн., 
озимої пшениці 950 грн., зерна кукурудзи 1080 грн., коренів цукрових 
буряків 253 грн. 

Переробка продукції на біопаливо потребує затрат коштів в 
обсягах 38 - 52% від його собівартості. Так собівартість переробки 
однієї тонни насіння ріпаку на біодизель (табл. 2) складає 686,7 грн/т; 
зерна пшениці на біоетанол – 635,8 грн/т; зерна кукурудзи – 
668,8 грн/т; коренів цукрового буряка на біоетанол – 276,0 грн/т. 

Порівняльний розрахунок економічної доцільності 
виробництва біопалива зроблено для двох варіантів (табл. 2). 

Перший варіант. Біопаливо виготовляється із власної сировини, 
тобто ціна сировини для біопалива дорівнює її собівартості.  

Другий варіант. Сировина для біопалива закупляється за 
ринковою ціною.  

Отримані результати (табл. 2) свідчать, що рівень 
рентабельності найвищий у біодизеля отриманого із власної 
сировини, однак прибуток в розрахунку на один гектар посіву 
найвищий при виробництві біоетанолу із цукрового буряка. 

Прибуток на один гектар посіву ріпаку у випадку реалізації 
насіння ріпаку в порівнянні із реалізацією біодизеля більший на 1098 
грн. В той же час виробництво і реалізація біоетанолу в усіх 
розглянутих випадках приносить більший прибуток в порівнянні із 
реалізацією сировини (насіння пшениці, кукурудзи та коренів 
цукрового буряка) . 

Найбільшу питому вагу в структурі затрат на виробництво 
біопалива складають витрати на сировину, зокрема, для біодизеля у 
першому варіанті досліджень становлять 70%, а другому варіанті 85% 
для біоетанолу у першому варіанті: із пшениці 61%; кукурудзи 62%, 
цукрового буряка 48%; а у другому варіанті відповідно: з пшениці 74%; 
кукурудзи 73%; цукрового буряка 58%. 

Із наведених досліджень видно, що при закупівлі сировини за 
ринковими цінами біодизель  є збитковим і нерентабельним. 
Біоетанол в усіх розглянутих випадках рентабельний. 
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Таблиця 2 
Рентабельність виробництва біопалива 

із власної та купленої сировини* 
 

Біодизель Біоетанол № 
п/п Показники Одини

ці Ріпак 
озимий 

Пшениця 
озима 

Куку-
рудза 

Цукровий 
буряк 

1 
Вихід біопалива з 
однієї тонни 
сировини 

т 0,400 0,270 0,284 0,070 

2 
Обсяги виробництва 
біопалива з гектара 
посіву 

т/га 1,20 1,62 2,27 3,53 

3 
Собівартість 
переробки сировини 
та біопаливо 

грн./т 686,7 635,8 668,8 276,0 

4 Ціна реалізації 
біопалива грн./т 10800 11000 11000 11000 

Розрахунок за умови власної сировини 

5 Собівартість 
сировини грн./т 1610 990 1090 253 

6 Собівартість 
біопалива грн./т 5742 6022 6193 7493 

7 
Виручка від реалізації 
продукції з одного 
гектара площі посіву 

грн./га 12960 17820 24992 38830 

8 Прибуток на один 
гектар посіву грн./га 6072,0 8067,6 10928,3 12390,3 

9 Прибуток на одну 
тонну біопалива грн./т 5060 4980 4810 3510 

10 Рівень рентабельності % 88,2 82,7 77,7 46,8 
Розрахунок при умові купленої сировини за ринковими цінами 

11 Закупівельна ціна на 
сировину грн./т 4000 1850 1800 380 

12 Собівартість 
біопалива грн./т 11716,8 9206,7 8693,0 9371,4 

13 
Прибуток в 
розрахунку на тонну 
біопалива 

грн./т - 916,8 1793,3 2307,0 1628,6 

14 Рівень рентабельності % - 7,8 19,5 26,5 17,4 
* Джерело: власні розрахунки автора  
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Є очевидним, що виробництво біодизелю є можливим лише 
при кооперації підприємств виробників сировини та переробних 
підприємств; створення великих агрохолдингів або кластерів, які 
уособлюють «колективну ефективність» [1], а також у випадку 
будівництва міні-заводів із виробництва біодизеля для власних потреб 
у рідкому паливі виробниками сировини. 

В приведених розрахунках не врахована можлива виручка від 
реалізації побічної продукції. 

Окрім основної продукції при виробництві біопалив є побічні 
продукти, які мають теж важливе народногосподарське значення. В 
результаті вирощування та переробки ріпаку та пшениці отримуємо 
солому, яка може бути використана як біопаливо. При спалюванні 
соломи можна отримати значну кількість теплової енергії (17,4 
МДж/кг), а також її можна перетворювати на біогаз, використовувати 
як добриво, корм тваринам тощо. На біогаз можна перетворити гичку 
буряка, а також стебла кукурудзи. Значну цінність має макуха ріпакова, 
якої виходить більше 50% від кількості насіння, а також гліцерин, вихід 
якого становить біля 5% від маси насіння. З врахуванням побічної 
продукції ефективність виробництва сільськогосподарської  культури 
на біопаливо зростає.   

Аналіз витрат коштів на виробництво біопалива показує, що у 
структурі витрат на біодизель найбільшу частку складають добрива 
засоби захисту і насіння (39,1%), а біоетанолу – переробка сировини 
на біоетанол (38 – 52,2%), а найменшу частину в усіх випадках складає 
оплата праці людей (1,2 – 2,8%). 

Оцінка витрат енергії в розглядуваних технологіях виробництва 
енергетичної продукції показує (таб 3), що найбільш енергозатратним  
у розрахунку на один гектар посіву є виробництво цукрових буряків 
(56285 Мдж/га), а найменш енергозатратним є виробництво насіння 
ріпаку (26848 МДж/га). 

В структурі затрат енергії на виробництво біопалив найбільше в 
усіх розглянутих випадках складають добрива (43,8 – 46,7%), на 
другому місці затрати енергії на переробку сировини на біопаливо 
(32,2 – 39,6%). На енергоносії в розглянутих технологіях затрачається 
8,2 – 11,4% енергії. Найменші енергозатрати складає праця людей 
(0,8%). 

Найбільшу кількість енергії у вигляді рідкого біопалива з одного 
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гектара посіву можна отримати із цукрових буряків (94785 МДж/га), 
однак, коефіцієнт енергетичної ефективності найвищий у біодизеля із 
ріпаку (α = 1,15).  

За критерієм коефіцієнта енергетичної ефективності біоетанол з 
пшениці та кукурудзи є енергетично неефективним, оскільки затрати 
енергії на його виробництво перевищують отриману її кількість. При 
виробництві біопалива лише з основної сировини на одному гектарі 
посіву сумарний енергетичний ефект для біодизеля Ееф становить 
5732 МДж/га енергії. Біоетанол із пшениці та кукурудзи за даних умов 
є енергетично неефективними, оскільки, приросту енергії не 
приносять. 

Значна кількість енергії є у побічній продукції (соломі, макусі, 
гліцерині, жомі тощо), яку теж можна успішно використати на 
енергетичні потреби, зокрема, при безпосередньому спалюванні за 
відповідної підготовки (подрібненні, гранулюванні, пресуванні, 
брикетуванні тощо) або після перетворення на біогаз або рідке 
біопаливо за допомогою відповідних технологій. В цьому випадку 
енергетична ефективність розглядуваних енергетичних культур 
суттєво зростає і найвищим є енергетичний ефект при виробництві 
ріпаку, який складає 97293 МДж/га (табл. 3), а також коефіцієнт 
енергетичної ефективності ріпаку 3,46. 

На наш погляд важливою є оцінка біопалива за коефіцієнтом 
енергетичної ефективності використання рідкого палива αрп, який 
характеризується відношення енергії рідкого біопалива до енергії 
затраченого палива на весь цикл виробництва. Даний показник для 
біодизелю із ріпаку становить 11,8, а для біоетанолу із пшениці 10,7; із 
кукурудзи 10,7; із цукрового буряка 9,3. 

Отримані результати свідчать, що значний енергетичний ефект 
із розглядуваних культур можна отримати використавши весь 
біологічний урожай на енергетичні потреби. 

Отже, виробництво та споживання біопалив в Україні є 
можливим, проте економічні витрати від цього будуть значні. З 
іншого боку реалізація сировини для біопалива на зовнішньому ринку, 
особливо, насіння ріпаку, може принести значний економічний ефект. 
В теперішніх умовах без субсидій та експортних пільг виробники 
біопалив не зможуть конкурувати на зовнішньому ринку. 
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Таблиця 3 
Енергетична оцінка біопалива * 

 

Біодизель Біоетанол 
№ 

п/п Показники 

О
ди

ни
ці

 

Ріпак 
озимий 

Пшениця 
озима 

Куку-
рудза 

Цукро
вий 

буряк 
Вирощування сировини 

1 

Затрати енергії на 
вирощування сировини 
всього: 
В  т.ч.:  -  машини і механізм 
               - рідке паливо 
               - добрива, насіння 
               - праця людей 

 
 

МДж/га 
МДж/га 
МДж/га 
МДж/га 
МДж/га 

 
 

26848 
4200 
3843 
18495 
310 

 
 

30689 
4081 
4030 
22200 
378 

 
 

39491 
4750 
5668 
28653 
420 

 
 

56285 
5872 
10200 
39519 
694 

Виробництво біопалива 

2 Затрати енергії на переробку 
сировини в біопаливо, Еб 

МДж/га 12780 18493 25955 33512 

3 Затрати енергії на 
виробництво біопалива, Е МДж/га 39629 49182 65449 89797 

4 Енергетична цінність  
біопалива α МДж/га 45360 43222 60662 94785 

Енергетична ефективність 

5 Коефіцієнт енергетичної 
ефективності біопалива α 

 1,15 0,88 0,93 1,06 

6 

Коефіцієнт 
енергоефективності 
використання рідкого 
палива αрп 

 11,8 10,7 10,7 9,3 

7 Енергетична цінність 
побічної продукції МДж/га 91562 92300 10140

0 85600 

8 
Сумарна отримана енергія з 
гектара площі посіву оЕ  МДж/га 136922 135522 16206

2 180385 

9 Сумарний коефіцієнт 
енергетичної ефективності α  3,46 2,76 2,48 2,01 

10 
Сумарний  енергетичний  
ефект з гектару площі посіву 
Ееф 

МДж/га 97293 86340 96613 90588 

11 

Коефіцієнт 
енергоефективності 
використання рідкого 
палива, αрп 

 11,8 10,7 10,7 9,3 

* Джерело: власні розрахунки автора  
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Висновки.  
1. З економічної точки зору для сільськогосподарських виробників 

найдоцільнішим є виробництво і реалізація насіння ріпаку, оскільки 
рівень рентабельності в цьому випадку становить 148,4%. Ефективним 
є також виробництво біопалива із власної сировини. В цьому випадку 
рівень рентабельності біодизеля найвищий із розглянутих варіантів і 
складає  88,2%. 

2. Виробництво біодизеля із покупної сировини є збитковим і 
може бути організовано лише при умові дотацій держави та реалізації 
побічної продукції (макухи, гліцерину, соломи). 

3. Всі розглянуті енергетичні сільськогосподарські культури є 
енергоефективними за умови використання всього біологічного 
врожаю, найкращий показник у ріпаку, для якого коефіцієнт 
енергоефективності 3,46. 

4. Один кілограм затраченого рідкого палива на виробництво 
сировини для біопалива дозволяє отримати 13,6 кг біодизелю 
енергетична цінність якого 510,9 МДж, 17,4 кг біоетанолу із пшениці 
або кукурудзи енергетична цінність - 463,3 МДж; 15,1 кг біоетанолу із 
цукрового буряка енергетична цінність – 403,2 МДж, що свідчить про 
можливість зменшити залежність України від зовнішніх поставок 
рідкого палива нафтового походження 
 

Література. 
1. Калетнік Г.М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та економічна 

безпека України. Монографія. – К.: «Хай-Тек Прес. – 2010. – 516 с.  
2. Збарний Г.М., Кудря С.О., Кондратюк Г.Г., Четверик Г.О. 

Термодинамічна ефективність та ресурси рідкого біопалива України. К. – 
2006. 

3. Дубровін В.О., Корчемний М.О., Масло І.П. та ін.. Біопалива 
(технологія, машини і обладнання). – К.: ЦТІ «Енергетика і електрифікація». – 
2004. – 256 с. 

4. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145. 

5. Медведовський О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз 
інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. – К.: Урожай. 
– 1988. – 208с. 

6. Коденська М.Ю. Обгрунтування необхідності розробки 
інвестиційних проектів у розвиток біоетанолової галузі на базі продукції 
цукрово-бурякового виробництва. ННЦ «Інститут аграрної економіки». – 
2010. – 12 с. 

7. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Ріпак. – 2-ге вид., док. – Львів: 
НВФ «Українські технології». – 2010. – 124 с. 



262  

8. Пастухов В.І., Ільченко В.Ю, Маленко Р.В. Енергетична і 
економічна оцінка комплексу вітчизняних і зарубіжних машин для 
вологозберігаючої технології вирощування озимого ріпаку в степу  України. 
ХНТУСГ ім. П.В. – 2010. – 6 с. 

9. Dobek T, Dobek M, Sarek O. Ocena efektjwnosci ekonomicznej i  
energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do 
produkcji biopaliw. Inzynieria Rolnicza 1(119). 2010. – C. 161 – 168. 

10. Richards I.R. Energy balances in the growth of oilseed rape for biodiesel 
and of wheat for bioethanol. Levington Agriculture Report, BABFO. 2000. S. 9 – 
38. 
 
 
УДК 658:331.108 
 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ 
РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

ЧЕРКАШИНА Т.С., ВИКЛАДАЧ*, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Проведено статистичний аналіз факторів мотивації розвитку управлінського 

персоналу i з’ясовано, що найважливішу роль у цьому процесі відіграє матеріальне 
стимулювання. 

Statistical estimation for motivation’s development of managerial staff is carried out at the 
Kharkiv’s industrial enterprises. This analysis has shown that material stimulation is played the 
major role in this process. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Складність 
мотивації розвитку управлінського персоналу як економічного 
процесу, вплив на неї багатьох взаємопов’язаних факторів різних 
рівнів, не дозволяє визначити, які з них найбільшою мірою на нього 
впливають. Для цього необхідне застосування методів багатовимірного 
економіко–математичного моделювання, зокрема, факторного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
визначення факторів мотивації праці управлінського персоналу 
присвячені роботи [1-2] та ін. Однак дослідження факторів, які 
впливають на мотивацію управлiнцiв розвиватися, пізнавати нове (а не 
лише продуктивно працювати) в літературі майже відсутні.  

                                         
* Науковий керівник – Філатов В.М., к.е.н., доцент 
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Формування цілей статті. Метою даного дослідження є 
статистична оцінка факторів впливу на мотивацію розвитку 
управлінського персоналу (на прикладі промислових підприємств 
Харківського регіону).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сутність 
факторного аналізу полягає в обґрунтованій заміні великої кількості 
вхідних ознак (показників) меншою кількістю комплексних 
визначальних характеристик (факторів). Перевагами факторного 
аналізу для визначення факторів, що найбільшою мірою впливають 
на мотивацію розвитку управлінського персоналу промислових 
підприємств, є те, що він усі показники розглядає як рівноправні, а це є 
особливо важливим, оскільки причини мотивації розвитку 
недостатньо зрозумілі. Отже, факторний аналіз мотивації розвитку 
управлінського персоналу промислових  підприємств дозволить на 
базі значної кількості вхідних показників виділити невелику кількість 
узагальнених факторів. 

На початку дослідження на основі узагальнення літературних 
джерел [1-2] та власних наукових пошуків [3] автором відібрано 28 
показників, що характеризують фактори впливу на мотивацію 
розвитку управлінського персоналу: показник конкурентної позиції 
підприємства на ринку (%), показник нерозподіленого прибутку (%), 
коефіцієнт ліквідності (%), показник кредиторської 
заборгованості (%), показник нематеріальних активів (%), показник 
зносу основних фондів (%), показник оновлення основних 
фондів (%), показник фондоозброєності управлінського персоналу 
(грн. /одного управлінця), показник експлуатації комп’ютерної техніки 
(років), показник інноваційності реалізованої продукції (%), показник 
інвестицій на технологічні інновації (%), показник інвестицій на 
інформатизацію (%), показник інвестицій на обчислювальну 
техніку (%), показник інвестицій на програмне (%), розмір 
середньомісячної заробітної плати керівників, спеціалістів і технічних 
службовців (грн.), показник заборгованості підприємства із заробітної 
плати управлінському персоналу (тис. грн.), показник премій у 
структурі витрат на оплату праці (%), показник забезпеченості 
об’єктами соціальної інфраструктури (шт.), показник витрат на 
соціальні заходи (%), показник санітарно–гігієнічних умов праці (%), 
показник підвищення кваліфікації управлінського персоналу (%), 
показник закордонних відряджень в розрахунку на одного управлінця 
(разів), показник гнучкого графіка роботи (%), показник роботи 
управлінців у межах підприємства (годин), показник лояльності за 
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стажем (років), коефіцієнт плинності кадрів (%), показник виходу 
управлінського персоналу на пенсію (років), кількість конфліктів 
(разів). У якості бази проведення факторного аналізу мотивації 
розвитку управлінського персоналу промислових підприємств обрані 
промислові підприємства Харківського регіону. Період дослідження 
складав 4 роки (з 2006 р. по 2009 р.). Обробка зібраних даних 
проведена за процедурами факторного аналізу ППП 
«STATGRAPHICS PLUS». 

Постановка задачі факторного аналізу мотивації розвитку 
управлінського персоналу промислових підприємств, була 
формалізована за допомогою лінійно стандартизованої моделі 
факторного аналізу із взаємно ортогональними загальними 
факторами та з некорельованими залишками. Результати поясненої 
дисперсії (варіації) при виділенні факторів мотивації розвитку 
управлінського персоналу досліджуваних підприємств представлені у 
табл. 1. 

Як свідчать дані табл. 1, найбільш вагомий внесок роблять 
перший, другий і третій фактори. Вони пояснюють відповідно 44,8 %, 
20,6 % та 12,44 % усієї мінливості, а загалом три фактори пояснюють 
відповідно 77,5 % загальної дисперсії показників, що досліджуються. 
Достатньо великий розбіг значень загальної дисперсії між цими 
трьома факторами свідчить, що перший фактор найбільшою мірою 
впливає на мотивацію розвитку управлінського персоналу 
досліджуваних промислових підприємств. 
 

Таблиця 1 
Результати факторного аналізу мотивації розвитку 

управлінського персоналу досліджуваних підприємств 
 

Номер 
фактора 

Відсоток поясненої 
дисперсії 

Кумулятивний відсоток 
поясненої дисперсії 

1 44,8 44,8 
2 20,6 65,4 
3 12,44 77,5 
4 11,7 89,3 
5 10,46 100,0 

 

Отже, факторний аналіз дозволив на рівні 77,5 % спільності 
представити 28 показників, які характеризують фактори впливу на 
мотивацію розвитку управлінського персоналу промислових 
підприємств, трьома незалежними складовими. Виділені компоненти 
впливу на мотивацію розвитку управлінського персоналу достатньою 
мірою відтворюють об’єкт дослідження, до того ж їх кількість 
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незначна.  
Від головних компонент можемо перейти до системи головних 

факторів, що зберігають усі переваги головних компонент, у той же 
час мають більш чітку і зрозумілу матрицю факторних 
навантажень (табл. 2).  

До складу першого фактора увійшли такі показники: показник 
премій у структурі витрат на оплату праці, показник заборгованості із 
заробітної плати управлінському персоналу і показник забезпеченості 
об’єктами соціальної інфраструктури. Названі показники мають такі 
факторні навантаження: 0,704, –0,611 і 0,596. У зв’язку з цим перший 
фактор доцільно характеризувати як соціально–економічний. 

Найбільший вплив у структурі соціально–економічного фактора 
чинить показник премій. Це свідчить про те, що управлінці 
досліджуваних підприємств значною мірою зацікавлені не в 
механічному підвищенні заробітної плати, а в обґрунтованій 
диференціації отриманих доходів залежно від рівня набутих знань, 
ентузіазму у виконанні посадових обов’язків, ставленні до виконуваних 
доручень. Це є позитивним моментом, оскільки в складних 
фінансових умовах єдиною умовою збільшення доходів управлінців є 
поліпшення роботи підприємства за рахунок розширення 
продуктового асортименту,  збільшення обсягів реалізованої продукції, 
підвищення її якості. 

Таблиця 2 
Інтенсивність факторних навантажень показників мотивації 

розвитку управлінського персоналу після процедури обертання 
 

Значення факторних 
навантажень Показник 

фактор 1 фактор 2 
Показник заборгованості із заробітної плати 
управлінському персоналу 0,845081 –0,289087 

Показник премій у структурі оплати праці 0,802976 0,0567386 
Показник забезпеченості підприємства 
об’єктами соціальної інфраструктури 0,572635 0,648304 

Показник фондоозброєності управлінського 
персоналу –0,1546 0,6483104 

Показник зносу основних фондів 0,116357 –0,545421 
Показник витрат підприємства на 
інформатизацію 0,278826 –0,118758 

Показник інноваційності реалізованої 
продукції –0,0522199 –0,100587 

Показник нематеріальних активів 0,325308 –0,149039 
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Також значний (але негативний) вплив у структурі соціально–
економічного фактора чинить показник заборгованості із заробітної 
плати. Це є цілком зрозумілим, оскільки розмір середньомісячної 
заробітної плати управлінського персоналу досліджуваних 
підприємств впродовж 2006—2009 рр. коливався у межах 1200—
1800 грн. і не перевищував 2000 грн. Такі цифри свідчать про 
обмежену матеріальну базу підвищення управлінцями своєї 
кваліфікації, відвідування фахових семінарів, конференцій, круглих 
столів, вивчення іноземних мов. У сукупності з постійним 
підвищенням цін на товари і послуги у країні, заборгованість із 
заробітної плати ставить управлінців на межу бідності і зводить 
нанівець їх шанси стати високопрофесійними фахівцями і всебічно 
розвиненими особистостями.  

Третім показником, що входить до структури соціально–
економічного фактора, є показник забезпеченості об’єктами 
соціальної інфраструктури. Ці об’єкти (медичні і лікувально–
профілактичні установи, столові, спортивні споруди, об’єкти 
культури, заклади відпочинку) призначені для задоволення соціально–
побутових, культурних та інтелектуальних потреб працівників 
підприємства і членів їх сімей. Враховуючи макроекономічні умови, в 
яких якісна медична допомога коштує недешево, не в усіх управлінців 
є можливість вчасно по неї звертатися. Тому реально працюючі 
поліклініки, амбулаторії, медичні пункти на підприємствах змогли 
зберегти б здоров’я і життя багатьох управлінців. Спортивні споруди 
(стадіони, плавальні басейни, спортивні майданчики), призначені для 
проведення фізкультурно–оздоровчих заходів, сприяли б 
формуванню у управлінців необхідності ведення здорового способу 
життя. Важливою є і наявність дошкільних і позашкільних закладів, 
адже істотною залишається проблема догляду за малими дітьми 
(особливо це стосується жінок). Отже, розвинена соціальна 
інфраструктура є могутнім чинником залучення управлінської робочої 
сили саме в промисловість, дає управлінцям можливість зміцнити 
творчий потенціал і відчути турботу з боку підприємства про себе і 
членів своїх сімей.  

Другий фактор формують показники фондоозброєності 
управлінського персоналу, витрат на інформатизацію і зносу 
основних фондів з відповідними навантаженнями: 0,611, 0,574 і –0,509. 
Відповідно цей фактор можна розглядати як техніко–технологічний. 

Найбільший позитивний вплив у даному факторі чинить рівень 
фондоозброєності управлінського персоналу. Тут мається на увазі 
забезпеченість автомобілем з боку підприємства, меблі у кабінеті, 
безвідмовно працююча офісна техніка. Адже ні для кого не секрет, що 
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у приміщенні з сучасними меблями і гарним ремонтом людині 
працюється значно приємніше і ефективніше. До того ж управлінці, 
бачачи турботу з боку підприємства у забезпеченні нормальних умов 
праці, ймовірніше всього, будуть більш наполегливо віддаватися 
виконанню посадових обов’язків, відповідальніше ставитися до 
доручень.  

Показник витрат на інформатизацію має також високе значення 
у техніко–технологічному факторі і чинить позитивний вплив. Справа 
в тому, що вже давно усім відомо, що найоперативнішим джерелом 
отримання релевантної управлінської інформації є мережа Інтернет і 
сучасні комп’ютерні технології. Тому не дивними є результати 
факторного аналізу мотивації розвитку управлінського персоналу: чим 
більшими будуть інвестиції підприємства у новітні інформаційні 
системи і технології, тим більше це сприятиме набуттю нових знань, 
вмінь, навичок і компетенцій. 

У цьому зв’язку слід звернути увагу і на присутність у другому 
факторі показника зносу основних фондів, особливо на те, що він 
чинить значний негативний вплив. Це показує, що чим застарілішою 
є технічна база, чим архаїчнішими є використовувані технології, тим 
меншою буде зацікавленість управлінського персоналу досліджуваних 
підприємств нарощувати і реалізовувати управлінський потенціал.  

До третього фактора увійшли такі показники: показник 
інноваційності реалізованої продукції (з навантаженням 0,674 і 
показник нематеріальних активів з навантаженням 0,511). Структура 
фактора дозволяє інтерпретувати його як інноваційний.  

Найбільш вагомим у структурі інноваційного фактору є 
показник інноваційності реалізованої продукції. У [3] ми вже 
акцентували увагу на тому, що серйозною проблемою на шляху 
стабілізації роботи досліджуваних підприємств є виробництво 
низькотехнологічної промислової продукції, що виявляється 
неконкурентоспроможною на світових товарних ринках. Така ситуація 
гальмує експортні можливості промислових підприємств, звужує їх 
потенційну клієнтську базу за кордоном, чим ліквідує можливості 
управлінського персоналу можливість спілкуватися з новими цікавими 
людьми, встановлювати нові контакти і знайомства, пізнавати нові 
традиції, звичаї, з повагою ставитися до представників різних культур. 
Це теж негативно впливає на мотивацію розвитку управлінського 
персоналу. 

Виходом з цієї кризової ситуації є нарощування на промислових 
підприємствах нематеріальних активів, адже світова економіка сьогодні 
— це нерозривний зв’язок наукових знань та їх комерційної реалізації. 
Тому не дивно, що проведений факторний аналіз показав значний 
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вплив на мотивацію розвитку управлінського персоналу показника 
нематеріальних активів. Для порівняння: у провідних зарубіжних 
компаніях питома вага нематеріальних активів у балансах досягає двох 
третин від суми активів, а в середньому в промисловості розвинених 
країн вона коливається від 7% до 15%. Нагадаємо, що на 
досліджуваних підприємствах Харківського регіону питома, при цьому 
питома вага нематеріальних активів у балансах складає близько 2%, а 
їх тенденції до збільшення є уривчастими. Тому лише стимулювання 
нових технічних розробок, отримання промислових патентів, 
розробки нових програмних продуктів може зацікавити управлінців 
розвиватися. 

Висновки. Проведений факторний аналіз дозволив виділити 
такі основні фактори впливу на мотивацію розвитку управлінського 
персоналу промислових підприємств: соціально–економічний, 
техніко–технологічний, інноваційний. Аналіз отриманих факторів, які 
впливають на мотивацію розвитку управлінського персоналу, дозволяє 
зробити також наступні висновки: 1) в сучасних умовах основним 
мотивуючим чинником для управлінців є матеріальне стимулювання, 
тому служби управління персоналом мають впроваджувати новітні 
методики вдосконалення оплати праці; 2) важливу роль у підвищенні 
мотивації розвитку управлінського персоналу відіграє забезпечення 
підприємством вільного доступу до інформаційних систем і 
технологій, оскільки він має прямий мультиплікативний ефект на 
швидкість і оперативність прийняття управлінських рішень; 3) рівень 
мотивації розвитку управлінського персоналу у майбутньому стане є 
індикатором його ринкових позицій у майбутньому. Тому подальші 
наукові розвідки автора будуть спрямовані у бік розрахунку 
інтегрального показника мотивації розвитку управлінського 
персоналу, що враховуватиме часткові, які обрано за результатами 
факторного аналізу як найбільш значущі. 
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ТОРГОВЕЛЬНА НАДБАВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗДРІБНОЇ 
ЦІНИ ТА ЧИННИКИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА, 

МІЛАШ І.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, МАЗЕПА Т.С., К.Е.Н., 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
 

Розкрита сутність торговельної надбавки як елемента роздрібної ціни, з’ясовані 
чинники, що її визначають в підприємствах роздрібної продовольчої торгівлі. 

Exposed essence of trade raise as an element of the suggested retail price, found out 
factors, that she is determined in the enterprises of food retail business. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Метою 
діяльності будь-якої торговельної організації, зокрема підприємства 
роздрібної торгівлі, є отримання прибутку шляхом задоволення 
попиту кінцевих споживачів товарів та послуг. При цьому прибуток 
торговельного підприємства залежить від множини чинників. Одним 
із найважливіших є роздрібна ціна товарів. Для того, щоб бізнес 
приносив прибуток, вона повинна перевищувати вартість товарів, яка 
складається із закупівельної вартості товару і вартості його доставки, 
зберігання, викладки і т. ін. У зв’язку з цим особливого значення 
набуває дослідження механізму ціноутворення в підприємствах 
роздрібної торгівлі, зокрема розкриття сутності торговельної надбавки 
як елемента роздрібної ціни, а також з’ясування чинників, що її 
визначають. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що 
проблема встановлення торговельними підприємствами роздрібних 
цін на запропоновані ними продовольчі товари є актуальною, якій 
присвячено  праці Р. Долана,  Г. Саймона, Т. Негла, Р. Холдена, 
Дж. Дейлі та ін. Деякі практичні аспекти цієї проблеми розкрито в 
працях Б. Бермана, М. Леві, Б. Вейтця, С. Хью та ін. Серед 
вітчизняних авторів слід зазначити М. Артуса, Л. Данілову, 
В. Іваненка, В. Пінішка, Л. Балабанову, В. Корінєва, Я. Литвиненка, 
Л. Шкварчук та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття 
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сутності торговельної надбавки як елемента роздрібної ціни, а також 
з’ясування чинників, що її визначають в підприємствах роздрібної 
продовольчої торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Продовольчі 
товари завжди будуть користуватися попитом, адже вони 
задовольняють одну з базових потреб людей – харчування. Власники 
продовольчих магазинів почувають себе впевнено як під час 
економічного підйому, так і в період спаду. При цьому вони 
повсякденно стикаються з проблемою обґрунтованого встановлення 
цін на пропоновані нми товари і послуги 

Слід зазначити, що предметом цінової політики торговельного 
підприємства виступає не ціна товару в цілому, а лише один її елемент 
– торговельна надбавка [1]. Саме цей елемент характеризує ціну 
торговельної послуги, що пропонується покупцеві при реалізації 
товарів.  

Згідно ДСТУ «Торгівля роздрібна та оптова. Терміни та 
визначення понять», торговельна надбавка – це елемент ціни 
продавця, який дозволяє покрити витрати обігу торговельної 
організації й отримати економічні вигоди (прибуток). Саме цей 
елемент ціни торговельне підприємство формує самостійно з 
урахуванням рівня ціни виробника, умов діяльності, кон’юнктури 
споживчого ринку та інших чинників. 

Об’єктивне існування торговельної надбавки полягає в тому, що 
послуги підприємств торгівлі мають для споживача певну цінність, що 
потребує оплати. Торговельна надбавка виступає як ціна торговельної 
послуги і формується у відповідності із загальним механізмом 
ціноутворення. Її розмір повинен не лише покрити обсяг витрат обігу 
підприємств торгівлі, але й забезпечувати отримання прибутку. 

Надбавка до ціни є ціною, яка встановлюється залежно від 
особливих вимог покупця при виконанні спеціального, 
індивідуального замовлення, за підвищену якість товару, надання 
додаткових сервісних послуг, розстрочку платежу і таке інше. Метод 
надбавок є поширеним методом ціноутворення, згідно з яким до ціни 
на визначений товар додають надбавку, яка відповідає додатковим 
витратам та престижності отриманого унікального продукту 
(товару) [3]. 

У цьому разі торговельна надбавка є важливим економічним 
важелем управління доходами торговельного підприємства. 
Досягнення достатньої суми доходів дозволяє підприємству 
перекривати витрати, що були здійснені для отримання таких доходів, 



271  

а також збільшувати прибуток, необхідний для розвитку підприємства.  
Торговельні надбавки є самостійними елементами ціни і за 

економічною природою аналогічні оптовим цінам підприємства. 
Вони покликані відшкодовувати витрати обігу і забезпечувати 
отримання прибутку підприємствам торгівлі. Тому розмір надбавки 
залежить від величини витрат у сфері обігу (на зарплату, 
транспортування, зберігання, підготовку товарів до продажу, вантажні 
роботи, паливно-енергетичні витрати, амортизацію, оренду 
приміщень, а також чисті витрати торгівлі, тобто витрати з обміну 
товарів на гроші тощо), бажаного рівня прибутку, обсягу 
товарообороту, місця розташування, спеціалізації торговельного 
підприємства тощо. Враховуючи, що надбавки є формою доданої 
вартості, до їхнього складу входить податок. 

Торговельні надбавки складаються з трьох частин: витрат обігу, 
прибутку підприємства торгівлі, податку на додану вартість (рис. 1). 
  

Витрати обігу, пов’язані з 
реалізацією товару й 

наданням послуг 

Податкові платежі, 
що включаються 

до ціну товару 

Прибуток  
від реалізації  

товару 

Загальний розмір торговельної надбавки 

  
Рис. 1. Склад елементів торговельної 

надбавки підприємства роздрібної торгівлі 
 

Торговельна надбавка – це елемент ціни продавця, що 
забезпечує йому відшкодування витрат із продажу товарів і одержання 
прибутку, та визначається у відсотках до ціни придбання товарів без 
ПДВ суб’єктами роздрібної торгівлі [3]. 

Як уже зазначалося, за умов ринкової економіки підприємства 
роздрібної торгівлі використовують переважно саме метод 
встановлення торговельної надбавки. Однак, в окремих випадках 
виникає необхідність використовувати не надбавку до ціни, а її знижку. 
Застосування знижки в основному зумовлене ситуацією, коли 
постачальник (виробник чи генеральний дилер) сам пропонує 
продавцю ціну кінцевої реалізації товару. Тоді продавець повинен 
визначити ціну придбання, за якою йому доцільно купити такий 
товар, щоб забезпечити собі бажану величину торговельної знижки. 
Випадки, коли виробник фіксує роздрібну ціну та надає посередникові 
(в якості якого виступає роздрібне торговельне підприємство) 
торговельну знижку, досить обмежені, але все ж таки мають місце в 
практиці діяльності підприємств. 
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Таким чином, частку роздрібної ціни, яка залишається на 
користь роздрібного торговельного підприємства, можна розглядати, з 
одного боку, як надбавку до ціни придбання, а з іншого, – як знижку з 
ціни реалізації. При цьому абсолютні величини надбавки або знижки 
збігатимуться, а відсоткові значення будуть різними, що зумовлено 
неоднаковою базою їхнього обчислення. 

Переважну більшість роздрібної ціни реалізації товарів складає 
виробнича складова, тобто ціна виробника. Хоча торговельне 
підприємство і може впливати на рівень цієї ціни, рівень цього впливу 
незначний. Значною мірою рівень ціни виробника визначається 
чинниками виробничого характеру та його маркетинговою 
стратегією [4]. 

На відміну від торговельного підприємства, виробниче 
підприємство повністю самостійне в питанні встановлення рівня ціни 
на власну продукцію. Торговельне ж підприємство самостійне лише у 
межах встановленні розміру торговельної надбавки, який складає 
визначений відсоток від ціни роздрібної реалізації товару. У зв’язку з 
цим цінова політика роздрібного торговельного підприємства 
значною мірою орієнтується на цінову політику виробника товарів [6]. 

Слід відзначити, що незважаючи на високу міру зв’язку з ціною 
виробника, рівень торговельної надбавки далеко не завжди 
визначається рівнем ціни на товар, а цінова політика роздрібного 
торговельного підприємства має незалежний характер. Так, за 
низького рівня ціни виробника може бути сформований високий 
рівень торговельної надбавки, бо роздрібна торгівля надає споживачу 
специфічні послуги, забезпечуючи можливість вибору для 
найкращого задоволення своїх потреб, і навпаки – за високого рівня 
ціни виробника торговельні підприємства часто обмежуються низьким 
рівнем торговельної надбавки. 

З розглянутих положень можна зробити висновок, що основна 
частина роздрібної ціни товару формується виробником або 
постачальником, предметом же цінової політики роздрібного 
торговельного підприємства виступає торговельна надбавка. Іншими 
словами, визначення кінцевої ціни реалізації товару відбувається, 
виходячи з ціни закупівлі товару, яка встановлюється виробником, і 
самостійно встановленого торговельним підприємством розміру 
торговельної надбавки. 

На рис. 2 представлений ринковий діапазон, в межах якого 
роздрібне торговельне підприємство формує свою цінову політику. 
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ринку 
  

Рис. 2. Ринковий діапазон («поле»), в межах якого формує 
цінову політику підприємство роздрібної торгівлі [2] 

 

З рисунка видно, що нижньою межею формування 
торговельної надбавки підприємства роздрібної торгівлі є ціни оптової 
пропозиції товару на ринку, які визначаються цінами його виробників 
і оптових посередників. Ця нижня межа формування торговельної 
надбавки роздрібних підприємств у певній мірі рухома, оскільки ціна 
оптових продавців в процесі здійснення комерційних угод може 
підлягати «уторговуванню». Верхньою межею формування 
торговельної надбавки підприємств роздрібної торгівлі є ціни попиту 
кінцевих покупців товару. Ця верхня межа також може варіювати в 
певній мірі за рахунок рівня торговельного обслуговування покупців, 
що супроводжує роздрібний продаж товарів. Таким чином, «поле» 
формування цінової політики підприємствами роздрібної торгівлі 
продовольчими товарами, хоча й має чітко виражені ринкові 
обмежувачі, в кількісному відношенні все ж таки є до певної міри 
рухомим (мобільним) [2].  

У зв’язку з цим характерною особливістю роздрібних 
торговельних підприємств є адаптація відомих методів ціноутворення 
стосовно визначення суми і рівня торговельної надбавки. 

Поряд із зовнішніми межами можливого діапазону формування 
торговельної надбавки роздрібного торговельного підприємства,  
існують і внутрішні можливості торговельного підприємства в питанні 
варіювання роздрібною ціною, які пов’язані з можливостями 
варіювання розміром торговельної надбавки. 

Обґрунтування рівня торговельної надбавки – найбільш 
відповідальний момент при формуванні роздрібної ціни товару. Її 
розмір повинен дозволити підприємству, з одного боку, покрити 
витрати обігу й отримати прибуток від реалізації, а з іншого боку, – 
забезпечити конкурентоспроможність роздрібних цін на товари. 
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Як відзначалося нами вище, торговельна надбавка підприємства 
роздрібної торгівлі складається з трьох основних елементів: суми 
витрат обігу, пов’язаних з реалізацією товару; суми податкових 
платежів, що включаються до ціни товару (до них відносяться податок 
на додану вартість, акцизний збір); суми прибутку від реалізації 
товарів. 

На перший погляд здається, що перші два елементи по 
відношенню до торговельного підприємства мають жорсткі кількісні 
параметри (перший визначається витратомісткістю реалізації товарів в 
торговельному підприємстві, а другий – ставками податкових 
платежів), тобто підприємство роздрібної продовольчої торгівлі, 
формуючи власну цінову політику (встановлюючи рівні торговельної 
надбавки в роздрібній ціні товару), може варіювати лише розміром 
прибутку від реалізації товару [2]. Однак цю жорсткість у формуванні 
перших двох елементів торговельної надбавки в процесі розробки 
цінової політики роздрібне торговельне підприємство певною мірою 
може подолати. 

Так, зниження рівня витрат обігу може бути забезпечене за 
рахунок зросту обсягу товарообороту, реалізації внутрішніх резервів їх 
економії та ін. напрямків діяльності. Зниження суми і рівня податкових 
платежів, що включаються до ціни товару, може бути забезпечено за 
рахунок удосконалення асортиментної політики торговельного 
підприємства, відмови від імпорту ряду товарів й переорієнтації на 
реалізацію товарів вітчизняного виробництва, здійснення більш 
ефективної податкової політики та інших заходів. Зниження рівня 
перших двох елементів в роздрібній ціні товарів дозволяє формувати в 
межах діапазону торговельної надбавки вищій розмір прибутку (рівень 
рентабельності), тобто здійснювати більш ефективну цінову політику. 

Таким чином, при обґрунтуванні розміру торговельної надбавки 
роздрібним продовольчим торговельним підприємствам необхідно 
виходити з вільної відпускної ціни підприємства-виробника або ціни 
оптового посередника, враховувати як кон’юнктуру ринку конкретного 
товару, так і витрати й потреби самого підприємства. Від величини 
торговельної надбавки залежить розмір і рівень валового доходу 
торговельного підприємства. Фактично саме за рахунок валового 
доходу, як реалізованої торговельної надбавки, покриваються витрати 
обігу і формується прибуток підприємства роздрібної торгівлі, тому 
існують об’єктивні причини для визначення мінімального рівня 
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надбавки. 
Роздрібні продовольчі торговельні підприємства здійснюють 

реалізацію, як правило, великої кількості видів і різновидів товарів. 
Широта і глибина товарного асортименту обумовлює використання 
політоварної цінової політики, за якої рівень торговельної надбавки 
диференціюється не за товарами, а за асортиментними групами та 
комплексами споживчих товарів. 

Диференціюючи рівні торговельної надбавки, що й становить 
суть цінової політики в торговельному підприємстві, власник 
намагається віднайти оптимальне співвідношення між споживчими 
вимогами та фактичним рівнем торговельного обслуговування. 

Ступінь гнучкості цінової політики роздрібного торговельного 
підприємства обмежена, має більш стандартний характер щодо 
окремих груп покупців, часу  реалізації, цінової ситуації.  

Встановлення ціни відбувається не в ході контакту з покупцем, а 
перед початком робочого дня. У зв’язку з цим продавець не має 
можливості гнучкої зміни роздрібної ціни. 

Встановлювати фіксований рівень торговельної надбавки на 
тривалий термін є недоцільним, оскільки зміна кон’юнктури 
споживчого ринку і конкурентного оточення призводить до 
коливання ринкових цін, що неодмінно повинно знайти відображення 
і бути врахованим при встановленні рівня торговельної надбавки в 
роздрібній торгівлі. Рівень надбавки залежить від виду і особливостей 
товару, місця реалізації (універсальний або спеціалізований магазин), і 
навіть в межах одного підприємства на різні товари встановлюються 
різні рівні торговельної надбавки. Зрештою її обґрунтування зводиться 
до встановлення диференційованих надбавок і їх ув’язки з обсягом 
реалізації з метою отримання максимального розміру доходу від 
реалізації. 

На сучасному етапі збільшується кількість чинників, що 
впливають на процес прийняття цінових рішень у роздрібному 
торговельному підприємстві. Це обумовлює розширення кола 
проблем, пов’язаних з їх виявленням та оцінкою у підприємстві. 

За ринкових умов господарювання до основних зовнішніх 
чинників, що впливають на величину торговельної надбавки 
підприємства роздрібної торгівлі відносяться наступні (рис. 3): 
споживачі, державні установи, виробники і оптовики, конкуренти. 
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Рис. 3. Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення 

роздрібного продовольчого торговельного підприємства 
 

Усі перелічені чинники впливають на розмір торговельної 
надбавки, й відповідно на політику ціноутворення роздрібного 
продовольчого торговельного підприємства (рис. 4). При чому, в 
одних випадках ці чинники надають лише незначного впливу, а в 
інших – жорстко обмежують можливості встановлення цін.  
 

 
Рис. 4. Схема впливу чинників на ціноутворення 

роздрібного продовольчого торговельного підприємства 
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Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволило 
розкрити сутність торговельної надбавки як елемента роздрібної ціни 
товару, а також з’ясувати чинники, що визначають рівень торговельної 
надбавки в підприємствах роздрібної продовольчої торгівлі. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА ТА 

НАПРЯМКИ  ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
 

ЧЕРНЕЦЬКА О.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
БЄСЄДА О.Л., ВИКЛАДАЧ   

ДДАУ 
 

В статті висвітлено проблеми облікового процесу вітчизняних підприємств 
молокопереробної галузі, намічені напрямки його вдосконалення на підставі використання 
системи детальних аналітичних рахунків, уніфікованої системи управлінського обліку 
та трансфертних цін реалізації. 

The article highlights the problems your process of domestic dairyindustry, outlined areas 
of improvement based on its use of detailedanalytical accounts, unified management 
accounting and transfer pricing implementation. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування 
ринкової економіки в Україні неможливе без виробництва 
конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому та 
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зовнішньому ринках. Водночас основною передумовою здійснення 
господарської діяльності молокопереробних підприємств є достатній 
обсяг та раціональне формування виробничої собівартості продукції. 
Вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання 
виробничого потенціалу молокопереробних підприємств потребує 
створення системи управління виробництвом, в основу якої має бути 
покладено формування інформації про виробничі витрати 
підприємства. Розробка та впровадження основних напрямів 
підвищення ефективності господарської діяльності молокопереробних 
підприємств передбачає вдосконалення обліку виробничих витрат, які 
забезпечують менеджерів і керівників належною інформацією для 
прийняття управлінських рішень.  

Аналіз побудови облікового процесу вітчизняних підприємств 
дозволив виділити такі основні проблеми обліку виробничих витрат 
на молочну продукцію: 

— штучний поділ продукції загального технологічного процесу на 
основну (цільову), а саме: вершки та побічну (нецільову) – знежирене 
молоко. При такому розподілі застосовують умовний вимірник обсягу 
витрат на знежирене молоко. Найчастіше таким умовним вимірником 
є ринкові ціни на знежирене молоко, “нульова” вартість, ціни на 
сировину у перерахунку знежиреного молока на базовий показник 
жирності або ж штучно вирахувана вартість, яка дозволяє зменшити 
збитковість певної групи продуктів за рахунок прибутків, що 
приносять інші види продукції; 

— відсутність підходу до виробництва молочних продуктів як до 
комплексного виробництва; 

— “котловий” облік витрат на виробництво, який призводить до 
втрати індивідуальної собівартості окремого виду продукції та 
усереднений розподіл усіх показників статей виробничих витрат між 
абсолютно різними видами продукції.  

Вирішення таких проблем можливе за умови побудови системи 
обліку виробничих витрат, адекватної організаційним та 
технологічним особливостям виробничого процесу та адаптації 
наукових розробок щодо способів розподілу витрат комплексних 
виробництв до характерних рис галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку 
витрат є об’єктом особливої уваги як в теоретичному плані, так і для 
практиків, тому що вони прямо впливають на отримання фактичного 
доходу підприємства за результатами його ринкової діяльності, на 
своєчасність і точність надання керівництву інформації для прийняття 
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управлінських рішень. Дослідженнями в зазначеній галузі наук 
досконало займалися Довбуш В. І (здійснено дослідження методичних 
положень, пов’язаних з обліком в контексті  управління собівартістю 
молокопереробної промисловості), Майданевич Ю.П. (розглядала 
питання теоретичного обґрунтування доцільності організації 
бухгалтерського обліку на підприємствах молочної промисловості за 
центрами відповідальності та методики встановлення внутрішніх 
трансфертних цін для оцінки результатів діяльності центрів 
відповідальності), Сіра Ю. (досліджувала вплив технології та організації 
виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних 
підприємствах), Федун С.С. (аналізував аспекти управлінського обліку в 
системі управління витратами молокопереробних підприємств).  

В зазначених роботах знайшли вирішення питання 
удосконалення діючої організації й методики бухгалтерського обліку, в 
тому числі на базі комп’ютерної техніки, а також методики і організації 
управлінського обліку виробничих витрат в ринкових умовах 
господарювання. 

Аналіз останніх досліджень показав, що облік витрат на 
виробництво та калькулювання собівартості продукції визначаються 
специфікою галузі: типом та обсягом виробництва, особливістю 
технологічного процесу, складністю продукції, яка виготовляється, її 
асортиментом, періодичністю та повторюваністю випуску, 
організаційною структурою підприємства та ін. Виходячи з цього, для 
побудови ефективної системи обліку витрат та калькулювання велике 
значення має врахування особливостей діяльності підприємств 
молочної промисловості України. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз 
облікового процесу вітчизняних підприємств молокопереробної галузі 
та визначення напрямків його вдосконалення на підставі використання 
системи детальних аналітичних рахунків, уніфікованої системи 
управлінського обліку та трансфертних цін реалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційні 
потреби у формуванні управлінських рішень задовольняються за 
умови забезпечення взаємозв’язку (комунікації) систем керування 
собівартістю підрозділів різних рівнів. 

Реалізація цілей кожного рівня управління можлива за наявності 
досить оперативної і достовірної інформації. Уся сукупність 
інформації містить безліч підсистем, що дозволять забезпечити 
релевантною інформацією будь-якого менеджера, який приймає 
рішення. Кожна підсистема містить механізм для обробки інформації і 
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зворотного зв’язку. 
Прийняття управлінських рішень не завжди вимагає повної 

узагальненої інформації. У таких випадках необхідна інформація 
накопичується у функціональних відділах і службах і використовується 
разом з інформацією, що формується в управлінському обліку. У будь-
якому випадку інформація має містити зв'язок між підрозділами і 
показниками та відображати процес їхнього формування.  

Витрати, що виникають на будь-якому рівні управління, 
пов’язані з визначеним місцем виникнення витрат.  

Облік витрат повинен будуватися так, щоб можна було 
визначити і виміряти всі фактори виробництва, що впливають на 
рівень собівартості: матеріальні ресурси, що використовуються на 
технологічні цілі і які складають основу готової продукції, їх об’єм і 
зміна структури; основні фонди, що застосовуються в виробництві, їх 
технічний рівень, що впливає на розмір витрати, пов’язаних з їх 
функціонування в виробництві; трудові витрати, їх рівень, динаміка і 
питома вага в собівартості; витрати, що пов’язані з організацією і 
обслуговуванням виробництва, і витрати на управління виробництва. 

За останнє десятиліття необхідність створення системи 
управлінського обліку на вітчизняних підприємствах, у тому числі на 
підприємствах молочної промисловості, значно зросла. Це зумовлено 
жорсткою конкуренцією на ринках сировини та продукції, 
обмеженістю ресурсів підприємств і необхідністю прийняття 
управлінських рішень на підставі обґрунтованої, своєчасної, 
достовірної та релевантної інформації.  

Однією з найважливіших проблем, яка стоїть перед 
вітчизняними підприємствами, є визначення такого асортименту 
продукції, який одночасно задовольнятиме попит покупців і 
приноситиме максимальний обсяг прибутку та чистих грошових 
надходжень на підприємство. Ефективність управління асортиментом 
продукції впливає як на фінансове становище підприємства, так і на 
його маркетингові позиції.  

Формування інформаційних ресурсів про виробничі витрати 
для оптимізації асортименту продукції можливе тільки в рамках 
інформаційно- логічної системи, яка проводитиме перетворення 
вхідних ресурсів адекватно організаційним та технологічним 
особливостям виробництва у релевантні інформаційні ресурси про 
витрати на продукти. 

Відповідно до технологічних і організаційних характеристик 
молокопереробного виробництва рекомендується впровадження на 
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вітчизняних підприємствах системи обліку за місцями виникнення 
витрат і центрами відповідальності, яка в рамках окремих структурних 
одиниць та відповідальних осіб забезпечує відображення, 
накопичення, оперативний контроль та надання інформації про 
витрати і результати діяльності, а також дозволяє оцінювати роботу 
менеджерів і трудових колективів. Пропонується виділяти місця витрат 
за адміністративною, технологічною та умовною ознаками.   

Оскільки закритий характер виробництва призводить до 
неможливості відображення в обліку всіх негативних відхилень при 
витрачанні ресурсів, рекомендовано порядок розподілення витрат за 
обліковими і технологічними (розрахунково-аналітичними) 
показниками, необхідно застосовувати методику їх обліку і 
управлінського регулювання в мережі АРМ підприємства.  

З метою делегування повноважень та відповідальності за 
витрати і результати діяльності на підприємствах галузі доцільно 
створення центрів відповідальності за визначеними критеріями, 
основними з яких є: чітке територіальне чи функціональне виділення 
центру; гнучкість управління; можливість точного планування та 
обліку витрат і результатів; закріплення персональної відповідальності 
за кожним керівником підрозділу; правильний вибір контролюючих 
параметрів. 

Для управління підприємством в умовах ринку необхідна 
комплексна інформація, що отримана шляхом інтеграції всіх видів 
господарського обліку в єдиній інформаційній системі на основі 
застосування новітніх комп’ютерних технологій  

Важливим фактором пошуку резервів ефективного управління 
витратами є вибір методу оцінки матеріальних ресурсів при їх 
використанні у виробництві. Технологічні особливості 
молокопереробної галузі, низька тривалість зберігання готової 
продукції та необхідність підвищення оперативності обліку 
зумовлюють використання нормативного методу оцінки сировини та 
матеріалів при відпуску їх у виробництво. Застосування даного методу 
оцінки здійснюється на основі методики розрахунку нормативної ціни 
на молоко, яка враховує вміст білка згідно з міжнародними і 
національними стандартами якості. 

Облік комплексних витрат на вітчизняних підприємствах  
пропонується вести в розрізі визначених облікових груп за місцями  
виникнення витрат, що сприятиме контролю за їх рівнем, виявленню 
резервів  скорочення і дозволить знизити собівартість продукції. При 
розподілі комплексних витрат рекомендовано використання цехових 
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середніх річних нормативних коефіцієнтів, що дозволяє оперативно 
обчислювати собівартість продукції та знизити вплив сезонних витрат 
на її формування.  

Для характеристики облікової інформації потрібно 
застосовувати поняття „кількість” і „якість”. При отриманні 
інформації її споживачі переслідують різні цілі, тому змінюється 
кількість і цінність інформації, що відповідає завданням організації 
фінансового і управлінського обліку. Отже ступінь релевантності 
інформації, яка використовується для прийняття рішень залежить від 
цілей окремої людини, тобто значна частина інформації, створена 
системою, використовується для декількох управлінських рішень і 
декількома особами, які приймають рішення. 

Виходячи з цього, методика бухгалтерського обліку процесу 
виробництва в кожному структурному підрозділі підприємства, 
повинна передбачати: чітке визначення норм і нормативів витрачання 
сировини та матеріалів, додаткових запасів, загальновиробничих 
витрат; вибір способу визначення внутрішніх цін передачі 
напівфабрикатів між підрозділами підприємства; розробку 
аналітичних рахунків сировини та матеріалів, видів готової продукції 
та, що найбільш важливо, центрів відповідальності. Дотримання 
запропонованої методики дасть змогу: достовірно визначати 
собівартість напівфабрикатів і готової продукції, уникаючи 
необґрунтованого включення до її складу витрат, не пов’язаних з 
виробничим процесом; виявляти відхилення від встановлених норм 
витрачання та причин таких відхилень, що дасть змогу уникати та 
запобігати їх у майбутньому; впливати на фінансові результати 
діяльності кожного центру відповідальності та підприємства в цілому. 

Забезпечення належної обробки інформації стає можливим 
внаслідок розробки відповідної методики управлінського обліку 
виробничих витрат. Вона повинна базуватися на побудові певної 
моделі обліку витрат, яка передбачатиме застосування ефективних 
методів обліку і розподілу витрат у відповідності до способів 
переробки, якісних оцінок сировини та продукції, видів управлінських 
рішень, що прийматимуться.  

Використання трансфертних цін з їх розрахунком на основі 
повних витрат дасть змогу отримати додаткові доходи структурним 
підрозділам, що, в свою чергу, вплине на доходність підприємства. 

Проведений аналіз дозволив визначити поняття «трансфертна 
ціна» як специфічний вид внутрішньогосподарської умовно-
розрахункової ціни, що використовується для розрахунків між 



283  

підрозділами підприємства, між взаємозалежними особами, і в 
більшості випадків відрізняється від ринкової ціни. Введення 
розрахунків між взаємозалежними особами дозволяє узагальнити дане 
поняття, повніше охопити економічні взаємовідносини, за яких 
виникає трансфертне ціноутворення. «Трансфертне ціноутворення» 
трактується як процес встановлення ціни на товар, роботу, послугу в 
підрозділах підприємства для проведення розрахунків між ними, а 
також між взаємозалежними особами, у більшості випадків з 
використанням неринкових умов угод. Виходячи з наведених 
визначень, виділені суб'єкт, об'єкт і предмет трансфертного 
ціноутворення. Його суб'єктом виступають взаємозалежні особи, 
підприємство як єдина юридична особа і його центри 
відповідальності; об'єктом є товари, послуги, роботи, у тому числі 
технології, оплата праці працівників, капітал; предметом є ціна, якість, 
терміни поставок і оплат товарів, послуг, робіт; вартість й умови видачі 
кредитів; розмір і порядок виплати зарплати працівникам; ціна 
технологій та ін. 

Трансфертна ціна для кожного окремого продукту (послуги) має 
фіксуватися в момент його створення (або надання кінцевому 
(зовнішньому) клієнту, або отримання від такого клієнта) і залишатися 
незмінною протягом усього строку дії цього продукту (послуги), за 
винятком продуктів (послуг) з плаваючими ставками, де трансфертна 
ставка переглядається під час перегляду клієнтської (номінальної) 
ставки. 

Для вибору методу розрахунку трансфертних цін потрібно 
оцінити його вплив на діяльність окремого структурного підрозділу 
(центру відповідальності) та підприємства зокрема. Найнижча 
внутрішня трансфертна ціна формується при використанні методу 
ринкової ціни, а найвища – методом повних витрат. Виходячи з цього, 
відмітимо, що найбільш доцільним методом розрахунку трансфертних 
цін на підприємствах молочної промисловості, є метод, який враховує 
повні витрати на виробництво конкретного виду напівфабрикату і 
доходність від реалізації готової продукції. Підприємства при 
використанні цього методу можуть суттєво вплинути на фінансовий 
результат не лише структурного підрозділу, але й підприємства в 
цілому 

Для прийняття рішення про доцільність використання 
трансфертної ціни необхідно провести економічне обґрунтування, 
беручи до уваги економічну кон'юнктуру, політичну ситуацію, ступінь 



284  

конкурентної значущості продукції для підприємства, відносини з 
постачальниками, покупцями та ін. Цей алгоритм враховує цілі 
діяльності підрозділів, сприяє підтримці їх інтересів; активізує 
діяльність підрозділів, підвищуючи об'єктивність управлінських 
рішень з доцільності застосування трансфертної ціни, сприяє 
проведенню аналізу даних у рамках стратегічного управління 
підприємством з метою визначення напрямків розвитку підрозділів. 

Висновки. Виходячи із вище сказаного, відмітимо, що 
використання системи детальних аналітичних рахунків, уніфікованої 
системи управлінського обліку, трансфертних цін реалізації 
напівфабрикатів між структурними підрозділами підприємства, центру 
відповідальності є ефективним засобом удосконалення обліку витрат 
за центрами відповідальності на підприємствах молочної 
промисловості.  

Таким чином, наведені пропозиції дозволять удосконалити 
організацію та методологію обліку витрат виробництва у вітчизняній 
молокопереробній галузі відповідно до ринкових умов 
господарювання. 
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УДК 330.341.1  
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ 

 
ШАПЕРЕНКОВ А.В., К.Е.Н., 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»  
 

Виявлено найбільш загальні проблемні аспекти сучасного стану грошового 
забезпечення інноваційного потенціалу в Україні та оцінено характер їх впливу на 
перспективи розвитку вітчизняних інноваційних процесів. 

Found out the most general problem aspects of the modern state of cash cover of innovative 
potential in Ukraine and character of their influence is appraised on the prospects of development 
of domestic innovative processes. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Вітчизняні 
дослідження, що стосуються грошового забезпечення інноваційного 
потенціалу, зорієнтовані переважно на вивчення і застосування 
світового досвіду цього процесу у контексті активізації ролі держави або 
податкового стимулювання інвестиційної активності. Розробка ж 
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адекватних механізмів, що базувалися б і враховували б специфіку рівня 
розвитку національних продуктивних сил, залишаються поза увагою 
дослідників. Саме тому, на сучасному етапі особливої актуальності 
набувають питання побудови механізму формування та реалізації  
інноваційного потенціалу, що відповідав би можливостям 
вітчизняного суспільно-економічного розвитку та базувався б на 
альтернативних ресурсних варіантах його грошового забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці 
висвітлення грошового забезпечення інноваційного потенціалу 
присв`ячені наукові праці багатьох зарубіжних та вітчизняних учених. 
Так, базові теоретико-методологічні основи інноваційного потенціалу 
були закладені ще в працях класиків економічної науки: В. Петті, 
А. Сміта, Д. Рикардо, Ф. Кене, К. Маркса в контексті дослідження 
систем суспільного відтворення. В наукових працях сучасних вчених - 
І. Балабанова, П. Бубенко, В. Верби, В. Головатюка, М. Данько, 
Л. Мартюшева, Н. Мови, І. Новікова,  К. Прядкіна, В. Соловйова, 
Л. Федулової та інших представлені розробки щодо оцінки та 
управління інноваційним розвитком суспільства на окремих рівнях 
суспільно-економічного відтворення ринкового типу. Але, у зв`язку із 
особливостями вітчизняного розвитку та сучасними кризовими 
подіями світового рівня, що змінили конфігурацію багатьох усталених 
економічних процесів, виникла потреба оцінити мотиваційний 
характер економічних проблем, у тому числі і проблем грошового 
забезпечення інноваційного потенціалу в Україні. Це дозволить 
створити базові контури подальшого розвитку інноваційного 
потенціалу та активізувати вітчизняні інноваційні процеси.  

Метою дослідження є виявлення найбільш вагомих 
проблемних аспектів сучасного стану грошового забезпечення 
інноваційного потенціалу в Україні, що може стати базовим 
аргументом у побудові нової концепції його розвитку.  

Виклад основного матеріалу. В Україні наукова та практична 
дискусія щодо грошового забезпечення інноваційного потенціалу є 
перманентною. Це зумовлено як жорсткою обмеженістю грошових 
ресурсів, так і практичною відсутністю ефективних форм організації 
цього процесу. Нагадаємо, що грошове забезпечення є системою 
створення, накопичення, перерозподілу та ефективного використання 
грошових ресурсів у всіх формах, націлених на формування та 
забезпечення реалізації дієздатності людського і матеріально-
технічного чинника інноваційного розвитку .  

Попри загальновизнану точку зору, що інноваційна модель 
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розвитку економіки має стати для України основою її внутрішньої та 
зовнішньої політики, оптимізму щодо реалізації цієї моделі поки що 
бракує [1, 2, 3, 4]. Так, у розвинутих країнах інноваційний чинник  
забезпечує до 65-80 % економічного зростання, в Україні цей 
показник складає близько 12 %. В 2010 р. із суми, витраченої на 
інновації, 96,4 % припадало на сплату комунальних послуг та зарплату, 
а безпосередньо на розвиток інноваційної царини - лише 3,6 %, або 
982,8 тисячі гривень [5].  

Нагадаємо, що розвиток інноваційного потенціалу відбувається 
на двох рівнях, що формує в свою чергу дві його основні форми - 
наявну та резервну. Динаміка та структура грошового забезпечення 
окремих рівнів формування інноваційного потенціалу в Україні 
представлена в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Грошове забезпечення окремих рівнів формування 
інноваційного потенціалу в Україні в 2005-2009 рр.* 

 

2005 2008 2009 
Рівень млн. 

грн. % млн. 
грн. % млн. 

грн. % 

Наявний 5160 33 8024 37 7822 28 
Резервний 10488 67 13551 62 19551 71 
Загальний 15648 100 21575 100 27373 100 

*Складено автором за матеріалами [6,7] 
 

Попри те, що динаміка загального та резервного рівня 
грошового забезпечення інноваційного потенціалу була позитивною 
протягом усіх досліджуваних років, грошове забезпечення наявного 
рівня в 2009 році порівняно з 2008 роком значно скоротилося. 
Очевидно, що грошове забезпечення резервного рівня грошового 
потенціалу майже вдвічі вище за грошове забезпечення його наявного 
рівня. Але сказати, що це співвідношення є оптимальним чи 
неоптимальним, на наш погляд, неможливо. Досліджень такого 
ґатунку не існує ні у вітчизняній науковій літературі, ні у зарубіжній. В 
цьому сенсі доцільно застосувати результати  мультиплікаційних 
ефектів від зв`язку грошових вкладень у формування резервного та 
наявного рівнів  інноваційного потенціалу. В нашій країні на даному 
етапі поки що це неможливо, остільки в ході аналізу слід досконало 
проаналізувати ще і систему використання цих коштів, щоб 
абстрагуватися від ефектів неправомірного їх використання. Але при 
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тому рівні тіньової економіки, що склалася в останні роки в Україні, 
цього виявити практично неможливо. Але, на наш погляд, проблема 
полягає не лише в достатньому чи  недостатньому співвідношенні 
окремих рівнів інноваційного потенціалу, а в неефективному 
використанні уже сформованого наявного рівня інноваційного 
потенціалу та недостатності використання окремих його форм. 

Нагадаємо, що грошове забезпечення інноваційного потенціалу  
відбувається в чотирьох основних формах за рахунок як внутрішніх, 
так зовнішніх джерел. Форму змішаного фінансування практично не 
можна проаналізувати на макроекономічному рівні, тому аналіз буде 
здійснено лише по трьох формах. При цьому збережеться 
достовірність аналітичних результатів, остільки змішане грошове 
забезпечення є вторинною формою і формується на основі 
первинних форм, а саме: державної, комерційної та кредитної (табл.2). 

Темпи росту як загального обсягу, так і окремих форм 
грошового забезпечення наявного інноваційного потенціалу в Україні, 
сформованих за рахунок внутрішніх джерел, у 2008 р. порівняно з 
2005 р. були позитивними, окрім кредитної форми. В 2009 р. 
порівняно з 2008 р. темпи росту всіх вищезазначених показників були 
нижчими за 100 %, що пов`язано з проблемами кризової ситуації. Але 
тенденція скорочення кредитної форми грошового забезпечення 
наявного інноваційного потенціалу залишилася. Вибір форм 
грошового забезпечення інноваційного потенціалу залежить від 
джерел їх наповнення. 
 

Таблиця 2 
Динаміка форм грошового забезпечення 

наявного інноваційного потенціалу в Україні, 
сформованих  за рахунок внутрішніх джерел в 2005-2009 рр.* 

 

Темп росту,% 
Показники 

2005, 
млн. 
грн. 

2008, 
млн. 
грн. 

2009, 
млн. 
грн. 2008/ 

2005 
2009/ 
2008 

Всі форми, 
в т.ч. : 3902 6769 6078 173 90 

Державна 
форма 1762 3988 3469 226 87 
Комерційна 

форма 2018 2664 2500 132 94 
Кредитна 

форма 121 117 108 96 93 
*Примітка: розраховано автором за матеріалами [6,7] 
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Вибір форм грошового забезпечення інноваційного потенціалу 
залежить від джерел їх наповнення. В системі грошового забезпечення 
наявного інноваційного потенціалу  в Україні важливу роль відіграють 
зовнішні джерела (табл.3). 
 

Таблиця 3 
Грошове забезпечення наявного інноваційного потенціалу  в 

Україні за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел* 
 

2005 2008 2009 

Показники млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % 

Загальне грошове 
забезпечення, 
в т.ч. за рахунок : 

5160 100 8024 100 7822 100 

внутрішніх джерел 3902 75 6769 84 6078 77 
зовнішніх джерел 1258 25 1254 16 1743 23 

*Примітка: розраховано за матеріалами [6,7] 
 

Очевидно, що в 2009 р. порівняно з 2008 р. попри зменшення 
обсягів внутрішніх джерел грошового забезпечення наявного 
інноваційного потенціалу  в Україні збільшилися як обсяги зовнішніх 
джерел з 1254 млн. грн. до 1743 млн. грн., так і їх частка в загальному  
грошовому забезпеченні з 16 % до 23 % (рис.3). Це тривожна 
тенденція, остільки результативність інноваційних процесів за умови 
їх фінансування ззовні спрямована переважно на забезпечення 
зарубіжних суспільно-економічних ефектів, а не національних. 

Проблему грошового забезпечення окремих рівнів 
інноваційного потенціалу в Україні підтверджують також показник 
загального обсягу витрат на наукові дослідження і розробки та 
показник наукомісткості ВВП.  

В останні передкризові роки чітко прослідковувалася тенденція  
зростання загального обсягу витрат  на наукові дослідження і 
розробки, яка була перервана в 2009 році (витрати на наукові 
дослідження і розробки скоротилися майже втричі (рис.1).  
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Обсяг фінансування наукових досліджень і розробок
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Рис. 1. Динаміка загального обсягу витрат на наукові 

дослідження і розробки, тис. грн.* 
*Примітка: складено автором за матеріалами [6] 

 
Попри тенденцію зростання загального обсягу витрат на 

інноваційну діяльність в останні роки сформувалася протилежна 
негативна тенденція щодо скорочення реальних обсягів фінансування 
науково-технологічної сфери, хоча номінально відбувається їх 
збільшення. Офіційна статистика показує обсяги грошового 
забезпечення інноваційного потенціалу в поточних цінах, які не 
відбивають вплив інфляційних процесів. Тому в реальному вимірі 
розглянута динаміка виявляється дещо іншою, а саме: протягом 
останніх років (2005-2009 рр.) замість зростання відбувається реальне 
скорочення грошового забезпечення .   

Справедливість зазначених оцінок підтверджуються зміною 
показників наукомісткості ВВП, що наочно демонструють наростання 
тенденції до скорочення інтенсивності наукової і науково-технічної 
активності . Якщо тенденція зростання загального обсягу витрат на 
інноваційну діяльність була перервана лише в 2009 році, то падіння 
показника наукомісткості ВВП було започатковане ще в 2000 році 
(порівняно з 1990 роком він скоротився майже втричі і склав трохи 
більше 1%) (рис. 2).  
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Рис.2. Динаміка наукомісткості ВВП в Україні в 1990-2010 рр.,% * 
*Примітка: складено автором за матеріалами [6] 

 
У 2008 році показник наукомісткості ВВП порівняно з 2007 р. в 

Україні знову скоротився майже вдвічі, в 2010 році склав 0,9 %, так і не 
досягнувши показника докризового періоду.  Бюджетні асигнування 
при цьому знизилися до 0,41 %. Питомі  витрати  на наукові 
дослідження з розрахунку на одного науковця в Україні майже в 3 рази 
менше, ніж в Росії, в 18 разів менше, ніж в Бразилії, в 34 рази менше, 
ніж в Південній Кореї,  в  70 разів  менше,  ніж  в  США [8].  

Проблематику недостатнього грошового забезпечення  
інноваційного потенціалу в Україні посилює проблема неефективної 
структури джерел фінансування інноваційного потенціалу, 
неефективного використання наявних фінансових ресурсів для 
реалізації державної  інноваційної політики, розпорошеність 
бюджетних видатків між їх численними розпорядниками, відсутність 
ефективного механізму координації використання коштів за 
бюджетними програмами, низькі обсяги державного замовлення на 
новітні технології тощо [8].  

Висновки. На сучасному етапі в Україні зросла необхідність 
переосмислення основ грошового забезпечення інноваційного 
потенціалу, що обумовлено як відсутністю ефективних форм цього 
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процесу, так і жорсткою обмеженістю фінансових ресурсів.  
Суттєвим недоліком розвитку інноваційної сфери в Україні є те, 

що вона, на відміну від більшості країн світу, не лише не сприяє 
розширенню джерел грошового забезпечення інноваційного 
потенціалу, але й протидіє залученню небюджетних коштів та 
виключає можливість формування спеціальних, в тому числі відомчих 
фондів фінансування інновацій.  

В ході оцінки грошового забезпечення інноваційного 
потенціалу України було виявлено основні проблеми цього процесу: 
скорочення реальних обсягів фінансування науково-технологічної 
сфери, (хоча номінально відбувається їх збільшення, остільки 
офіційна статистика показує обсяги грошового забезпечення 
інноваційного потенціалу в поточних цінах, які не відбивають вплив 
інфляційних процесів),  неєфективне використання уже 
сформованого (наявного) рівня інноваційного потенціалу, зменшення 
обсягів внутрішніх джерел та збільшення зовнішніх джерел грошового 
забезпечення наявного інноваційного потенціалу  в Україні тощо.  
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СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
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БАТЮК Л.А., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА 
 

У статті узагальнено основні методологічні підходи до дослідження економічної 
поведінки домогосподарств та визначена структура економічної поведінки домогосподарств  

The article summarizes the main methodological approaches to the study of economic 
behavior of households and the structure of economic behavior of households. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На всіх етапах 
суспільного розвитку доіндустриальному, індустріальному, 
постіндустріальному домогосподарство є  одним з основних 
економічних суб'єктів. У різні історичні епохи залежно від  характеру 
суспільних відносин змінювалося й домогосподарство, його місце й 
роль, розміри, соціально-економічний статус. У сучасних умовах 
функції домогосподарства охоплюють всі сфери економічної 
діяльності й багато в чому визначають характер і спрямованість 
соціально-економічних процесів. Оскільки функціонування та 
розвиток економічної системи визначається особливостями поведінки 
її основних економічних суб'єктів, то більш глибокій аналіз поведінки 
домогосподарств може бути основою для  розуміння, оцінки та 
прогнозування розвитку вітчизняної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічна 
поведінка домогосподарств досліджувалася як у рамках основного 
напряму  економічної науки, так і альтернативними напрямками. 
Зокрема слід назвати роботи Г. Беккера [1], Г. Саймона [7], 
А. Олійника [3], [4], Т. Піірайнена й Є. Турунцева [5], 
С. Мочерного, [2], А. Шастітко [9], О. Яременко [10], та інших вчених. 
Проте, домогосподарству приділяється  набагато менше уваги в 
економічній теорії, у порівнянні з його місцем у реальному 
економічному житті, воно продовжує залишатися одним з найменш 
досліджених економічних суб’єктів. 

Формулювання цілей статті. Узагальнити основні 
методологічні підходи до аналізу економічної поведінки 
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домогосподарств та з'ясування на цій підставі структури економічної 
поведінки домогосподарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Домогосподарство 
поряд з фірмою належить до основних суб'єктів мікрорівня. 
Характеристику домогосподарства необхідно почати з розмежування 
понять родина й домогосподарство. Родина - це група, об’єднана 
спільністю сімейно-родинних зв'язків, що не обов'язково проживає під 
одним й тим же дахом і не обов'язково має загальний бюджет. 
Домашнє господарство являє собою групу людей, об'єднаних 
загальними завданнями, місцем проживання, бюджетом і звичайно 
сімейно-родинними зв'язками. Якщо діяльність родини включає 
безліч вимірів: біологічна, демографічна, психологічна, соціальне й 
інші, то діяльність домашнього господарства є "проекцією" родини на 
одну зі сфер діяльності - економічну. Основну функцію домашнього 
господарства визначають як виробництво, реалізацію й збереження 
людського капіталу, що, у свою чергу, розуміється як сукупність знань, 
практичних навичок і трудових зусиль людини [4, с.125]. 
Узагальнюючи наведені характеристики домогосподарства, можна 
дати наступне визначення домогосподарства: "Це  господарюючий  
суб'єкт, ціль діяльності якого - забезпечення своїм членам певного 
рівня добробуту через формування та використання загального 
бюджету для виконання своєї основної функції: виробництва, 
реалізації й збереження людського капіталу". 

В економічній теорії існують два основних підходи к 
дослідженню поведінки домогосподарств: неокласичний та 
інституціональний. Неокласична теорія розглядає домогосподарство 
та індивіда як тотожні поняття. Не досліджуються відносини усередині 
домогосподарства, мети його утворення й т.п. Мети виступають як 
задані ззовні, тобто не визначаються самим домогосподарством. 
Домогосподарство функціонує при відсутності невизначеності, його 
поведінка спрямована на максимізацію корисності. Домогосподарство 
(як і фірма) розглядається як "чорний ящик". Відомі фактори на 
"вході" "чорного ящика" (розмір заробітної плати й соціальних 
трансфертів від держави за винятком податків) і на "виході" з нього 
(кількість і якість праці та людського капіталу, рівень споживання та 
заощаджень). Домогосподарству властива інструментальна 
раціональність. Раціональність  визначається як інструментальна, якщо 
діяльність суб’єкта спрямована на вибір засобів, що щонайкраще 
підходять для реалізації заданої мети. Але як формується мета та який 
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процес її визначення неокласична концепція не аналізує [ 9, с. 55]. 
Інституціональна теорія наголошує на аналізі домашнього 

господарства як особливої форми організації, відмінної й від фірми, і 
від держави. В інституціональній теорії аналізується внутрішня 
структура домогосподарства, мотиви його утворення, мети діяльності. 
Домогосподарства та індивіди не тотожні один одному. У рамках 
інституціонального аналізу домогосподарство не є "чорним ящиком". 
Домогосподарство розглядається як господарюючий суб'єкт, 
«вбудований» у відповідну соціальну структуру. Конкретні цілі окремо 
взятого домогосподарства піддаються впливу з боку всього 
соціального й інституціонального середовища, і зокрема, залежать від 
взаємодії з іншими економічними суб’єктами та їхніми групами.  
Домогосподарство не є «рахунковою машиною», як це наголошує 
неокласична теорія. Цільові настанови домогосподарств у певній мері 
залежать від доступності засобів їхнього досягнення, що задаються 
інституціональним середовищем. Отже, інституціональний підхід 
відкидає ідею, у якій домогосподарство - це завжди «оптимізуючий 
раціоналізатор». Домогосподарство дуже часто не може бути таким 
оптимізатором, оскільки в реальності постійно зіштовхується із 
ситуаціями, у яких немає можливостей для оптимізації. Факторами, що 
викликають такі ситуації, відповідно до класифікації, запропонованої 
Дж. Ходжсоном, є: масштабність інформації, складність інформації, 
невизначеність [8, с.43-47]. Неможливість діяти як раціональні 
оптимізатори стає причиною того, що домогосподарства поводяться  
відповідно до  інших принципів, серед яких  виділяються наступні: 

— орієнтація на середню думку: у ситуації невизначеності, окремо 
взяте домогосподарство, не знаючи майбутніх результатів 
здійснюваних сьогодні дій, поводиться  так, як інші домогосподарства; 

—  «життєрадісність», яка означає, що домогосподарство діє, так чи 
інакше, на основі "спонтанного оптимізму", "природного бажання 
діяти";  

— звички, тобто правила поведінки, якими керуються 
домогосподарства у своїй діяльності. Використання цих правил є 
формою раціональності, тому що  це дозволяє заощаджувати на 
витратах пошуку й обробки інформації;  

— обмежена  раціональність, що припускає, що  домогосподарство 
діє раціонально, але розглядає можливі варіанти вибору доти, поки не 
буде обраний якийсь "задовільний" варіант; 

— рутини. Дуже багато дій домогосподарств обумовлені 
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проходженням якимсь укоріненим шаблоновим правилам поведінки - 
рутинам. Відмінність такого способу поведінки від  попередніх полягає 
в тому, що він є несвідомим [3, с. 60]. 

Інституціоналісти вважають процес визначення мети 
невід'ємним елементом економічної поведінки. Домогосподарство 
спочатку вибирає для себе мети, які бажано реалізувати, а потім уже 
засоби для їхньої реалізації. Раціональність у розумінні 
інституціоналістів не інструментальна, а ціннісна. Ціннісною є 
раціональність, у якій головний об'єкт вибору - мета. Залежно від  того 
наскільки повно враховуються існуючі альтернативи використання 
обмежених засобів реалізації поставлених цілей, виділяється повна й 
обмежена раціональність, що виражається не в максимізації цільової 
функції, а лише в прагненні до її максимізації. 

Підбиваючи підсумок аналізу підходів к дослідження 
економічної поведінки домогосподарств неокласичним і 
інституціональними напрямками, можна зробити висновок, що в 
неокласичній теорії домогосподарство ототожнюється зі 
споживаючим і працюючим суб'єктом. Але при цьому не 
враховуються взаємини, що складаються усередині самого 
домогосподарства. Інституціональний  напрямок приділяє увагу 
структурі домогосподарства, особливостям відносин, що складаються 
усередині домогосподарства. Ці підходи, на наш погляд, не є 
взаємовиключними, навпроти їхній синтез дозволяє виявити структуру 
економічної поведінки домогосподарств. У структурі економічної 
поведінки домогосподарств можна виділити наступні елементи:  

— усвідомлення економічних потреб і постановка економічних 
цілей, обумовлених економічними потребами та ціннісними 
установками; 

— вибір засобів, способів досягнення економічної мети. Тут мають 
місце такі  етапи: вивчення можливих варіантів дій, порівняння їх з 
погляду  ефективності досягнення мети, вибір найкращого варіанта; 

— дії по досягненню мети. 
Категорія «потреба» має на увазі  внутрішнє спонукання людини 

до дії. Потреби «є стан суб'єкта, що виражає його залежність від 
об'єктивного змісту умов життя й діяльності» [6,с. 29]. З потребами 
пов'язані основні види діяльності людини. Потреби - основа 
формування цілей. Мети, як результат усвідомлення потреб, 
відрізняються від ціннісних установок, але у меті завжди присутні 
цінності. Інтереси суб'єктів господарювання в рамках економічної 
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системи формують мети, які мають конкретний зміст, наприклад, 
одержання різних форм доходів. Економічна система має власні цілі, 
які можуть суперечити цілям конкретних економічних суб'єктів, у тому 
числі й домогосподарств. Сприйняття нових цілей ускладнено такою 
властивістю, як стійкість економічної поведінки. Стійкість приводить 
до прагнення ухилятися від змін. Цьому сприяють установки - 
цінності, на яких соціально-економічна система акцентувала увагу й дії 
суб'єктів у певний період. Якщо установки стають звичними, то вони 
перетворюються в норми. Норми - це сформовані звичні цінності, що 
визначають економічну поведінку. Виникають норми двома шляхами: 
складаються спонтанно або ж задаються цілеспрямовано у вигляді 
правил, але потім стають звичкою. Норми, що склалися, мають 
інертність, у результаті чого менше витрачається зусиль для 
досягнення мети, але з іншого боку - зміна нормативного середовища 
відбувається повільно, із сильним опором. Нововведення не будуть 
сприйняті, якщо нормативне середовище з ними несумісне.  

Цільова спрямованість економічної поведінки домогосподарств 
припускає, що наприкінці  певної його фази або етапу отримується 
результат (максимізація корисності). Тому що ресурси обмежені, то 
домогосподарство змушене визначати для себе пріоритетність цілей. 
Вибір  включає значимі для домогосподарства об'єкти досягнення: 
матеріальну забезпеченість,  гарантію зайнятості, інтерес до змісту 
економічної діяльності, творчість, доступ до влади. Значимість об'єктів 
досягнення визначається як під впливом об'єктивних умов, так і під 
впливом  ціннісних установок. 

Мети формуються на різних етапах функціонування 
домогосподарства, з одного боку, вони досить стійкі й можуть 
визначати економічну стратегію на  тривалий строк, з іншого боку - 
змінюються під впливом ситуації. Мети спонукають до дії, визначають 
тип економічної поведінки.  

Методи й засоби досягнення мети в економічній поведінці 
домогосподарств залежать від його цільової спрямованості. Вибір 
методів залежить від конкретної економічної системи, у якій 
функціонує домогосподарство й від  інституціональних норм, що 
обумовлюють певну лінію поведінки. Варіанти досягнення 
економічної мети можуть бути різними. Це можуть бути як циклічно 
повторювані однотипні дії, так і унікальні дії,  похідні від 
індивідуального досвіду домогосподарства; як дії, засновані на 
інструментальній  раціональності, так і дії,що обумовлені диктатом 
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зовнішніх обставин або як результат впливу інших суб'єктів, що 
застосовують різні форми примуса або переконання. Після 
порівняння  можливих варіантів дій з погляду  їхньої ефективності 
здійснюється вибір прийнятного варіанта. 

Досягнення мети - конкретна форма реалізації економічної 
поведінки домогосподарства. Цей елемент може розглядатися як ряд 
повторюваних дій і поведінкових стереотипів. Але це може бути й 
реалізація  нестандартних рішень, у результаті яких відбувається зміна  
сформованих стереотипів, норм, у тому числі й ціннісних установок. 
Такі дії викликають зростання рівня ризику й невизначеності.   

Запропонована структура економічної поведінки 
домогосподарств дозволяє розглядати економічну поведінку як 
елемент соціально-економічної системи, що, у свою чергу, також є 
системою. Всі елементи економічної поведінки  домогосподарства 
формуються як під впливом об'єктивних факторів, так і під впливом 
ціннісних установок, обумовлених соціально-економічною системою. 
Тому що поведінка частини визначається поведінкою цілого, а 
поведінка цілого залежить від поведінки частин, то й економічна 
поведінка домогосподарств, обумовлена її внутрішньою структурою, 
впливає  на функціонування й перспективи розвитку економічної 
системи.  

Висновки. Існуючі методологічні підходи к дослідженню 
економічної поведінки домогосподарств акцентують увагу на різних 
аспектах діяльності домогосподарств. Якщо розглядати ці підходи не 
як взаємовиключні, а як взаємодоповнюючі, то подібний синтез 
дозволить всебічно й більш повно аналізувати економічні явища. 
Зокрема, синтез неокласичного й інституціонального підходів к 
дослідження економічної поведінки домогосподарств дозволяє 
виявити основні елементи структури економічної поведінки. Більш 
глибокій аналіз економічної поведінки домогосподарств може бути 
основою для  розуміння, оцінки та прогнозування розвитку 
економічної системи. 
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ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДРОЗДІЛІВ В 

ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

ЯВДАК М.Ю., АСПІРАНТКА*, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Розглянуто послідовність планування та оцінки ефективності діяльності 

підприємства. Визначено вимоги щодо формування системи показників планування та 
оцінки діяльності підприємства. 

The sequence of planning and estimation of efficiency of activity of enterprise is considered. 
Requirements are certain in relation to forming of the system of indexes of planning and estimation 
of activity of enterprise. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Планування 
виробничо-збутової діяльності підприємства в сучасних умовах 
надзвичайно утруднюється через наростання масштабних змін 
господарського оточення. Трансформації ринкових відносин, 
перетворення споживчих запитів і вимог покупців, стрімкий розвиток 
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техніко-технологічної бази виробництва вимагають від підприємства 
надзвичайної активізації в сфері підготовки та впровадження заходів 
щодо пристосування до нових умов господарювання. Реалізація такого 
роду заходів передбачає не тільки здійснення змін у зовнішніх сферах 
ресурсного забезпечення або маркетингово-збутових зв’язків із 
споживачами, але й необхідність випереджувального удосконалення 
внутрішнього середовища підприємства в контексті адаптації всіх 
аспектів його діяльності до вимог забезпечення усталеності розвитку в 
умовах наростання трансформацій господарського середовища. 

Однією з найважливіших складових розв’язання складного 
завдання підтримки гнучкості й адаптивності внутрішнього 
середовища підприємства є удосконалення методичного забезпечення 
планування та оцінки ефективності зв’язків підрозділів в процесі 
операційної діяльності. Розробка системи показників планування та 
оцінки внутрішньовиробничих зв’язків підрозділів є необхідною 
передумовою для обґрунтування управлінських рішень та контролю 
результатів виробничо-збутової діяльності підприємства, визначення 
резервів підвищення ефективності господарювання та розробки 
заходів щодо використання цих резервів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем 
організації, планування та оцінки ефективності 
внутрішньовиробничих зв’язків підрозділів підприємства було 
присвячено дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних 
економістів, таких як Брюховецька Н. [1], Булєєв І [1], 
Виноградова О. [3], Гриньова В. [4], Дідик А. [6], Когут У. [6], 
Крикавський Є. [5], Круш П. [2], Кубів С. [5], Кузьмін О. [6], 
Маландіна Г. [1], Мельник О. [6], Новикова М. [4], Прокопенко Н. [1], 
Тульчинська О. [2], Тульчинський Р. [2], Фрідаг Х.Р. [7], 
Широкова Г. [8], Шмідт В. [7] та ін. Проте слід відзначити, що увага 
дослідників зазначених питань звичайно зосереджується на розгляді 
організаційно-управлінських та логістичних аспектів формування 
системи зв’язків підрозділів підприємства, в той час як проблеми 
планування та оцінки ефективності внутрішньовиробничих відносин 
залишаються недостатньо дослідженими та вимагають на додаткове 
вивчення. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження у роботі є 
обґрунтування підходу щодо формування послідовності планування та 
оцінки ефективності внутрішньовиробничих зв’язків підрозділів в 
процесі операційної діяльності підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес 
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планування та оцінки ефективності господарської діяльності має бути 
насамперед тісно пов'язаним з економічними умовами 
господарювання, відображенням яких у відповідних системах 
показників стає утворення збалансованого набору індикаторів, що 
характеризує стан протікання усіх стадій відтворювального циклу, 
маркетингово-збутові та фінансові аспекти прийняття та реалізації 
управлінських рішень, а також закономірності циклічності динаміки 
розвитку підприємства. Отже, до складу основних завдань, які 
вирішуються в ході формування системи показників планування та 
оцінки ефективності, слід віднести такі: орієнтація і адаптація до умов 
господарського середовища; кількісне вираження цілей підприємства й 
індикаторів досягнення їхнього досягнення; реалізація порівняльного 
(бенчмаркингового) підходу до визначення пріоритетів розвитку з 
урахуванням параметрів діяльності провідних конкурентів. 

При цьому слід відзначити, що в сучасних мінливих умовах 
господарювання надзвичайно утрудненою є розробка універсального 
підходу до формування системи показників. Для конкретного 
підприємства структура цієї системи, пріоритетність різних груп або 
навіть окремих показників можуть уточнюватися залежно від 
специфіки та конкретних обставин діяльності, а також від критеріїв 
оцінки ефективності (див. табл.). Найважливішими з типових 
показників, що можуть застосовуватися в ринкових умовах, слід 
вважати такі: попит на продукцію і обсяг виробництва, виробнича 
потужність, витрати і ціни на продукцію, потреби у ресурсах та 
інвестиціях, об'єм продаж і загальний дохід та ін.  

Необхідними передумовами для забезпечення дієвості системи 
показників планування та оцінки діяльності підприємства є 
дотримання таких основних вимог, пов’язаних із збалансованим 
поєднанням при цьому принципів самоорганізації та контролю: 
стимулювання виробничо-технічного і соціально-економічного 
розвитку усіх підрозділів на основі точного і адекватного визначення 
результатів діяльності; високу матеріальну зацікавленість персоналу 
підприємства в досягненні необхідних кінцевих результатів трудової, 
виробничо-збутової й фінансової діяльності; повна відповідальність 
вищого керівництва і фахівців підприємства за загальні результати 
діяльності, виконання усіх договірних зобов'язань із замовниками 
продукції, податковими службами, кредитними організаціями та ін.; 
отримання планованих прибутків або доходу як необхідної фінансової 
основи виконання річної виробничої програми підприємства і 
подальшого розвитку його потенціалу; встановлення прямої 
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залежності між планами виробництва і продажу продукції та 
загальними прибутками, рівнем ефективності виробництва і 
особистим винагородженням працівників. 
 

Таблиця 
Критерії оцінки ефективності діяльності підприємства 

 

Вид 
ефективності Критерії оцінки ефективності 

Прибутковість основної діяльності Економічна Фінансовий стан 
Обсяги збуту 
Ринкова частка  Ринкова  
Прибутковість операційної діяльності 
Якість продукції (послуг) Технологічна Технічний рівень виробництва 
Рівень організації виробництва Структурно-

функціональна Рівень організації управління 
Якість трудового життя персоналу Суспільна Екологічна безпека виробництва 

 

Реалізація зазначених вимог в ході формування системи 
планування та оцінки виробничо-збутової діяльності є невід’ємною 
складовою утворення адаптивного механізму управління 
підприємством, що, з одного боку, сприятиме гнучкому 
пристосуванню підприємства до різких непередбачених змін 
господарського середовища, а з іншого, буде перешкоджати 
можливому зростанню непродуктивних витрат (особливо – в сфері 
внутрішньовиробничих зв’язків підрозділів підприємства). Суб'єктами 
внутрішньовиробничих зв’язків виступають структурні підрозділи, що 
безпосередньо беруть участь в основному виробничому процесі, 
допоміжні підрозділи (служби), функціональні відділи (служби), 
пов'язані з постачанням виробництва сировиною (напівфабрикатами) 
і реалізацією готової продукції споживачам.  

Послідовність планування та оцінки ефективності 
внутрішньовиробничих зв’язків підрозділів підприємства складається з 
таких основних етапів: формування стратегії розвитку та визначення 
принципів упорядкування виробничої структури підприємства; 
поточне планування діяльності підприємства у цілому і за 
структурними підрозділами; облік результатів діяльності та оцінка 
ефективності функціонування підрозділів та підприємства в цілому; 
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коригування стратегії розвитку, структури і поточних планів. 
В ході першого етапу задаються цільова функція і критерії 

оцінки ефективності діяльності підприємства, а також визначаються 
вимоги щодо оцінки результативності роботи його структурних 
підрозділів. Планування випуску і збуту продукції в організаційному 
аспекті охоплює предметні області й сфери діяльності багатьох 
підрозділів і служб підприємства: відділів збуту, маркетингу, планово-
економічних служб, виробничих підрозділів, транспортних служб та 
ін. Тому слід приділяти особливу увагу організації і здійсненню 
загального внутрішнього оперативного обліку і контролю за 
проведенням окремих операцій, таких як облік відвантаження, облік 
оформлення транспортних документів, облік руху експортних 
вантажів, облік руху грошових коштів за відвантажену продукцію і т. д. 
Оперативний облік дозволяє швидше, ніж бухгалтерський, отримати 
необхідну інформацію про хід виконання постачань, рух вантажів, 
своєчасність отримання (або затримку надходження) виручки і т.і.  

Планування збуту забезпечується виконанням функцій 
планування реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. 
Перша із згаданих функцій представляється найбільш важливою, а її 
здійснення реалізується базовими операціями: планування 
надходження готової продукції на склад; формування календарного 
плану відвантаження; коригування і затвердження плану відвантаження. 
Результатом планування вступу готової продукції на склад є 
оперативний план надходження готової продукції  в номенклатурному 
розрізі.  

В результаті проведення роботи по уточненню питань, 
пов'язаних з відвантаженням, формується звідний календарний план 
переміщення готової продукції, дані для якого готує кожен виконавець 
відділу збуту, виконуючи операцію контролю закріплених за ним 
договорів. При формуванні плану враховуються очікувані обсяги 
випуску продукції в тому ж періоді, на який планується відвантаження, 
графіки відвантаження згідно з умовами договорів продажу, 
можливості транспортування продукції, плановані об'єми накопичення 
готової продукції на складах й інші параметри. Необхідність 
коригування і затвердження плану відвантаження пов'язана з 
уточненням і остаточним затвердженням плану відвантаження з 
урахуванням виконання покупцями умов договору, узгодження плану 
постачань або по вольовому рішенню керівництва.  

Управління збутом забезпечується виконанням завдань 
складського обліку руху готової продукції і роботи з транспортними 
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службами, тобто включає здійснення комплексу управлінських 
функцій і операцій, починаючи з укладання і реєстрації договору 
продажу, ухвалення відповідних управлінських рішень в ході 
здійснення поточного контролю договору і закінчуючи його 
закриттям при виконанні в повному обсязі зобов'язань за договором 
обома сторонами. Функції складського обліку руху готової продукції 
реалізуються комплексом операцій, що забезпечують реєстрацію 
фактів прийому готової продукції на склад і відпустки із складу як на 
сторону, так і для власних потреб; контроль поточних залишків 
готової продукції на складі. Облік реалізації готової продукції, в свою 
чергу, реалізується за допомогою комплексу операцій, що 
забезпечують формування і коригування відвантажувальних 
документів, реєстрацію митної декларації, формування рахунку-
фактури покупцеві, контроль розрахунків по договорах продажу, 
формування показників і звітних форм. 

Вирішення задачі оперативного обліку і управління рухом 
грошових коштів забезпечується виконанням таких функцій: обробка 
виписки банку, стикування документів, формування платіжних 
банківських документів, оперативне управління рухом грошових 
коштів, облік платежів за розрахунками з держбюджетом. Консолідація 
контролю фінансових коштів в є завершальним етапом формування 
зведених показників діяльності підприємства та його підрозділів. В 
процесі консолідації контролю значення показників діяльності 
визначаються на декількох рівнях: на рівні документу (базової 
операції); на рівні процесу управління; на рівні функцій і завдань; на 
рівні обліку діяльності підприємства в цілому.  

Кожній базовій операції відповідає показник або набір 
показників нижнього рівня, визначених при прив'язці базової операції 
до конкретного робочого місця підрозділу підприємства або окремого 
виконавця. Показники повинні формуватися при закритті операції і 
фіксуватися в таблицях, що відповідають виду інформації, що 
характеризує зміст показника по групах: бюджетні показники, кількісні 
показники, планові показники, облікові показники, розрахункові 
показники. 

Кількісні показники відбивають рух предметів обліку в 
натуральному вираженні. Планові показники формуються в базових 
операціях, використовуваних в процесах планування руху 
матеріальних засобів (як у натуральному, так і у вартісному вираженні). 
Бюджетні показники формуються при складанні кошторисів і 
фінансових планів підприємства.  
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В результаті агрегації бухгалтерських записів виконується 
перехід від аналітичного до синтетичного обліку, єдність яких 
забезпечується при виконанні наступних умов: суми сальдо і оборотів 
усіх записів аналітичного обліку конкретного синтетичного рахунку 
при агрегації мають дорівнювати сумам сальдо і оборотів по цьому 
синтетичному рахунку. Облікові показники, згруповані певним чином 
по видах предметів обліку, об'єктах обліку, а також представлені за 
певний період або в зіставленні з плановими показниками, 
передаються керівникам різних служб і підрозділів підприємства. Ці 
оперативні дані використовуються для контролю і оперативного 
аналізу виконання виробничих процесів, процесів відвантаження і 
реалізації продукції, дотримання платіжної дисципліни. Агреговані 
показники описують не конкретну господарську операцію, а 
характеризують окремий економічний об'єкт, завершений процес 
управління, виконану функцію, вирішене завдання. Результатом 
виконання певної функції в системі є сукупність показників, 
використовуваних для конкретної мети управління або для складання 
форм оперативної звітності. Кожне завдання визначає формування 
узагальнених показників конкретної форми бухгалтерської або 
статистичної звітності. 

Окрема група показників призначена для більше поглибленого 
аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства на основі 
даних, що є фактичними величинами, а також їх відхиленнями від 
планових значень (агрегуються за певний період, декаду, місяць, 
квартал, півріччя, рік). Вивчення динаміки змін цих показників 
дозволяє зробити висновки про певні тенденції в розвитку 
підприємства, мірі стабільності його роботи, а також вживати, у разі 
потреби, заходи, що коригують. 

На рівні процесів управління, функцій і завдань можуть також 
здійснюватися вибірка заданої інформації з масиву даних з 
угрупуванням її за встановленими ознаками, підсумовування даних в 
різних аспектах, розрахунок відхилень (сальдирування) або визначення 
відносних величин. Виконання операцій над отриманими раніше 
показниками нижчого рівня (зіставлення показників за певні періоди, 
порівняння нормативно-планових і фактичних величин, розрахунок 
показників економічного аналізу та ін.) призводить до формування 
нових показників більше високого рівня. Порівняння показників 
окремих підрозділів з «середніми» показниками на рівні усього 
підприємства є додатковим джерелом інформації про ефективність 
внутрішньовиробничих зв’язків.  
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Завершальним етапом процесу планування та оцінки 
ефективності діяльності підприємства є визначення результативності 
обраної стратегії розвитку, коригування стратегічних цілей і планів. 
Результати оцінки, визначення міри виконання планів підрозділів є 
основою для коригування або перегляду стратегічних цілей і стратегії 
розвитку підприємства. 

Висновки. До складу основних завдань, які вирішуються в ході 
формування системи показників планування та оцінки ефективності, 
слід віднести такі: орієнтація і адаптація до умов господарського 
середовища; кількісне вираження цілей підприємства й індикаторів 
досягнення їхнього досягнення; реалізація порівняльного 
(бенчмаркингового) підходу до визначення пріоритетів розвитку з 
урахуванням параметрів діяльності провідних конкурентів. Основними 
вимогами щодо забезпечення збалансованого поєднання в ході 
процесу планування принципів самоорганізації та контролю є такі: 
стимулювання розвитку підрозділів, забезпечення матеріальної 
зацікавленості персоналу на основі точного і адекватного визначення 
кінцевих результатів діяльності; повна відповідальність керівників і 
фахівців за загальні результати діяльності; формування необхідної 
фінансової основи виконання виробничої програми; встановлення 
прямої залежності між планами виробництва, рівнем ефективності 
виробництва і особистим винагородженням працівників. 

Послідовність планування та оцінки ефективності 
внутрішньовиробничих зв’язків підрозділів підприємства складається з 
таких етапів: формування стратегії розвитку та упорядкування 
виробничої структури підприємства; поточне планування діяльності 
підприємства та структурних підрозділів; облік результатів та оцінка 
ефективності діяльності підрозділів та підприємства; коригування 
стратегії розвитку, структури і поточних планів підприємства в цілому 
і за підрозділами. 

На додаткове дослідження вимагають методичні аспекти 
упорядкування системи показників планування 
внутрішньовиробничих зв’язків підрозділів підприємства. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. На сучасному 
етапі розвитку економіки України важливого значення набуває 
конкуренція підприємств на ринках виробленої продукції. Це в першу 
чергу торкається ринку сільськогосподарської продукції, адже рівень 
конкуренції на такому ринку наближений до досконалого. Як наслідок, 
зростання вимог до формування високого рівня конкурентоздатності 
підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
конкуренції та конкурентоздатності велику увагу приділяють вчені-
дослідники: Д. Рікардо, М. Портер, Н.Н. Павлова, Е.В. Мінько, 
М.М. Глазов, І.П. Фірова, П.С. Зав’ялов, Г.І. Герасимов, А.В. Войчак, 
А.В. Федорченко, Т.Ф. Косянчук, В.В. Лук’янова, Н.І. Майорова, 
В.В. Швид, В.Д. Немцова, Г.М.Кулешова, О.І. Кондратюк. 
Жаліло Я.А.,  Черевко Д.Г., Должанський І.З., Дмитренко Н.М., 
Рибакова О.В., Кулешова Г.М., Хвесик Ю.М.,Трухан О.Л., 
Райзберг Б.А., Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я., Базилюк Я.Б., 
Ситник Й.С., Арестенко В.В., Захарчин Г.М. та інші. 

Формулювання цілей статі. Основними цілями статті є 
проведення порівняльного аналізу визначення понять «конкуренція» та 
«конкурентоздатність сільськогосподарського підприємства» 
зарубіжними та українськими авторами з подальшим удосконаленням, 
розгляд видів конкуренції та чинників конкурентоздатність 
підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. До 90-х років 
минулого століття в Україні дослідження проблеми конкуренції і 
конкурентоздатності не мало місця. Таке поняття, як «конкуренція» не 
застосовувалось в радянській економіці, а в словнику політичної 
економії визначалося як «… антагоністична боротьба між приватними 
товаровиробниками за найбільш вигідні умови виробництва й збуту 
товарів» [20]. Термін «конкуренція» асоціювався з анархією, 
хижацькими методами і важкими соціальними наслідками. Тільки 
керівники підприємств були знайомі з елементами конкуренції й 
конкурентної боротьби, чия продукція йшла на міжнародний ринок. 
Повна відсутність приватної власності на засоби виробництва й 
установлення планів для всіх підприємств призвело до відсутності 
конкуренції. 

Вперше поняття конкуренції розкрив Адам Сміт у праці 
«Дослідження про природу і причини багатства народів» [17]. В його 
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баченні конкуренція - це не що інше, як суперництво, що призводить 
до підвищення ціни при скороченні пропозиції і відповідно знижені 
ціни при надлишку пропозиції. Автором розкрито принцип 
«невидимої руки», згідно якого у межах гостро конкурентної ринкової 
системи ціна, прибуток, попит, пропозиція, позиковий відсоток 
спрямовуються немов невидимою рукою і відповідають зацікавленості 
підприємств, держави.  

Термін “конкуренція” з лат. concurrentia означає - боротьбу, 
суперництво.  

За словами П. Дойля [5], на даний час конкуренція стає 
жорсткішою і слабкі «гравці» вже «попросили заміни». Зниження 
тарифів, транспортних зборів і розповсюдження інформації щодо 
ринкових можливостей призвело до «зметення» ринкових бар’єрів. 
Зниження прибутковості підприємства, тиск зі сторони груп 
зацікавлених у його діяльності змушує підприємства постійно 
підвищувати конкурентоздатність підприємства.  

Визначення яке дає Зав’ялова П.С.[6] побудоване на боротьбі 
конкурентів за кращі умови виробництва та збуту своєї продукції, при 
цьому автор наголошує на можливості підприємства досягти 
максимального прибутку. 

«Конкуренція» за образним висловом Мінько Е.В. [12 С. 214] «… 
це життя торгівлі і смерть товаровиробників…». Це пояснюється тим, 
що існування незалежних конкурентів призводить до бережного 
ставлення підприємства до вимог споживачів, адже в протилежному 
випадку вони стануть клієнтами конкурентів. 

Повністю погоджуємось з думкою ряду авторів [9,13], що 
конкуренція виступає як економічний процес взаємодії, взаємозв’язку і 
боротьби між підприємствами, що виступають на ринку з метою 
забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення 
різноманітних потреб покупців та одержання найбільшого прибутку.  

Проте, на противагу вище викладеному Глазов М.М. [4] 
пояснює поняття з точки зору конкурентної боротьби товарів і 
підприємств за увагу потенційних споживачів. При цьому не 
наголошує на умовах діяльності підприємств за яких ці товари були 
вироблені та не вказує на місце де відбувається боротьба.   

Проаналізувавши літературні джерела [3,10,13] пропонуємо для 
більш точного розуміння сутності і ролі конкуренції розглянути її види 
(рисунок 1). 
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Види конкуренції 

За родовою 
ознакою  

 
досконала 
олігополія  

недосконала 
монополія 

За рівнем взаємозамінності 
продукції 

 
конкуренція торгових марок 

галузева конкуренція формальна 
конкуренція загальна конкуренція 

За структурою  
 

галузева 
міжгалузева 

Недобросовісна 
конкуренція 

За формами 
вияву  

 
цінова товарна 

 
 

Рис. 1. Види конкуренції 
 

Досконала конкуренція зустрічається на промислових ринках 
уніфікованих товарів типу сировинних харчових продуктів і 
мінеральної сировини, ринки такого типу є організованими. 

Ситуація олігополії частіше за все поширена на ринках товару в 
стадії їх зрілості, коли первинний попит не розширюється. 

Недосконала конкуренція займає проміжне положення між 
чистою конкуренцією та монополією. 

Ситуація монополії спостерігається у фазі життєвого циклу, що 
відповідає введенню товару на ринок у секторах, які народжуються і 
характеризуються технічними інноваціями. Якщо монополія існує,  
підприємству починають загрожувати інші підприємства, які 
зацікавлені зростаючим потенціалом ринку та високими прибутками. 
Отже, важливим фактором стає тривалість життя монополії. Внаслідок 
швидкого розповсюдження технологічних нововведень монополії 
стають все ефімернішими. 

Конкуренція торгових марок виникає між підприємствами, що 
пропонують подібні продукти (послуги) тим самим цільовим групам 
споживачів за приблизно рівними цінами; галузева конкуренція між 
підприємствами, що працюють в одній галузі; формальна конкуренція 
внаслідок наявності продукції, яка задовольняє ті самі послуги; 
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загальна конкуренція виникає між різноманітними підприємствами, 
що змагаються за гроші однієї групи споживачів. 

Розповсюдженим видом конкуренції - внутрішньогалузева 
конкуренція, що сприяє росту ефективності виробництва і 
поліпшення якості продукції, товаровиробники однієї й тієї ж галузі, 
конкуруючи між собою, змушені постійно оновлювати засоби 
виробництва, впроваджувати нові технології, освоювати принципово 
нові вироби, збагачувати асортимент продукції, оптимізувати 
структуру виробництва відповідно до потреб ринку. 

У процесі реалізації продукції підприємства мають дві основні 
цілі: досягнення максимального прибутку будь-яким шляхом і 
забезпечення високої якості продукції. В першому випадку має місце 
цінова конкуренція, в другому - товарна. 

На сьогодні цінова конкуренція не користується великою 
популярністю в країні. В умовах ринку перевага віддається 
підтриманню цін на одному рівні, а прибуток досягається за рахунок 
виробництва кращих і надійніших товарів, ніж у конкурентів, і 
зниження виробничих затрат. 

До умов дії товарної конкуренції належать: існування цільових 
ринків; розвиток науково-технічного прогресу, як рушійної сили; збут і 
розподіл продукції на вигідних умовах як для продавця, так і для 
покупця; розвиток на ринку різних організаційно-правових форм 
власності, що підштовхують виробника до удосконалення умов 
виробництва продукції та надання послуг; робоча сила - підвищення 
продуктивності праці, удосконалення організації оплати праці; 
одержання найвищих прибутків. 

Поряд із цим існує недобросовісна конкуренція, коли методи 
конкурентної боротьби пов’язані з порушенням прийнятих на ринку 
норм і правил конкуренції. Дії пов’язані з недобросовісною 
конкуренцією, регламентуються державою відповідно до Закону 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Цією роботою 
керує Антимонопольний комітет України, який покладає 
відповідальність на осіб за вчинення дій непослідовної конкуренції. 

Виходячи із проведених досліджень, вважаємо за доцільне 
наступне визначення конкуренції – це суперництво між 
товаровиробниками в умовах ринку задля завоювання вигідних умов 
виробництва та реалізації продукції, прихильності серед споживачів і 
як результат отримання прибутку. 

Конкурентоздатність виявляється лише в умовах конкуренції і 
через конкуренцію. Конкурентоздатність виступає багатоаспектним 
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поняттям, що в перекладі з латинської мови означає боротьбу, 
суперництво за досягнення найкращих результатів.  

Не можемо не погодитись з твердженням Олійника В.В. [14], що 
конкурентоздатність: на макроекономічному рівні – 
конкурентоздатність держави, а на мікрорівні – конкурентоздатність 
підприємства. 

Думки науковців з приводу визначення конкурентоздатності 
підприємства розійшлися, на думку Захарчина Г.М. [7 С. 13] «… об’єкт 
що здатний забезпечувати прибуток…», на противагу думці 
Арестенко В.В. [1 С.12] «… комплексна порівняльна характеристика, 
що відображає ступінь переваги над підприємствами - конкурентами». 
Тобто, одні вважають, що конкурентоздатність підприємств – це 
отримання прибутку, а інші здатність витримати конкуренцію у 
порівняні з аналогічними підприємствами. 

Погляди професора Фатхутдінова Р.А. [21] з приводу 
визначення категорії конкурентоздатність базується на властивостях 
об’єктів, що задовольняють потреби споживачів порівняно з 
товарами-замінниками. При цьому під об’єктами автор розуміє 
науково-методичну документацію, продукцію, персонал, цінні папери, 
інформацію, що є недоцільним оскільки вони різняться, як в 
характеристиці так і в властивостях. Звідси випливає, що для різних 
об’єктів характеристика конкурентоздатності різна. Крім цього автор 
наголошує на визначенні конкурентоздатності об’єктів за 
роз’єднаними показниками, що втрачає зміст викладених у роботі 
результатів дослідження. 

Визначаючи конкурентоздатність підприємства як 
узагальнюючу категорію Черево Д.Г. [23] звертає увагу на здатності 
підприємства досягти цільових ринкових позицій з відповідною 
чисельністю працівників (до 50 осіб) і забезпечується виробництвом 
комерційно-перспективної продукції та ефективною діловою 
стратегією.  

Найбільш повне визначення поняття конкурентоздатність 
підприємства дає Сладкевич В.П. [16], він враховує практично всі 
фактори формування конкурентоздатності: вказано складові 
конкурентоздатності підприємства (зовнішній та внутрішній ринки), 
рівень конкурентоздатності визначено не абстрактно, а стосовно 
конкурентів, що діють на тому ж ринку. 

Конкурентоздатність підприємства, як економічна категорія 
розглядається Хвесиком Ю.М. [22], увага приділяється економічним 
відносинам між суб’єктами ринку з приводу створення та реалізації 
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комплексу конкурентних переваг. При цьому не вказується, що саме є 
конкурентною перевагою (властивості продукції, кваліфікація 
персоналу, певна технологія тощо).  

На противагу вище викладеному, Жаліло Я.А. [8] розглядає 
конкурентоздатність підприємства, як характеристику комплексу 
показників, що визначають його становище на відповідному ринку, 
при цьому автор наголошує на тому, що під комплексом показників 
міститься як характеристика конкурентоздатності конкретних товарів,  
так і чинників, які формують економічні умови виробництва та збуту 
товарів підприємства в цілому. Проте, автор не враховує часовий та 
територіальний фактор. 

На думку Трухан О.Л. [19], конкурентоздатність досягається 
лише у випадку, коли підприємство володіє рядом конкурентних 
переваг. При цьому підприємство повинно піклуватися про те, щоб 
покращувати ці переваги, щоб завжди бути попереду конкурентів, 
оскільки кожна перевага рано чи пізно буде перейнята конкурентами. 

Конкурентні переваги – це характерні для певного підприємства 
чинники, що дають йому перевагу перед іншими підприємствами.  

Звертаємо увагу на те, що конкурентну перевагу не можна 
ототожнювати з потенційними можливостями підприємства. На 
відміну від можливостей – це факт, що фіксується в результаті 
уподобань споживачів. Саме тому конкурентні переваги є метою й 
результатом діяльності кожного підприємства [15]. 

Перелік конкурентних переваг підприємства: 
— ресурси, які є власністю підприємства; 
— висока компетентність підприємства в певній галузі, що створює 

найкращі можливості перемагати інші підприємства, залучати 
покупців і зберігати їх прихильність до продукції підприємства; 

— цінність якою володіє підприємство та яка надає йому перевагу 
над іншими; 

— ключові фактори успіху (конкурентні можливості, 
прибутковість). 

Досить складно визначити характеристики конкурентних 
переваг підприємства, тому що характеристики можуть стосуватися як 
товару, форм так і способів виробництва або продажу, які є 
специфічними для кожного підприємства. Конкурентну перевагу 
підприємства можна визначити порівнянням відносно пріоритетних 
конкурентів, що займають найкращу позицію на ринку або в його 
конкурентному сегменті. [2,15].  

Найбільш поширеним є виокремлення конкурентних переваг 
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конкурентоздатності підприємства, що ґрунтується на 
класифікаційних ознаках, які зображено на рисунку 2 [20]. 
 

Класифікаційна ознака 

Конкурентні переваги 

Місце 
виникнення 

Сфера походження Характер 
чинника 

Внутрішні 
Зовнішні 

 

Науково-технічні 
Організаційно-

економічні 
Соціальні 
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Політичні 
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Специфічні 

Індивідуальні 

Постійні 
Тимчасові 

Ступінь 
взаємообумовленості 

Незалежні 
Похідні 

Ступінь корисності 

Стимулюючі 
Дестимулюючі 

Роль у забезпеченні 
конкурентоздатності 

підприємства 

Основні  
Другорядні 

Тривалість дії 

Рис. 2. Класифікація чинників конкурентоздатності 
підприємства 

 
Чинники формування конкурентоздатності підприємства діють 

не ізольовано, кожен сам по собі, а системно, що посилює наслідки дії 
кожного окремо взятого чинника.  

Конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над 
конкурентами в економічній, організаційній, технічній сферах 
діяльності підприємства, які можна виміряти економічними 
показниками (додатковий прибуток, більш високий рівень 
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рентабельності, ринкова часка, обсяг продаж) [19].  
Конкурентні переваги підприємство втілює в продукцію, яку 

випускає та реалізовує на ринку [16]. 
Липчук В.В. [11] розглядає конкурентоздатність з точки зору 

комплексної характеристики товарів проте, ми з цим не погоджуємось, 
оскільки підприємство найчастіше виробляє не один вид продукції, а 
кожен товар має свій рівень конкурентоздатності. Особливо це 
торкається сільського господарства де часто виробництво одного виду 
продукції є конкурентоздатним, а іншого – не конкурентоздатним. 

Як зазначає Томчак В.М. [18 С. 75] «конкурентоздатність 
аграрних підприємств – це здатність суб’єктів економічної діяльності 
аграрної сфери пристосуватися до нових умов господарювання 
використовувати свої конкурентні переваги i перемагати в 
конкурентній боротьбі  на ринках сільськогосподарської продукції та 
послуг, максимально ефективно використовувати земельні ресурси, 
якомога повніше задовольняти потреби покупця шляхом аналізу 
структури ринку і гнучко реагувати на зміну його кон’юктури». Проте, 
ми маємо деякі зауваження до даного визначення,  оскільки визначення 
обмежується лише ефективним використанням земельних ресурсів. 
Без сумніву, ефективність землекористування впливає на 
конкурентоздатність, однак у розпорядженні підприємства є інші 
ресурси, від раціонального використання яких певною мірою 
залежить ця категорія. 

Визначення дане Шевченко Н.О.  [24 С. 75] є неповним, автор 
пояснює конкурентоздатність сільськогосподарського підприємства, як 
оптимальне співвідношення між обсягами виробництва та реалізації 
продукції, його ресурсним потенціалом, платоспроможності й 
інвестиційної привабливості підприємства, посилення стійкості до 
природних і економічних ризиків приватного господарювання. 
Недоліком є ігнорування задоволення потреб споживачів, адже від 
останніх залежить добробут підприємства. 

Враховуючи особливості сільського господарства вважаємо за 
доцільне дати наступне визначення конкурентоздатності 
сільськогосподарського підприємства - здатність підприємства 
реалізувати свою можливість виробляти продукцію з певними 
конкурентними перевагами кращими за  підприємства - конкуренти та 
продавати її споживачам на ринку протягом тривалого проміжку часу 
із вигодою для себе. 

Висновки. Сучасний етап розвитку суспільства сприяє розвитку 
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ринкових відносин, які протікають в умовах суперництва. Боротьби за 
кращі умови виробництва і збуту продукції означає не що інше як 
конкуренцію на ринку. 

Від кількості товаровиробників залежить яка саме конкуренція 
має місце на відповідному ринку. Боротьба між підприємствами 
спонукає їх до виготовлення більш якісної продукції, застосування 
новітніх технологій, доцільного використання наявних в підприємства 
ресурсів, підвищення рівня роботи служб та підрозділів підприємства. 
Конкурентоздатність існує лише через конкуренцію і в умовах 
конкуренції. Здатність сільськогосподарського підприємства протягом 
тривалого часу утримуватись на ринку при цьому маючі конкуренті 
переваги, задовольняючі потреби і інтереси споживачів та отримуючі 
прибуток, говорить про конкурентоздатність підприємства. 
 

Література. 
1. Арестенко В.В. Методи і моделі оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми 
економіки – 2008. –№ 10(88). - С. 10-15. 

2. Бєлєвцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг. Навчальний посібник. – К.: 
Центр навчальної літератури. 2005. – 328с. 

3. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: 
Підручник / За наук. ред. А.В. Войчака. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с. 

4. Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятия: анализ и 
диагностика. Учебник. – СПб.: ООО «Андреевский издательский дом», 2006. 
– 268 с. 

5. Дойль П. Движущие силы рынка и конкурентные стратегии // 
http://www.advertology.ru. 

6. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях: Учебное 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 496 с. 

7. Захарчин Г.М. та ін. Забезпечення конкурентоспроможності та 
розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і 
прикладний аспект / Г.М. Захарчин, Л.С. Лісовська, А.А. Теребух: 
Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 
політехніка», 2009. – 440 с. 

8. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / 
Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; За ред. Я.А. Жаліла. – К.: 
НІСД, 2005. – 388 с. 

9. Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. 
Економічна діагностика: Навчальний посібник / За загальною редакцією 
Т.Ф. Косянчук – Львів: Новий Світ – 2000, 2007. – 452с. 

10. Кулешова Г.М. Конкуренція і конкурентоспроможність в аграрному 



317  

виробництві // Економіка АПК. – 2008. - № 3. – С. 126-132. 
11. Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та 

практики: Навчальний посібник / За загальною редакцією В.В. Липчука. – 3-
тє вид., випр. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 288 с. 

12. Минько Э.В. Маркетинг : Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 080301 «Коммерция», 080111 «Маркетинг», 
032401 «Реклама» / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
– 351 с. 

13. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. / 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2002. – 
560 с. 

14. Олійник В.В. Особливості визначення конкурентоспроможності 
продукції // Економіка АПК. – 2009. - № 5. – С. 128-132. 

15. Ситник Й.С. Менеджмент організацій. Навчальний посібник. – 
Львів: «Тріада плюс», Київ: «Алерта», 2008. – 456 с. 

16. Cладкевич В.П. Сучасний менеджмент організації : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Сладкевич, А.Д. 
Чернявський. – К.: МАУП, 2007. - 488 с. 

17. Смит А. Исследование  о природе и причинах богатства народов / 
А. Смит (пер. с анг.), отв. ред. Л.И. Абалкин. – М.: Наука, 1993. – 570 с. 

18. Томчак В.М. Забезпечення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2009. - № 11 (102). – С. 73-76. 

19. Трухан О.Л. Формування та стратегічний розвиток конкурентних 
переваг агропромислових підприємств // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2009. - №7(98). – С.118-121. 

20. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / 
С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, О.С. Дуброва, А.В. 
Вакуленко. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с. 

21. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоздатністю організації: 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Р.А. Фатхутдінов, Г.В. 
Осовська; за загальною редакцією Осовської Г.В. – К: Кондор, 2009. – 468 с. 

22. Хвесик Ю.М. Методологічні засади дослідження взаємозв’язку 
конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємств АПК // 
Економіка та держава – 2009. - № 4. – С. 31-33. www. economy.in.ua 

23. Черевко Д.Г. Конкурентоспроможність підприємства як 
характеристика його економічного стану // Економіка АПК. -  2009. - №6. – 
С.114-121. 

24. Шевченко Н.О. Державна підтримка забезпечення цінової 
конкурентоспроможності сільського господарства на внутрішньому і 
зовнішньому ринках // Інвестиції, практика та досвід. –2010. - № 7. – С. 74-75. 



318  

УДК 339.9 
 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
ЯМКО П.Ю., АСПІРАНТ, 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Питання що розглядаються в цій статті охоплюють власне розвиток 

національних податкових систем в історичному аспекті, сучасні виклики щодо 
податкових систем пов’язані з впливом глобалізації, включаючи міжнародну мобільність 
факторів виробництва та відповідне ослаблення бази оподаткування, податкову 
конкуренцію серед податкових систем країн світу, вплив глобалізації на непряме 
оподаткування, включаючи міжнародну торгівлю, податкові наслідки впливу так званих 
“фіскальних термітів” та місце процесів глобалізації в розрізі фінансової та фіскальної 
стабільності світової економіки вцілому, та кожної окремо взятої країни зокрема. 

Issues considered in this article include development of national tax systems in historical 
perspective, challenges faced by the tax systems related to impact of globalization, including the 
international mobility and corresponding weakening of taxation base, tax competition among 
world tax systems, impact of globalization on indirect taxation, including international trade, tax 
effects of the so-called "fiscal termites" and role of globalization in terms of financial and fiscal 
stability of the world economy as a whole, and each country in particular. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Наявні 
податкові системи, що функціонують в різних країнах світу, були 
сформовані сукупністю факторів, серед яких історичні, економічні, 
політичні, соціальні, ідеологічні та інші фактори.  

Сучасна податкова система окремо взятої країни являє собою 
певий компроміс між макроекономічною стабільністю, ефективністю,  
справедливістю, генеруванням доходів, необхідністю підтримання та 
стимулювання певних видів економічної діяльності, який 
розглядається крізь призму адміністрування податків та відповідністю 
податковому законодавству. 

Слід також зауважити, що практично всі податкові системи світу 
починали свій розвиток виходячи з власної податкової політики, а 
також переслідуючи національні інтереси та вирішуючи задачі 
розвитку національної економіки. В той час податкові угоди та 
конвенції погоджувалися між країнами в рамках їх національного 
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суверенітету у питаннях податкової політики. Процеси глобалізації 
внесли певні корективи в таку практику в основному у відношенні до 
рівня оподаткування, набору податків, їх виду, а також способу їх 
адміністрування та законодавчої бази.  

Глобалізація змущує країни проводити податкові реформи та 
переглядати існуючи компроміси при розробці податкової системи 
все більше зважаючи на податкові нововведення та зміни які 
запроваджуються іншими країнами світу, що в свою чергу знижує 
незалежність кожної окремо взятої країни при розробці власної 
податкової політики. Глобалізаційні процеси все більш чітко 
змущують відокремлювати потреби конкретної податкової юрисдикції 
та потреби які формуються з точки зору глобальних інтересів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток 
національних податкових систем розглядався у працях таких 
вітчизняних та іноземних авторів: Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., 
Андрущенко В.Л., Педь І.В., Flávio Pereira, Roland Paris, Susan 
Alexander та інші. Проте у працях названих авторів, на нашу думку, 
недостатньо досліджено це питання в умовах глобалізації. 

Формулювання цілей статті. В даній статті ми розглянемо 
основні тенденції розвитку національних податкових систем в умовах 
глобалізації, включаючи сучасні виклики щодо податкових систем 
пов’язані з впливом глобалізації, включаючи міжнародну мобільність 
факторів виробництва та відповідне ослаблення бази оподаткування, 
податкову конкуренцію серед податкових систем країн світу, вплив 
глобалізації на непряме оподаткування, включаючи міжнародну 
торгівлю, податкові наслідки впливу так званих “фіскальних термітів” 
та місце процесів глобалізації в розрізі фінансової та фіскальної 
стабільності світової економіки вцілому, та кожної окремо взятої 
країни зокрема. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні податкові 
системи в основному розвивались в період між 1930-ми і 1960-ми 
роками, основнимим характеристиками того періоду були [4]:  

— обмеження щодо торгівлі що мали місце в умовах Великої 
депресії та Другої Світової Війни; 

— обмеженний рух капіталу;  
— незначна кількість іноземних інвестицій і, отже, обмежена роль 

міжнаціональних та транснаціональних корпорацій;  
— низька міжнародна мобільності робочої сили;  
— практично повна відсутність міжнародної торгівлі за участі 

фізичних осіб. 
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Цей етап розвитку національних податкових систем 
характеризується відносно низькими податковим тягарем в більшості 
країн світу, що було зумовлено низьким рівнем соціально-економічної 
відповідальності в порівнянні з рівнем відповідальності в період після 
1960 року, а особливо з сучасним рівнем. В той час податковий тягар, 
як правило, був нижче 30 відсотків ВВП розвинутих країн, а в країнах, 
що розвиваються, цей показник був в двічі нижче. 

В період між 1930-ми та 1960-ми роками мали місце два 
важливих технологічних нововведення в податковій сфері, які мали 
значний вплив на податкові системи більшості країн світу. Цими 
нововведенями були:  

— введення і затвердження концепції глобального та 
прогресивного податку на прибуток; 

— введення податку на додану вартість.  
У наступні роки ці два нововведення сприяли зростанню рівня 

оподаткування в багатьох країнах світу. Зрозуміло, що деякі доходи 
обкладалися податком в різних країнах і раніше. Наприклад, заробітна 
плата, умовно-розрахункові доходи або оренда оподатковувались 
окремо за допомогою відносно низьких пропорційних ставок. Серед 
податкових систем країн континентальної Європи було поширено 
використання запланованого підходу щодо оподаткування доходів. 

В цей час в Сполучених Штатах Америки розроблявся підхід до 
оподаткування усіх джерел доходів фізичних осіб вцілому 
(оподаткування глобального доходу) і оподаткування цієї загальної 
суми за прогресивними ставками. Такий підхід мав на меті забезпечити 
максимальну справедливість при сплаті податків і був дуже 
популярним в США під час Великої Депресії та Другої Світової Війни. 
Цей підхід активно передавався американськими податковими 
експертами в інші країни світу, особливо в країни, що розвиваються. 

Податок на додану вартість виник у Франції і, таким чином, є 
суто європейським винаходом. Цей податок замінив податки з 
обороту на операції, які існували в багатьох європейських країнах. Цей 
податок був позитивно сприйнятий європейськими країнами, оскільки 
дозволяв застосовувати нульову ставку на експорт та вести імпортні 
операції без наявності розбіжностей. Таким чином, країни отримали 
можливість вільного введення необхідного рівня оподаткування  без 
втручання у торговельні потоки. Ця можливість зробила податок на 
додану вартість розповсюдженим серед країн світу і нині є одним з 
основних джерел доходу для багатьох країн. 

Також слід зазначити, що в процесі розвитку податкових систем 
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виникли податки на трудові доходи задля фінансування пенсій (так 
звані соціальні відрахування), даючи можливість податковим системам 
багатьох країн фінансувати зростаючи вимоги населення за рахунок 
державних доходів при зростаючому значенні уряду, особливо в так 
званих державах загального добробуту. 

Нині, в умовах швидкого технологічного зростання та досягнень 
НТП в галузях комп'ютерної техніки, комунікації та транспорту ми 
можемо спостерігати безпрецедентний рівень зростання 
високошвидкісного глобального зв'язку та транспорту, які змінили 
світову економіку. Ми є свідками переходу від глобальної економіки, як 
сукупності окремих економік світу, до нової глобальної економіки, яка 
все більше стає схожою на єдину світову економіку. В процесі цього 
переходу національні кордони поступово втрачають свою 
актуальність, і національні економіки стають все більш 
взаємозалежними. Політики окремих країн, що раніше не мали 
жодного впливу на світову економіку, в наш час можуть мати глобальні 
наслідки.  

Однією з таких областей є сфера оподаткування. Податкові 
системи розроблялись в умовах, коли міжнародна торгівля була 
обмежена тарифами і транспортними витратами, а рух капіталу 
практично був відсутній. Тепер, коли ці обмеження поступово 
зникають, подактові системи змінюються і ці зміни можуть мати як 
позитивні так і негативні побічні ефекти, що вийдуть за національні 
кордони. Процеси глобалізації призвели до збільшення впливу 
податкових систем різних країн світу одна на одну, що може 
викликати деякі потенційні проблеми, такі як втрати державних 
податкових надходжень і спотворення інвестиційних рішень. Нижче 
ми розглянемо вплив глобалізації на розвиток національних 
податкових систем. 

Останніми десятиліттями ми були свідками подій, що змінювали 
економічний ландшафт, як окремо взятих країн, так і світу вцілому. Ці 
події можуть мати потенційно значні наслідки щодо податкових 
систем. Найбільш важливими серед них є наступні [5]: 

— Відкриття економік і надзвичайно швидке зростання 
міжнародної торгівлі. Нині світова торгівля зростає зі швидкістю, 
удвічі більше, ніж світовий ВВП. Сучасна світова економіка набагато 
більш інтегрована, ніж це було в минулому.  

— Зростання торгівлі супроводжується феноменальним 
зростанням транскордонних переміщень капіталу. Це зростання було 
прискорено усуненням перешкод щодо мобільності капіталу, 
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використанням сучасних політик та застосуванням інноваційних 
технологій, таких як потужні комп'ютери та Інтернет, які зробили 
спілкування дешевим і швидким. Таким чином, спостерігається 
надзвичайно швидке зростання капіталу, який переміщається кожен 
день, для фінансування прямих інвестицій, портфельних інвестицій, 
для покриття поточного дисбалансу рахунків і з метою забезпечення 
необхідної валюти для мандрівників.  

— Величезне зростання значення транснаціональних корпорацій, 
як у сфері фінансуванні прямих інвестицій, так і у розвитку торгівлі 
між частинами одного і того ж підприємства, розташованих в різних 
країнах. Давно минув той час коли більшість підприємств виробляло і 
продавало свою продукцію в тій же країні або регіоні, де вони 
знаходилися. Торгівля між пов’язаним частинами одного і того ж 
підприємства, розташованими в різних країнах, стала великою частина 
загального обсягу світової торгівлі. Торгівля цього типу створює 
особливі проблеми для податкових органів.  

— Ці міжнародні зміни, що супроводжуються більш високими 
доходами на душу населення, зниженням витрат на транспортування, а 
також змінами в політиці привели до високої мобільності людей, як 
економічних агентів, так і споживачів. Станом на сьогодні, вже з’явився 
постійно зростаючий прошарок людей, які отримають всі або частину 
своїх доходів за межами країни свого резидентного проживання. 
Відповідно є прошарок людей, що витрачати частину своїх доходів за 
межами країни проживання.  

Станом на сьогодні, серед політиків та економістів відсутня 
єдина думка чи позиція щодо наслідків впливу цих подій на податкові 
системи країн. Проте, питання є досить актуальним і з'являється все 
більше даних і теорії, які припускають, що події, описані вище, 
створюючи значні труднощі для податкових органів у деяких країнах, 
в свою чергу створюють можливості для інших. Ці зміни і глобалізація 
вцілому призвели до того, що потенціальна податкова база кожної 
окреми взятої країни в даний час вже не є строго обмеженою 
територією цієї країни. Вона, в деякому розумінні, вже розширюється 
на певні частини глобальної економіки. Таким чином, сучасні країни 
можуть залучати та оподаткувати:  

— іноземний капітал;  
— прямі іноземні інвестиції;  
— іноземних споживачів та іноземних працівників; 
— іноземних фізичних осіб з високими доходами , у тому числі 

пенсіонерів.  
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Ці можливості щодо збільшення власної податкової бази 
стимулюють "податкову конкуренцію" між країнами. Податкова 
конкуренція допускає, в деякій мірі, можливість єкпорту податкового 
тягаря країни. Країни, особливо маленьки, тепер можуть захоплювати 
податкові бази інших країн. Враховуючи глобалізацій тенденції 
розвитку сучасного світу, ми можемо говорити про появі єдиної 
світової податкової бази, що стає свого роду спільною для всіх країн, і 
яку вони можуть спробувати використати в своїх національних 
інтересах. На сьогоднішній день не існує глобальної міжнародної 
установи з регулювання даного процесу та відсутні відповідні правила 
гри, які б регламентували цю конкуренцію [2]. 

Податкова конкуренція дуже щільно пов’язана з важливістю 
місця оподаткування. Зниження податкового тягара щодо деяких видів 
діяльності в рамках  податкової конкуренції направлено на більшу 
привабливість певного місця оподаткування (наприклад, Ірландії або 
Ліхтенштейну) в порівнянні з іншими місцями  у відношенні до цих 
видів діяльності. Привабливість певного місця залежить від декількох 
складових, таких як:  

1) номінальні або передбачені законом податкові ставки; 
2) податковий тягар, тобто співвідношення податків до валового 

внутрішнього продукту (ВВП) або до інших конкретних податкових 
баз;  

3) податкова практика (витрати на адміністрування та сплату 
податків);  

4) передбачуваність податкової системи; 
5) прозорість податкового законодавства;  
6) використання податкових прибутків, тобто послуги яку жителі 

або підприємства отримують від держави в обмін на податки; 
7) бюджетний дефіцит і державний борг, так як вони можуть 

прогнозувати збільшення податків в майбутньому, і в цілому; 
8) економічний або інвестиційний клімат країни.  

За інших рівних умов, низький рівень оподаткування може 
залучити підприємців і фінансовий капітал, або навіть споживачів чи 
пенсіонерів, до певного місця, зробивши його більш привабливим для 
них з податкової точки зору. Проте, наше припущення про інші рівні 
умови часто не виконується. Є й інші елементи, які можуть звести на 
нівець низький рівень оподаткування. Наприклад, передбачуваність 
податкової системи та витрат щодо адмнустрування податків є 
важливими елементами. Податковий клімат певного місця може 
впливати на [5]:  

— обсяг та тип інвестицій;  
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— шляхи фінансування інвестицій; 
— правову форму підприємств. 

Фізичні та юридичні особи, що стикаються з високими 
податковими ставками або недружнім податковим кліматом, в 
сьогоднішніх умовах можуть:  

— здійснити перехід до дружнього податкового середовища;  
— розмістити власні фінансові активи за кордоном у юрисдикціях 

з більш безпечним кліматом та низькими податками;  
— залишитись в країні та використовувати можливості щодо 

оптимізації податкові; 
— використовувати явне ухилення від сплати податків.  

Податкова конкуренція між країнами спрощує використання 
будь-якого з цих варіантів. В той же час вона є джерелом 
міждержавних конфліктів і дипломатичних проблем. В той чи інший 
час ми могли спостерігати результати податкової конкуренції між: 
країнами Європейського Союзу; між деякими країнами Європейського 
Союзу та Швейцарії; між Європейським Союзом та Сполученими 
Штатами; між Китаєм і Європою і Сполученими Штатами; між 
Карибським країнами та країнами ОЕСР; і так далі.  

Отже, чи є податкова конкуренція, в кінцевому рахунку, 
позитивним чи негативним явищем в світлі глобального розвитку? Чи 
слід країнам світу використовувати механізми податкової конкуренції?  

До цих питань ставляться досить по-різному, економісти-
теоретики здебільшого вбачають в цьому позитив (рис. 1), 
представники фіскальних та фінансових органів навпаки негативно 
ставляться до податкової конкуренції і вбачають в ній проблему 
(рис. 2). 

 
Рис. 1. Аргументи на користь податкової конкуренції 
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Рис. 2. Аргументи проти податкової конкуренції 

 
Говорячи про вплив глобалізації на розвиток національних 

податкових систем неможливо не згадати про так звані “фіскальні 
терміти” які були описані в ряді статтей італьянського вченого, пана 
Віто Танці. Поява цих “термітів” обумовлена взаємодією глобалізації, 
податкової конкуренції та сучасних технології, особливо IT-
технологій. По аналогії з біологічними термітами, “фіскальні терміти” 
ослаблюють основи існуючих систем оподаткування та ускладнюють 
ефективне оподаткування [3].  

Нижче наведені основні з сучасних фіскальних термітів та їх 
вплив на податкові системи сучасних країн:  

1. Електронна торгівля. Значне поширення електронної торгівлі 
ускладнює відстеження операцій та відповідно знижує надходження 
податків. 

2. Електронні гроші. Поступово реальні гроші замінюються 
електронними грошима (включаючи як доволі поширені кредитні 
картки так і міжнародні електронні платіжні системи (наприклад 
PayPal, WebMoney та інші). Поширення електронних грошей  також 
ускладнює відстеження операцій та відповідно знижує надходження 
податків. 

3. Внутрішньо-корпоративні операції. Такі операції проводять за 
трансфертними цінами і частіше за все між різними частинами 
транснаціональної компанії розташованими в країнах з різними 
системами оподаткування і податковими ставками. В результаті 
виконання цих операцій можливе виникнення ряду проблем 
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пов’язаних з: використанням матеріалів, які зроблені спеціально для 
кінцевого продукту;  використанням авторських прав, товарних знаків 
та патентів; розподілом витрат між штаб-квартирою та дочірніми 
підприємствами; оподаткування кредитів що надаються на пільгових 
умовах в межах корпорації. Проте головною проблемою залишається 
спекулятивне використання корпораціями трансфертних цін та 
відповідно значне зниження загального обсягу податків які вони 
сплачують. 

4. Оффшорні фінансові центри та податкові гавані. Оффшорні 
центри та податкові гавані дають можливість фізичним та юридичним 
особам ускладнити оподаткування прибутку країнами походження 
капіталу. Серед основних особливостей цих гаваней можна 
виокремити наступні: низькі податкові ставки; практична 
неможливість ідентифікувати власників капіталів у цих країнах 
(знеособлені рахунки, банківська таємниця і т.д.). 

5. Складні фінансові інструменти. Вже давно минули часи коли 
фінансові інструменти були зрозумілими для пересічних громадян. 
Сучасні фінансові інструменти, в основному різні категорії похідних 
інструментів, стають все більш складними. Багато з цих інструментів, 
які спеціально розробляються для уникнення (якщо не ухилення) 
сплати податків. 

Наведені фіскальні терміти не є всеохоплюючими, також не 
виключена можливість того, що деякі із них можуть об'єднуватися або 
мутувати створючи ще більші труднощі для податкових органів.  

Підсумовуючи вищенаведене можна сказати, що дуже важко 
повністю визначити вплив глобалізації на розвиток національних 
податкових систем, проте можно точно сказати що вона змінить: 
податкові надходження, податкові структури, а також зумовить 
використання тих чи інших податкових баз. Отже, слід на державному 
рівні вивчати в динаміці відповідні зміни світового податкового 
середовища та розробляти відповідні компенсаційні заходи. 

Глобальні світові тенденції змущують країни змінювати власні 
податкові системи, проте нині ми можемо спостерігати зростаючий 
розрив між існуючою структурою цих систем та сучасними 
глобалізаційними викликами. В майбутньому все більша кількість 
країн буде нездатна отримувати необхідний рівень податкових 
надходжень, отже ці країни будуть змушені скорочувати державні 
видатки та знижувати економічну роль держави. Багато науковців 
вбачають в цьому позитивні моменти, проте враховуючи фактор 
постійного зростання соціальних потреб така ситуація може 
спровокувати негативні події. Глобальна бідність, пандемії, техногенні 
та екологічні катастрофи, геноциди та громадянські війни, нещодавні 
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катастрофи атомного характеру та терористичні загрози це далеко 
неповний перелік викликів що постають перед кожною окремо 
взятою країною нездатність вирішення яких стане каталізатором 
зростання соціальної напруги населення. Отже суть в тому, що деякі з 
цих глобальних соціальних потреб не будуть виконані або будуть 
виконані лише частково. 

Одним з можливих шляхів вирішення проблеми податкової 
деградації, усунення негативних факторів податкової конкуренції та 
компенсації впливу глобалізаційних процесів на податкові системи 
різних країн світу є створення міжнародного інституту який би 
безпосередньо контролював архітектуру глобальних економічних і 
соціальних механізмів. Проте, на даний момент такого інститут не 
існує, а питання гармонізації податкового законодавства та сучасні 
глобальні виклики стають все більш нагальними, отже саме час 
серйозно розглянути можливість створення Міжнародної податкової 
служби чи Всесвітньої податкової організації (далі ВПО) в тому чи 
іншому вигляді, що створило б необхідні передумови для вирішення 
проблем глобальної економічної архітектури.  

Роль Всесвітньої податкової організації може бути розглянута в 
вузькому та широкому сенсі. Чим ширше буде можлива роль цієї 
організації, тим важче буде її створити, перш за все, через небажання 
великих країн створювати наднаціональні регулятори з широкими 
повноваженнями. Але не зважаючи на це, навіть при обмежених 
можливостях цієї організації, вона зможе виконувати важливу роль, 
бути певною площадкою за допомогою якої країни зможуть 
проаналізувати глобальні наслідки податкових дій кожної окремо 
взятої країни. Отже, при вузьких можливостях ВПО, вона слідкуватиме 
за розвитком податкової ситуації у фінансовому світі, виявлятиме 
тенденції, збиратиме статистичні дані, а також проводитиме глобальні 
форуми для обговорення цих подій. В такому варіанті, ВПО не буде 
мати право вводити податки або санкції проти країн, вона зможе лише 
наглядати за національними податковими система, з метою оцінки їх 
міжнародні наслідки і, можливо, проводити інформаційні компанії 
задля того щоб утримати країни від використання податків, які можуть 
зашкодити іншим країнам. Як це не дивно, але на даний час в світі 
немає жодної міжнародної організації, яка б виконувала цю функцію. 
Більшь амбітна роль ВПО зрозуміло включатиме збір податків, які 
будуть використані для надання глобальних суспільних благ та 
вирішення глобальних проблем [7].  

Висновки. Глобальний економічний ландшафт значно 
змінився за останні десятиліття. Невпинний процес глобалізації та 
подальше зближення економік країн світу створюють серйозну 
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проблему для податкових структур. Кожного року країни світу будуть 
відчувати поступові зміни у рівні податкових надходжень, структурі 
податків та системі податкового адміністрування. В глобалізовану світі 
буде все складніше оподатковувати весь спектр економічної діяльності, 
а отже й досягти фінансової стабільності. Традиційні правила 
оподаткування будуть неефективним, що стане результатом значної 
втрати податкових надходжень. Сучасна міжнародна податкова 
система буде зазнавати змін, менш розвинені країни опиняться в 
програшному положенні з точки зору збору податків, а розвинуті 
країни з технологічною інфраструктурою та можливістю 
функціонування без кордонів матимуть перевагу. 

Цілком логічним є розробка нового механізму для вирішення 
сучасних викликів глобалізованого світу. Одним з можливих заходів, є 
створення глобальної податкової системи в тому чи іншому вигляді. 
Формування глобальної податкової системи має відбуватись при умові 
постійного пошуку балансу між ідеальною податковою системою та 
практичними потребами.  

Глобальна система оподаткування повинна відображати 
справедливі принципи оподаткування, але, найголовніше, вона має 
бути погоджена усіма країнами, а найбільш розвинені країни повинні 
мати політичну волю, щоб підтримати таку ініціативу, інакше це буде 
марним заходом. 
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