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УДК 658.81:631.11 
 

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 
СТРАТЕГІЙ АГРОПІДПРИЄМСТВ 

 
АРТІМОНОВА І.В., аспірант 

Науковий керівник –Варченко О.М., д. е. н., 
Білоцерківського національного аграрного університету 

 
У статті розкрито теоретичні аспекти сутності господарсько-

маркетингової стратегії. Сформовано особливості формування 
маркетингових стратегій на вітчизняних аграрних підприємствах в 
ринкових умовах. Обґрунтовано структурну схему маркетингових 
стратегій 

 
In article theoretical aspects of essence of economic-marketing strategy are 

opened. Features of formation of marketing strategy at the domestic agrarian 
enterprises in market conditions are generated. The block diagramme of marketing 
strategy is proved. 

 
Постановка проблеми. Система розвитку маркетингових 

стратегій діяльності аграрних підприємств представляється собою 
комбінацію великої кількості стереотипів, підходів, які дозволять 
збалансувати поєднання пріоритетів, врівноважити суперечливі 
інтереси товаровиробника, споживача, посередника і 
постачальника, вимоги виробництва, просування продукції і збуту. 
Саме система маркетингових стратегій в умовах достатньо 
високого рівня невизначеності функціонування підприємства на 
ринку сприяє збереженню і нарощенню частки ринку, а також 
дозволяє передбачати вимоги постачальників, конкурентів, 
споживачів, забезпечувати встановлені терміни поставок, 
випускати продукцію потрібної споживачам якості і асортименту, 
визначати ціни з врахуванням умов конкуренції і забезпечувати 
підтримку іміджу підприємства. Оскільки кількість і складність 
ситуації в зовнішньому середовищі неухильно ростуть, 
підприємство повинне відповідно набувати нових якостей, 
посилюючи свої можливості щодо генерування і реалізації 
обґрунтованих управлінських рішень. Саме це і обумовлює 
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необхідність формувати і розвивати систему маркетингових 
стратегій АПК, функціонування аграрних підприємств на ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий 
науковий внесок у дослідження проблем формування 
маркетингових стратегій зробили такі відомі вітчизняні та 
зарубіжні науковці: Алтухова Н.В., Ансофф І., Беспалов В.А., 
Гаркавенко С.С., Голубков Є.П., Котлер Ф., Куденко Н.В., 
Мінцберг Г., Портер М., Скибінський С.В., Старостіна А.О., 
Ципкін Ю.А. та багато інших. У наукових роботах цих дослідників 
розглядаються питання методичних підходів до маркетингового 
планування та використання маркетингових стратегій, класифікації 
видів стратегій маркетингу і т. д. Проте необхідно зазначити, що в 
науковій літературі представлено розрізнені види маркетингових 
стратегій та методи їх розробки, а комплексний підхід до 
формування маркетингових стратегій практично відсутній, що 
зумовлює необхідність проведення подальших досліджень. 

Постановка завдання. Основним завданням суб’єктів 
господарювання аграрного сектору за умови практичного 
використання концепції маркетингу є розробка дієвої виробничо-
господарської стратегії, яка б об’єктивно враховувала зміни 
зовнішнього середовища та сприяла більш ефективному 
використанню виробничого потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що у 
загальному вигляді, стратегія – це програма маркетингової 
діяльності підприємства на цільових ринках, яка визначає 
принципові рішення для досягнення даних цілей [3, с. 169]. 

Маркетингову стратегію, на наш погляд, слід розглядати як 
вибір оптимального напряму розвитку фірми на перспективу, що 
базується на глибокому аналізі ринкової ситуації, вивченні 
поведінки і намірів споживачів, конкурентів, посередників та інших 
суб’єктів ринку, за умови об'єктивної оцінки  власних можливостей 
підприємства. 

Отже, виробничо-маркетингову стратегію ми розглядаємо як 
набір пріоритетів стратегічного характеру, що використовуються 
господарюючими суб'єктами для досягнення головних цілей 
ринкової діяльності на основі маркетингового підходу. 

Зазначимо, що маркетингові стратегії одночасно є 
системою, процесом і механізмом, теорією і практикою. Це – 
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раціональна, логічна побудова цілей, принципів, інструментів, 
використовуючи які конкретне агропідприємство вирішує 
перспективні маркетингові задачі. Узагальнюючи вищезазначене, 
маркетингова стратегія означає концентрацію маркетингового 
потенціалу (сильних сторін) фірми на слабких факторах ринку. 

Вважаємо, що виробничо-господарська система повинна 
включати конкретні стратегії за цільовими ринками, комплексом 
маркетингу і рівнем витрат на маркетинг. 

Так, маркетингова стратегія щодо розвитку повинна точно 
визначити сегменти ринку, на яких агропідприємство зосередить 
свої основні зусилля. Ці сегменти відрізняються один від одного за 
показниками переваг, зворотних реакцій споживачів і 
прибутковості. Підприємству потрібно сконцентрувати свої 
зусилля на сегментах, які воно спроможне обслуговувати найкраще 
порівняно із основними конкурентами. Практика доводить, що для 
кожного з відібраних цільових сегментів на основі споживчих 
переваг необхідно розробити окрему систему стратегій маркетингу. 

Відомо, що під комплексом маркетингу розглядаються усі 
інструменти, які перебувають у розпорядженні підприємства, 
необхідних для повного задоволення потреб цільового ринку та 
досягнення бажаної позиції підприємства на ринку [6]. Зазвичай 
виділяють чотири складові маркетингу: продукт, місце (розподіл), 
ціна і просування. Отже, у комплексі маркетингу доцільно 
визначитися щодо таких елементів, як нова продукція, організація 
продажів, реклама, стимулювання збуту, ціни і позиціонування 
продукції. При цьому кожну маркетингову стратегію необхідно 
обґрунтувати з погляду небезпек, можливостей і ключових 
проблем діяльності підприємства на ринку. 

У маркетингових стратегіях, розроблених на рівні ринкового 
сегменту, повинні бути розглянуті питання щодо просування 
продуктів, ціни, ринкових ризиків та інших елементів маркетингу. 
Отже, загальні маркетингові стратегії щодо конкретних ринків 
повинні передбачити заходи щодо розширення існуючих ринків; 
проникнення на нові ринки; підтримки рівня збуту на існуючих 
ринках; концентрації зусиль на меншій кількості ринків; вихід із 
ринку. 

Формування маркетингових стратегій підприємства повинно 
ґрунтуватися на таких передумовах: наявність чіткого уявлення про 
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цілі підприємства; визначення основного зовнішнього джерела 
загроз для підприємства; підприємство повинне володіти 
можливістю своєчасного розпізнавання стратегічних проблем і 
механізмів їх вирішення; управлінська реакція на небезпеки і 
загрози повинна слідувати не за принципом postfactum; основний 
пріоритет управління повинен переорієнтуватися на діяльність 
щодо попередження загроз та мінімізації втрат, якщо уникнути їх 
неможливо; маркетинговий потенціал підприємства повинен бути 
основою стратегії для того, щоб забезпечити необхідні позиції на 
споживчому ринку; тактика є продовженням конкретної стратегії. 

Особливістю агромаркетингу, а відповідно й розвитку 
маркетингових стратегій є невідповідність процесу виробництва і 
процесу споживання. У зв'язку з цим, при формуванні стратегій 
важливо врахувати діалектику споживчого попиту, можливості 
його задоволення на основі моніторингу, знання тенденцій 
кон'юнктури ринку і т.д. 

Оскільки, сільськогосподарська продукція виробляється в 
достатньо значних обсягах і є сировиною для переробних 
підприємств, процес формування і розвитку маркетингових 
стратегій повинен включати аспекти, які реалізуються в інших 
видах маркетингу між первинним і кінцевим споживачем. 

Зазначимо, що сільське господарство, на відміну від будь-
якої іншої галузі економіки, характеризується різноманітністю 
організаційно-господарських форм (акціонерні товариства, 
кооперативи, фермерські господарства, особисті господарства 
населення і т.д.), що зумовлює різноманітність форм 
агромаркетингу, а отже, розгалужену систему маркетингових 
стратегій. Ще однією істотною особливістю агромаркетингу і 
маркетингових стратегій агропідприємств є нерівномірність, 
нерівнозначність і неоднаковий рівень розвитку маркетингової 
системи, що включає дослідження споживчого попиту, 
виробництво, зберігання, переробку, реалізацію товару кінцевому 
споживачу відповідно до його нужд, потреб, запитів. Недостатній 
рівень маркетингового забезпечення лише в одній ланці ланцюга 
призводить до незадовільного результату та істотно знижує 
ефективність агробізнесу. Зауважимо, що досить складно 
своєчасно реагувати на перспективу зміни попиту споживачів на 
етапі розробки виробничої програми, оскільки процес наукових 
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досліджень і виробництва сільськогосподарської продукції триває 
місяці, а іноді й роки. Необхідно зазначити, що вітчизняним 
аграрним підприємствам надзвичайно складно в нинішніх умовах 
підвищити конкурентоспроможність продукції порівняно із 
зарубіжними товаровиробниками. Разом з тим, запити споживачів 
щодо ціни, якості продукції, сервісного та естетичного 
забезпечення постійно змінюються. Вирішення ж цих проблем 
ускладнене низьким рівнем розвитку сфери підприємництва, 
маркетингу, менеджменту, пакувальної галузі, а найголовніше – 
рівнем підготовки управлінського персоналу і психологією 
працівників, які досі не адаптувалися до нових економічних і 
соціальних умов [4]. 

Для вибору найефективніших маркетингових стратегій 
можна застосовувати різні методи, які поділяються на три групи: 
польові випробування, математичний аналіз та імітаційні [1, 2]. 

Суть першої групи методів – можливість випробовувати 
розроблені або обрані підприємством стратегії в реальних умовах. 
Разом з тим, зазвичай не вдається організувати для випробувань 
однакові умови, що ускладнює процес порівняння, контролю, 
інтерпретації отриманих даних, а також високу вартість подібних 
експериментів. 

При виборі найприйнятніших маркетингових стратегій 
особливе місце посідають математичні методи. Так, зовнішні 
умови можуть бути охарактеризовані розподілом ймовірностей, а 
математичний доцільно використовувати для оцінки 
характеристик обраних стратегій, а також для вибору 
оптимального варіанту стратегії. 

У зв'язку з цим, в підприємницькій практиці розроблено 
процес імітаційного моделювання, який визнається фахівцями 
перспективним інструментом аналізу складних систем і процесів. 
Подібно математичним моделям, імітаційні моделі грунтуються на 
символічному описі конкретного процесу. Проте, якщо в 
математичній моделі можна отримати рішення виражене 
аналітично (тобто безвідносно до конкретних значень числових 
характеристик), то імітаційна модель дає можливість лише 
«програвати» вибрані випадково або цілеспрямовано різні рішення, 
що визначаються набором числових характеристик. Це дозволяє 
передбачати та аналізувати динаміку можливих ситуацій в 
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майбутньому і тим самим оцінювати наслідки стратегій, що 
перевіряються, з метою виділення більш ефективної. 

Узагальнюючи вищезазначене можна виділити наступні 
етапи формування маркетингової стратегії підприємства: 

1. Аналіз нестабільності зовнішнього середовища 
підприємства і вибір стратегії, найприйнятнішої для 
прогнозування рівня нестабільності в перспективі. 

2. Аналіз досягнутого рівня конкурентного статусу фірми і 
виявлення комплексу стратегічних цілей, досягнення яких 
дозволить в умовах прогнозного рівня нестабільності зовнішнього 
середовища забезпечити конкурентну перевагу підприємства. 

3. Вибір засобів, які є більш ефективними для досягнення 
стратегічних цілей через посилення стратегічного потенціалу 
підприємства і повнішого використання сприятливих умов, які 
визначаються розвитком галузі та національної економіки. 

4. Розробка і реалізація стратегічної програми технічного і 
соціального розвитку підприємства на заплановану перспективу 
[7]. 

Отже, для забезпечення успішного розвитку в умовах ринку 
підприємство повинне: формувати найбільш прийнятну з погляду 
результативності своєї діяльності структуру стратегічного 
потенціалу; раціоналізувати забезпеченість елементів стратегічного 
потенціалу необхідними ресурсами; адаптуватися до мінливих умов 
економічної системи. 

Для вирішення даних проблем маркетингова стратегія 
повинна включати певні процедури, що передбачають: 

1. Розподіл наявних ресурсів між різними напрямами 
діяльності, що забезпечує максимальну віддачу цих ресурсів. 

2. Дослідження ринків потенційних товарів і послуг, що 
відповідають місії підприємства, і вибір таких стратегічних зон 
господарювання, які здатні в перспективі забезпечити зовнішню 
гнучкість підприємства, можливість його переорієнтації на більш 
привабливіші ринки. 

3. Тісну взаємодію із ринками сировини, техніки, 
технологій, які забезпечують підтримку і розвиток стратегічного 
потенціалу підприємства. 

4. Формування ефективної цінової політики, що забезпечує 
в перспективі стійкий розвиток підприємства на традиційних і 



 

9 

нових сегментах ринку, а також дозволяє забезпечити на цій основі 
програми розширеного відтворення на підприємстві. 

5. Організацію системи ранньої діагностики кризових явищ 
як відносно системних криз макроекономічного характеру, так і 
всередині підприємства [2, 5]. 

За змістом маркетингова стратегія підприємства охоплює 
рішення у сфері структури та обсягів виробництва відповідно до 
вимог споживачів, у сфері поведінки підприємств на ринку і т.д. У 
зв'язку з цим на рівні підприємств можна виділити наступні 
маркетингові стратегії (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Структурна схема маркетингових стратегій 
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Сукупність стратегічних рішень, що визначають асортимент, 
обсяги, якість продукції та способи поведінки підприємств 
АПК на товарному ринку; 

Сукупність стратегічних рішень, що визначають поведінку 
підприємства на ринку виробничо-фінансових та інших 
факторів і ресурсів виробництва; 

Стратегії, що визначають динаміку технології підприємства і 
вплив на неї ринкових факторів; 

Сукупність рішень, що визначають інтеграційні 
функціонально-управлінські взаємодії підприємства з 
іншими підприємствами; 

Сукупність рішень, що визначають способи залучення, 
накопичення і витрати фінансових ресурсів; 

Сукупність рішень, що визначають тип і структуру 
колективу працівників підприємства, а також характер 
взаємодії з акціонерами; 

Сукупність рішень, що визначають характер управління 
підприємством при реалізації обраної стратегії. 

Товарно-ринкова 
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Отже, процес формування маркетингових стратегій 
аграрних підприємств включає наступні елементи: визначення 
класифікаційних ознак стратегічних варіантів; класифікацію 
маркетингових стратегій; формування базисних стратегічних 
варіантів; визначення структури великої кількості базисних 
варіантів з погляду можливостей їх комбінування при розробці 
комплексних варіантів; формування комплексних стратегічних 
варіантів; визначення критеріїв порівняння варіантів; аналіз і 
порівняння комплексних варіантів з точки зору можливості 
здійснення і ефективності; вибір комплексної стратегії; визначення 
критеріїв для перегляду прийнятої стратегії; розробка «спрощених» 
версій прийнятої стратегії для структурних ланок підприємства; 
розробка механізмів реалізації стратегії; розробка механізмів 
контролю відповідності схвалюваних на підприємстві рішень і дій 
вибраної стратегії [4]. 

На практиці розробка стратегії включає виконання 
наступних етапів: уточнення меж підприємства, його ринкового 
потенціалу; аналіз маркетингового потенціалу підприємства; 
визначення відповідно до потенціалу можливих сегментів ринку; 
аналіз ринку продукції на передбачуваному сегменті; позиціювання 
підприємства в зоні господарювання; визначення технологічної 
стратегії; формування варіантів і вибір ресурсно-ринкової стратегії 
підприємства; аналіз можливостей організації інтеграційної зони 
підприємства, визначення інтеграційної стратегії; розробка 
фінансово-інвестиційної стратегії підприємства; розробка варіантів 
і вибір соціальної стратегії; визначення стратегії управління. 

Ці етапи можуть повторюватися і коректуватися в процесі 
формування стратегії. Проте необхідно підкреслити, що аналіз 
маркетингового потенціалу підприємства повинен передувати 
аналізу ринку. Це пов'язано з тим, що без знання потенціалу 
неможливо визначити, яку саме частину сегменту потрібно 
найбільш ретельно дослідити. Як видно з наведеного переліку 
етапів формування стратегії, то цей процес є достатньо 
трудомістким, але значущим для ефективного розвитку 
підприємства. 
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Висновки дослідження. Отже, вітчизняні агропромислові 
формування повинні створювати науково обґрунтовані системи 
маркетингу. Щодо їх стратегічного розвитку на ринку спочатку 
аналізується попит споживачів і рівень його задоволення, потім 
досліджується ринок і відносини на ньому, потім – організація 
маркетингу на цьому підприємстві (об'єднанні) та багато інших 
аспектів задоволення попиту споживачів на товар, послуги та іншу 
ринкову продукцію. На основі проведеного аналізу визначаються 
стратегія і цілі функціонування системи. 

Встановлено, що маркетинг на підприємствах агросфери є 
відкритою системою, на яку істотний вплив мають фактори 
зовнішнього середовища, тому ефективність агромаркетингу та 
маркетингових стратегій у значній мірі визначаються його 
адаптивними можливостями. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ 
ЦІНОВИХ ВІДНОСИН В АПК УКРАЇНИ 

 

БЕЗКРОВНИЙ А.В., аспірант  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

Здійснено аналіз співвідношення індексів цін в АПК України 
Встановлено напрями державного регулювання цінового дисбалансу на 
сучасному етапі розвитку світової економіки. Розроблено та обґрунтовано 
пропозиції щодо вдосконалення заходів державного регулювання аграрного 
ринку України для підтримки сільськогосподарських підприємств. 

The analysis of correlation of indexes of prices in АIC of Ukraine has been 
carried out. Directions of government control of price disbalance on the modern stage 
of development of world economy have been set. Suggestions in relation to perfection of 
measures of government control of agrarian market of Ukraine for support of 
agricultural enterprises have been developed and grounded. 

 

Постановка проблеми. Процес лібералізації ринкової 
економіки України встановив режим вільних цін. Однак, при 
цьому  було допущено недостатню контрольованість змін і повну 
некерованість процесом зростання цін на продукцію різних сфер 
АПК, яка посилювалася прискореною інфляцією [1, с.46]. 
Наслідком  стало збільшення розриву між темпами підвищення цін 
на сільськогосподарську продукцію і продукцію промислового 
походження [2, с. 82] (рис. 1). 
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Рис.1 Співвідношення індексів цін на сільськогосподарську та 
промислову продукцію в Україні 
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Джерело: Розраховано автором з використанням даних 
Державного комітету статистики України  

 
Дані рис. 1 свідчать, що темпи росту цін на продукцію 

промисловості майже в 5 раз перевищують зростання цін на 
сільськогосподарські товари. Такий диспаритет цін негативно 
впливає на рівень прибутковості і конкурентоспроможності 
сільського господарства, як основну складову АПК. Відповідно до 
вище зазначеного, існує об’єктивна необхідність регулювання 
цінових взаємовідносин під комплексів АПК, доведена практикою 
всіх розвинених країн. 

Метою і завданням дослідження є комплексний аналіз 
цінового паритету в АПК та розробка теоретичних засад та 
практичних рекомендацій стосовно поєднання лібералізованого та 
державного регулювання спрямованого на забезпечення паритету 
цінового обміну сільсьго господарства та інших галузей економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
паритетності цін в АПК не є новою для економічної науки. 
Питання державного регулювання міжгалузевих цінових 
взаємовідносин в АПК досліджують такі провідні науковці як: 
Шпичак О.М., Саблук П.Т., Андрійчук В.Г., Полтавський Ю.А., 
Валентинов В.Л., Білик Ю.Д. Однак роботи цих та інших вчених 
охоплюють лише основні питання теорії ціноутворення на 
макроекономічному рівні і не дають відповіді на питання 
практичного регулювання АПК в нинішніх кризових умовах. До 
того ж більша частина робіт відбиває початок ринкових 
перетворень, коли в суспільстві лише закладалися основи 
державного регулювання економіки, а лібералізація цін видавалась 
за справжні ринкові перетворення. 

Результати дослідження та їх обговорення.  Як важелі 
регулювання державою балансу цін можуть використовуватися 
адміністративні, нормативно-правові та економічні заходи, при 
цьому пріоритет надається механізмам економічного характеру. 
Економічні заходи, водночас, опираються на правову основу у 
формі законів, указів, постанов органів державної влади. Серед 
організаційно-адміністративних заходів, направлених на 
регулювання процесів ціноутворення, виділяють: встановлення 
фіксованих, регульованих цін, дотацій виробникам окремих 
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товарів, підтримка на ринку конкурентного середовища[3. с.187]. 
На сучасному етапі розвитку світової економіки до найважливіших 
напрямів державного регулювання слід віднести: 

− політику цін і доходів у сільському господарстві; 
− стимулювання збільшення попиту на вироблену 

продукцію на внутрішньому та міжрегіональному ринках; 
− сприяння розвитку ринкової інфраструктури; 
− регулювання основних пропорцій міжгалузевого і 

внутрішньогалузевого обміну; 
− проведення протекціоніської політики щодо національних 
виробників і заохочення експорту[4, с. 128]. 

Загальну схему напрямів і заходів державної політики цін і 
доходів у сільському господарстві подано на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Державна політика цін та доходів у сільському 
господарстві 

Джерело: складено автором з використанням даних 
підручника «Ціни, витрати, прибутки та інфраструктура 
продовольчих ринків України» за реддакцією Шпичака О.М 
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Державне регулювання  цін і доходів в Україні може 
здійснюватись через: 

− використання гарантованих цін, що забезпечують 
достатній рівень рентабельності для розширеного відтворення, і 
цінові надбавки по окремих видах с.-г. продукції; 

− регулювання цін на основні види матеріально-технічних 
ресурсів, введення граничних цін на енергоносії, економічних 
санкцій за перевищення і стимулів до зниження їх рівня; 

− проведення товарних і закупівельних інтервенцій; 
− розширення лізингу і субсидій на науково-технічну 

продукцію і придбання сучасної техніки, добрив, хімічних засобів 
захисту рослин; 

 − встановлення для торгово-посередницьких і сервісних 
підприємств і організацій, що обслуговують сільське господарство, 
націнок на основні види промислової продукції. 

Однак, існує недостатня ефективність функціонування 
державної системи регулювання  цін і доходів через дефіцит 
коштів у державному бюджеті. А, отже, держава не може 
скористатися в повній мірі цими інструментами економічної 
політики, які дозволяють досягнути цінової рівноваги, а змушена 
застосовувати методи адміністративного регулювання і 
встановлювати ціни на сільськогосподарську продукцію 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким  
чином, можна констатувати факт наявності поглибленого цінового 
диспаритету в АПК України і зниження прибутковості сільського 
господарства як наслідку такого дисбалансу. Існування такої 
ситуації, спричиненої наявністю довгострокової аграрної 
проблеми, потребує координаційних заходів з боку держави для 
зменшення  або усунення негативних порушень паритетності цін в 
агропромисловому комплексі. Відповідно до цього необхідною є 
розробка та реалізація еспорторієнтованої стратегії підтримки 
АПК  для розширення зони  впливу галузі в ринковому 
середовищі. Такі заходи, водночас, слугуватимуть поштовхом для 
всієї економіки України. 

Подальші дослідження автора будуть спрямовані на 
визначення напрямів удосконалення державної підтримки 
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сільського господарства в системі взаємозв’язків АПК за умов 
членства України в СОТ.  
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Бистрова І.О. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняних 

оптових ринків сільськогосподарської продукції. 
 У статті проаналізовано основні правові та економічні аспекти 

створення і подальшого розвитку оптових ринків сільськогосподарської 
продукції. Визначено їх роль і місце  у формуванні повноцінних ринкових 
відносин та підвищенні якості і конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції. 

 
I. Bystrova. The problems and prospects of development of the domestic 

agricultural wholesale markets.  
The basic legal and economic aspects of creation and subsequent development 

of the agricultural wholesale markets are analysed. The role and place of the 
wholesale markets in forming of the market relations and increase of the quality and 
competitiveness of the domestic products is defined. 

 
Постановка проблеми. В умовах становлення вітчизняного 

аграрного ринку  першочергового значення набуває питання 
забезпечення еквівалентного обміну між різними сферами АПК. 
Так, як демонструє вітчизняний досвід, нині більшість 
сільськогосподарських виробників реалізовують свою продукцію 
за умовами більш потужного переробного сектору та 
посередницьких структур, у результаті чого у кращому випадку 
спроможні покрити витрати або досягти мінімального рівня 
рентабельності. Таким чином, ми можемо спостерігати за 
порушенням дії ринкового механізму, згідно якого ціна повинна 
визначатися залежно від співвідношення попиту і пропозиції. 
Отже, на сучасному етапі розвитку вітчизняного аграрного ринку 
важливим є створення такого елемента інфраструктури, який би 
намагався поставити усіх операторів ринку, насамперед продавців і 
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покупців сільськогосподарської продукції, у рівні умови. Як 
показує досвід ряду країн світу, таких як Франція, Японія, Росія, 
такою структурною одиницею можуть і повинні стати оптові 
ринки сільськогосподарської продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча питання 
організаційних засад створення оптових ринків 
сільськогосподарської продукції та доведення об’єктивності їх 
включення у збутово-посередницький ланцюг інфраструктури 
аграрного сектору широко розглядаються як зарубіжними так і 
вітчизняними авторами, такими як О.М Батигіна., І.М. 
Брюховецький, В.О. Клюкач, Д.І. Мельников, О.М. Шпичак,  
проте ряд правових аспектів щодо механізму їх розбудови і 
подальшого функціонування в межах прийнятих нормативних 
актів вимагають подальшого розгляду та уточнення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення 
перспектив становлення і розвитку вітчизняних оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  з урахуванням їх сучасної 
матеріально-технічної бази та необхідності доведення до вимог 
відповідних нормативних актів у контексті удосконалення 
організаційної складової функціонування аграрного ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо,  
що у науковій літературі виділяють декілька підходів до визначення 
оптових ринків сільськогосподарської продукції. 

Так, російські автори у силу великого територіального 
простору Російської Федерації пропонують розрізняти окремо 
муніципальні, регіональні, межрегіональні, федеральні та державні 
оптові ринки [3]. Але, за будь-якого масштабу, під оптовим ринком 
сільськогосподарської продукції розуміють такий елемент 
інфраструктури, який сприяє організації товароруху 
сільськогосподарської сировини від виробника до кінцевого 
споживача у межах визначеної території. 

Згідно Закону України “Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції”, під даною категорією розуміють 
юридичну особу, предметом діяльності якої є надання послуг, що 
забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською 
продукцією і якій в установленому порядку надано статус оптового 
ринку сільськогосподарської продукції [1]. 

Проте, оскільки оптова торгівля передбачає реалізацію 
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цілого спектру функцій, у тому числі постачальницької логістики, 
збутової логістики, логістики інформаційних потоків, організації 
зберігання, транспортування, документального оформлення, 
юридичного супроводу тощо, то передбачається, що юридична 
особа, яка претендує на одержання відповідного статусу, повинна 
мати необхідне матеріально-технічне забезпечення, 
кваліфікований персонал, території, які бі дозволяли розмістити 
необхідного розміру торговельні, обслуговуючі площі, складські 
приміщення, автостоянки тощо. 

Одже, у процесі формування мережі вітчизяних оптових 
ринків сільськогосподарської продукції  виникає необхідність 
вирішення наступних проблем: 

- організація фахової підготовки та/або підвищення 
кваліфікації персоналу для існуючих та  майбутніх організацій 
даної сфери; 

- необхідність додаткового залучення земельних площ для 
розбудови/розширення територій з метою забезпечення 
можливості виконання усього переліку функцій і завдань, які 
покладаються законом на юридичні особи із статусом оптового 
ринку сільськогосподарської продукції; 

- створення критичного обсягу основних засобів, у тому 
числі, торговельного обладнання, тимчасових сховищ, 
транспортних засобів, ваговимірювальних приладів, приладів 
контролю якості тощо. 

Отже, за таких умов важливим питанням стимулювання 
розвитку мережі оптових ринків сільськогосподасрької продукції є 
забезпечення належного фінансування. З цього приводу КМУ була 
прийнята Постанова про затвердження Державної цільової 
програми створення оптових ринків сільськогосподарської 
продукції [2]. Згідно визначених в ній положень та за підрахунками 
вітчизяних науковців для створення запланованих державою 25 
оптових ринків необхідно залучити 4000 тис. грн., у тому числі 
30% необхідного капіталу передбачається сформувати за рахунок 
державних коштів. 

Проте, за сучасного стану вітчизяної економіки, вважаємо, 
що держава у процесі формування оптових ринків 
сільськогосподарської подукції  не повинна  відігравати роль 
пасивного кредитора. Так, з метою посиленого контролю за рухом 
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сільськогосподарської продукції вона може долучатися через 
обласні, мунціціпальні органи влади або відповідні управління 
сільським господарством як один з акціонерів оптових ринків за 
умов функціонування їх на прибутковій основі.  

Для стимулювання залучення інвесторів у створення нових 
оптових ринків та модернізації існуючих відповідно до сучасних 
вимог науково-технічного прогресу пропонуємо застосувати 
механізм формування мезанін-капіталу, який передбачає на 
першому етапі реалізації проекту проведення емісії та розміщення 
облігацій з можливістю їх подальшого обміну на акції організації 
при досягненні останньою проектних потужностей. 

Вважаємо, що для забезпечення прозорого механізму 
укладання угод на оптовому ринку та з метою стимулювання 
вітчизяного виробника до здійснення ефективної комерційної 
діяльності доцільним є розробка системи преференцій для 
виробників сільськогосподарської продукції та уповноважених 
ними осіб, які виступають у якості продавця. При цьому 
керівництво оптового ринку в особі головного менеджера повинно 
відстежувати процедуру укладання угод і застосовувати попередньо 
прописані санкції у випадку прояву спроб більш потужного 
контрагента здійснювати конкурентний тиск. 

Важливим аспектом у розбудові мережі ринків є 
забезпечення дієвої системи контролю якості продукції. Отже, в 
організації із статусом оптового ринку повинна бути розроблена і 
документально оформлена система  якості   як   засіб,   що  
забезпечує  відповідність  сільськогосподарської продукції 
установленим параметрам під час надходження до організації, 
зберігання та передачі покупцю. 

Так, одним із завдань, що нині висуваються перед оптовими 
ринками сільськогосподарської подукції, є забезепчення вхідного 
контролю якості продукції та видача відповідного 
підтверджуючого документа. Якість товарів повинна відповідати 
вимогам відповідних ГОСТів, ДСТУ та підтверджуватися 
сертифікатом якості, виданим відповідним підрозділом оптового 
ринку або спеціалізованою установою за домовленістю з оптовим 
ринком. 

Порядок проведення вхідного контролю повинен 
регламентуватися Правилами роботи оптового ринку. 
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Всебічна реалізація даної функції буде сприяти підвищенню 
якості та конкурентоспроможності вітчизняної сільсько-
господарської сировини та спрощенню процедури сертифікації 
виробленої продукції. Також, слід зауважити, що організація 
комплексного контролю якості продукції на оптовому ринку буде 
стимулювати надходження на ринок  високоякісної продукції на 
тих умовах, які дозволяють диференціювати ціни залежно від 
якості представленого до продажу товару. 

Важливим питанням створення мережі оптових ринків є 
вибір найбільш оптимального місця їх розташування. Так, 
визначальними умовами створення оптових ринків  
сільськогосподасрької продукції є концентрація виробників 
сільськогосподарської продукції та потенційних споживачів, 
насамперед, великомасштабних закладів роздрібної торгівлі і 
громадського харчування, переробних підприємств, наявність 
розвитнутої транспортної інфраструктури, спеціально обладнаних 
сховищ для продукції довгострокового зберігання (зерно, м'ясо, 
овочі тощо) та інших елементів обслуговуючої інфраструктури.  

Висновки. Вважаємо, що загальний контроль над 
діяльністю оптових ринків повинна здійснювати держава через 
розробку та прийняття ряду додаткових нормативних актів. 
Насамперед, важливим організаційним аспектом створення та 
забезпечення належного функціонування оптових ринків є 
встановлення Правил здійснення торгівлі на оптових ринках 
сільськогосподарської продукції, в яких повинні в обов’язковому 
порядку оговорюватися: можливі учасники укладання угод, режим 
роботи оптового ринку, методи проведення оптових торгів, умови 
оренди торговельних і складських приміщень, умови надання 
задекларованих послуг, принципи регулювання взаємовідносин 
між контрагентами, вимоги до проведення торгів тощо.  Важливим 
пунктом Правил торгівлі на оптовому ринку повинен стати 
мезханізм інформування всіх учасників ринку про стан 
кон’юнктури у розрізі окремих товарних груп та позицій, що буде 
сприяти формуванню дієвого інформативного поля й укладання 
угод за найбільш «справедливою» ціною. Водночас Правила 
торгівлі встановлюють чітку процедуру контролю якості 
сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу,  у 
момент її надходження на ринок та під час тимчасового зберігання. 
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З метою відповідності процедури створення та подальшого 
функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції 
прийнятим нормативним актам,  вважаємо доцільним затвердити  
Правила сертифікації організації. Ці  Правила  встановлюють   
сертифікаційні   вимоги та описують процедури сертифікації для 
тих організацій, які, згідно Постанови КМУ «Про затвердження 
порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку 
сільськогосподарської продукції» набули відповідного статусу. 

Водночас правила сертифікації визначають перелік 
обов’язкових  процедур, необхідних  для  забезпечення  процесу 
купівлі-продажу якісної сільськогосподарської продукції з 
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог,  надання гарантованих 
чинним законодавством послуг суб’єктам ринку.  

Вважаємо, що обґрунтовані нами пропозиції дозволять 
прискорити процес становлення вітчизняних оптових ринків на 
засадах досконалої конкуренції та набути ними статусу важливого 
елементу збутової інфраструктури, здатного захистити інтереси 
вітчизняних виробників.  
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УДК 339.31 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 
 

БОЛІЛА С.Ю , СЕРГЄЄВА Ю.А.– к.с.-г.н., доценти, 
БОЛІЛА А.О. – магістрант,  Херсонський ДАУ 
 

С.Ю. Боліла, Ю.А. Сергєєва, А.О. Боліла. Підвищення 
конкурентоспроможності підприємства м’ясопреробної галузі.  На основі 
досліджень конкурентних позицій розроблена маркетингова стратегія для 
м’ясопереробного підприємства та його  торгівельної марки й визначені 
заходи   підвищення  їх конкурентоспроможності.  

S.Y. Bolelaya, J.A.Sergeeva, А.О. Bolelaya. Increase of competitiveness of  
an enterprise in the meat-processing fiel. Increase of competitiveness of  an enterprise 
in the meat-processing fiel.. On the basis of researches of competitive positions 
marketing strategy for  the enterprise in the meat-processing fiel and its trade mark 
and certain actions of increase of their competitiveness is developed. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні, перед підприємствами 

м’ясопереробної галузі гостро стоїть проблема підвищення 
конкурентоспроможності на основі  узгодження їх стратегічних 
можливостей з внутрішнім потенціалом та невикористаними 
резервами з метою максимальної  синергізації ефективності 
роботи підприємств на конкурентному ринку, що зумовлює 
актуальність досліджень в цьому напрямку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням  
маркетингового забезпечення конкурентоспроможності 
присвячені численні праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених 
[ 1, 2, 3, 4].   І в той же  час, деякі  аспекти, що стосуються 
практичних моментів досягнення конкурентних переваг 
підприємств м’ясопереробної галузі  і механізмів їх реалізації на 
регіональних ринках  залишаються нерозкритими.  

Ціль роботи. Враховуючи актуальність  концепції 
динамічного стратегічного бачення в довгостроковому існуванні 
товаровиробника, за мету  дослідження  було поставлено 
розробити стратегію підвищення конкурентоспроможності для 
підприємства м’ясопереробної галузі  на ринку  м. Херсона. 
Об'єктом  дослідження  в нашій роботі виступив м’ясокомбінат 
«Ювілейний», що є одним з провідних виробників м’ясних 
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продуктів на ринку України. Предметом дослідження виступив 
процес формування стратегії підвищення конкурентних позицій 
для продукції ТМ «Ювілейний». 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
конкурентоспроможності та конкурентних переваг ТМ  
«Ювілейний»  показав її домінантне положення на товарному 
ринку м. Херсона, про що свідчить показник конкурентної сили 
торгівельної марки у 88 %..  Однак, на даному ринку представлені 
доволі загрозливі конкуренти, такі,  як ТМ „Скворцово” та ТМ 
„Фарро”, що можуть витіснити досліджувану ТМ з ринкової ніші, 
за умови незмінності її стратегії і недостатньо швидкої реакції на 
посилення позицій конкурентів. До того ж, деякі позиції 
потенціалу підприємства потребують вдосконалення, а саме: 
необхідно розвивати комунікаційні аспекти діяльності 
підприємства, широко впроваджувати заходи стимулювання 
покупців, посилити рекламну діяльність; потрібно налагоджувати 
зв’язки з посередницькою системою, розширити власну систему 
фірмової торгівлі, а також максимально активізувати збутову 
діяльність на відносно незаповнених ринкових нішах. 

Проведений нами SNW -аналіз внутрішнього середовища 
ТОВ „Ювілейний” виявив  слабкі сторони: такі,  як недостатня 
кількість  ексклюзивних магазинів та невисока якість матеріальної 
бази. Остання потребує розширення автотранспортного парку 
задля підвищення ефективності праці служби доставки продукції 
ТМ „Ювілейний”. Серед можливостей  розвитку конкурентного 
потенціалу, встановлених за допомогою SWOT-аналізу можна 
виділити збільшення числа лояльних споживачів, за рахунок 
інформування покупців, систематичного нагадування про 
продукцію та переконання спробувати нові види товару, що 
забезпечить розширення ринку збуту продукції. 

За результатами АВС-аналізу продукції ТМ «Ювілейний» було 
встановлено, що найприбутковішими товарними групами  з них є 
сирокопчені, варенокопчені ковбаси та м’ясні делікатеси.  

Методом SPACE-аналізу за методикою Н.С. Краснокутської [4] 
нами визначено, що для зміцнення конкурентних позицій ТОВ 
«Ювілейний» в умовах загострення конкуренції оптимальною 
орієнтувальною стратегією є конкурентна стратегія лідера, лінія 
поведінки за якою  передбачає: втримання існуючої частки ринку; 
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захист наявних у фірми конкурентних переваг; створення нових 
потужностей; здійснення інвестування; укладення ексклюзивних 
контрактів з кращими постачальниками й дилерами; 
використання комбінованої стратегії просування, яка дасть змогу 
стимулювати як посередників так і кінцевих споживачів. 

Виходячи з результатів діяльності торгівельно-
дистриб’юторської мережі, що здійснює просування продукції 
ТМ «Ювілейний» на ринку м. Херсона, стає очевидним неповне 
використання підприємством власних конкурентних переваг і 
можливостей, що проявляється в ігноруванні відносно 
незаповнених ринкових ніш. Це стосується так званих 
нестандартних каналів збуту (HORECA) до яких можна віднести: 
заклади громадського харчування; їдальні в дитсадках, школах, 
ВНЗ, лікарнях, пансіонатах, готелях та ін. Пропонуємо 
встановити такі стратегічні цілі для кожного торгівельного агента:  
розробка 10 нових клієнтів за  місяць по кожному району м. 
Херсона; наявність TОР-асортименту в усіх задіяних до 
партнерства ТРТ; збільшення кількості ексклюзивних клієнтів. За 
умови виконання запропонованих заходів збутової стратегії для 
продукції ТМ «Ювілейний», дистриб’юторська мережа має 
можливість збільшити реалізацію продукції на 5,7 %, а обсяг 
виручки – на 1,14 %, що в грошовому виразі становитиме 268 тис. 
800 грн. Важливим стратегічним заходом підвищення 
конкурентоспроможності ТМ «Ювілейний» є збільшення 
кількості ексклюзивних клієнтів, які працюють на умові 
ексклюзивної представленості даної ТМ і повної відсутності будь-
яких конкурентів в галузі м’ясопереробної промисловості на 
вітрині ТРТ. Вважаємо доцільним для максимально швидкого 
переводу даних клієнтів на умови ексклюзиву та додаткового 
стимулювання їх зацікавленості в збільшенні товарообігу ТМ 
«Ювілейний», запропонувати кожному з них 3 % 
середньомісячного прибутку від реалізації продукції.  

Щодо застосування стратегії просування, зазначимо, що 
головною метою для ТМ «Ювілейний» на даний момент є 
зміцнення позицій лідерства по виробництву та реалізації 
ковбасних виробів, тобто в першу чергу переслідується 
розширення частки ринку та збільшення товарообігу, що має 
забезпечуватись за рахунок комплексу просування.  
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Пропонований розмір бюджету просування ТМ «Ювілейний» на 
ринку м. Херсона на основі цілей та завдань просування складає 
24 тис. 570 грн. на місяць.  Основними витратними статтями 
бюджету просування є реклама та стимулювання збуту. Особливо 
дієвими засобами маркетингової комунікації є проведення 
дегустацій та промоакцій. За допомогою сітьового  графіка було 
зроблено спробу показати послідовність операцій при 
проведенні акцій та встановити остаточний календарний план   
проекту дегустацій та промоакцій, який триває 28 днів і 
передбачає два дні на підбиття підсумків. 

Висновки. Важливим аспектом впровадження всіх 
запропонованих стратегічних заходів підвищення 
конкурентоспроможності ТМ «Ювілейний» на ринку м. Херсона є 
стратегічна організація маркетингового управління 
конкурентоспроможністю ТМ, що являє собою процес 
пристосування дистриб’юторської мережі до обраних 
конкурентних стратегій з метою їх повної і найбільш ефективної 
реалізації. При комплексному застосуванні програми просування 
продукції ТМ «Ювілейний» за рахунок залучення нових клієнтів, 
використання умови ексклюзиву, впровадження рекламної 
компанії, застосування засобів стимулювання збуту ми матимемо 
змогу збільшити показник товарообігу даної продукції до 20 %  в 
наступному періоді. 
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 

ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ 
 

БОРСУК  О.М., аспірант 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Науковий керівник – д.е.н., професор Даниленко А.С. 

 
 Встановлено, що ефективне використання інвестицій в аграрному 

секторі економіки передбачає створення із одного боку, механізму 
заінтересованості учасників інвестиційної діяльності у збільшенні її обсягів, із 
другого боку – активізацію державного стимулювання інвестицій та 
інновацій, регулювання пропорцій портфельних та прямих інвестицій, більш 
активне залучення іноземного капіталу.  

It is set that the effective use of investments in the agrarian sector of economy 
foresees creation from one side, to the mechanism of the personal interest of 
participants investment’s activity in the increase of its volumes, from the second side – 
activation of state stimulation of investments and innovations, adjusting of portfolio’s 
proportions and direct investments, more active bringing in of foreign capital. 
 

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність є не лише 
основною умовою виведення підприємств аграрного сектора 
економіки із кризи, але й визначальним чинником їх подальшого 
розвитку. Крупномасштабних інвестицій нині потребують 
практично всі сфери та галузі сільського господарства, його 
матеріально-технічна база, інфраструктура, соціальна сфера. Саме 
тому, створення передумов для формування надходження 
інвестицій до аграрного сектора повинно стати важливим 
елементом як аграрної політики держави, так і діяльності 
підприємств. Враховуючи, що сільське господарство належить до 
низькодохідних галузей, де на одиницю вкладень формується 
прибуток на багато нижчий, ніж у інших галузях економіки, 
інвестиційна привабливість для інвесторів є надзвичайно низькою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій Вагомий внесок 
в оцінку інвестиційної привабливості підприємств зробили 
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вітчизняні науковці: Ю.М. Бажал, В.М. Геєць, М.С. Герасимчук, 
Б.В. Губський,  О.Д. Гудзінський, М.І. Кісіль, Б.Й. Пасхавер, В.П. 
Савчук та інші вчені-економісти. Проте аналіз економічної 
сутності інвестиційної привабливості підприємств АПК, а також 
обґрунтування напрямів її підвищення поки що залишаються 
недостатньо розробленими і вимагають подальшого розвитку й 
удосконалення.  

 Метою дослідження є оцінка формування інвестиційної 
привабливості аграрних підприємств для забезпечення їх 
конкурентоспроможності на ринку. 

Виклад матеріалу. Інвестиційна непривабливість аграрної 
економіки пояснюється і небезпекою вкладень, оскільки галузь є 
високо ризиковою щодо втрати вкладеного капіталу, низькі 
доходи на вкладення капіталу порівняно із дивідендами або 
процентами, що робить її ще більш мало привабливою. Відомо, 
що основні цілі здійснення інвестиційної діяльності пов’язані із 
одержанням максимальної віддачі вкладеного капіталу. Разом з тим, 
у міжгалузевій конкуренції за інвестиції сільське господарство 
поступається промисловості, торгівлі, транспорту внаслідок своєї 
специфіки. Ця тенденція економічної непривабливості 
землеробства, тваринництва посилюється в умовах росту 
фондоозброєності галузі, органічної структури капіталу, 
економічної та соціальної кризи, зруйнування матеріально-
технічної бази, підвищення рівня інфляції.  

Дослідженням встановлено, що криза інвестиційної активності 
в сільському господарстві є диференційованою, зокрема  в окремих 
регіонах, де інвестиції значно скоротилися, це характерно для 
віддалених територій від центрів із складними природно-
економічними умовами господарювання. У цих умовах значної уваги 
необхідно приділяти питанням визначення інвестиційної 
привабливості у розрізі галузей, виробництв, а також заходів з їх 
підвищення. 

Простежується тенденція до скорочення обсягів бюджетного 
фінансування сільського господарства АПК. Детальний аналіз 
показників Закону України “Про Державний бюджет України на 
2009 р.” свідчить, що загальна сума бюджетного фінансування 
видатків Міністерства аграрної політики зменшилася, порівняно з 
2008 р., на 43% - з понад 11 млрд. грн. до 6,36 млрд. грн. Отже, 



 

29 

нині державна підтримка сільського господарства зменшилася до 
рівня 2005 р., коли на сільське господарство держава фактично 
виділила 5,5 млрд. грн. Однак, зважаючи на світовий досвід, у 
кризові періоди існування аграрної економіки роль держави в 
оновленні основного капіталу повинна посилюватися, що є 
основною умовою економічного зростання. Скорочення 
бюджетного фінансування призводить до погіршення стану 
матеріально-технічної бази сільського господарства, а разом з тим, і 
до скорочення площ сільськогосподарських угідь в обробітку, 
значного скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин. 
Спостерігаються процеси не лише морального, але й фізичного 
старіння машино-тракторного парку сільського господарства, 
ситуація, коли вибуття техніки значно перевищує надходження. 

Дослідження встановлено, що нині у фінансуванні 
інвестиційних процесів використовуються не адаптовані механізми 
та інструменти їх реалізації, що робить сільське господарство 
низько привабливим для інвестицій. Відомо, що найбільш 
привабливими для інвесторів є галузі переважно кінцевого 
споживання, а сільськогосподарські підприємства до таких не 
належать. Аграрний сектор є непривабливим для інвесторів 
внаслідок великої кількості збиткових підприємств (у 2008 р. майже 
третина), які функціонують в режимі проїдання капіталу. 

Обсяги інвестиційних вкладень у основний капітал 
сільськогосподарських підприємств Київської області порівняно із 
2003 р. зріс у 4,8 рази і становив у 2008 р. 1461,7 млн.грн., а у 
переробну галузь скоротилися більш ніж вдвоє  (табл.1). 

Таблиця 1 
Інвестиції у основний капітал аграрних підприємств 

Київської області, млн.грн. 
Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 

 
Інвестиції в 
основний капітал, 
всього 

2917,6 3547,4 4519,2 7032,1 12657,7 16920,9 

Із них за галузями: 
Сільське 
господарство 

303,5 454,6 880,9 1198,2 989,3 1461,7 

Переробна 
промисловість 209,6 98,5 163,5 105,6 139,5 97,6 

*Дані Головного управління статистики у Київській області 
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Наведені дані свідчать, що обсяг інвестицій в основний 

капітал залишається недостатнім внаслідок морального та 
фізичного зношення основних фондів аграрних підприємств. 
Задачі залучення інвестицій аграрними підприємствами 
розглядаються через створення відповідного механізму. Так, вся 
сукупність ринкових джерел фінансування інвестиційного процесу 
може бути поділена на дві групи – внутрішні та зовнішні. У свою 
чергу, внутрішні джерела можуть поділені на дві підгрупи – власні 
кошти та залучені. При цьому власні кошти  можна представити 
двома групами – власні та централізовані. Зазначимо, що власні 
кошти є основою інвестиційного процесу, у провідних країнах 
світу на їх частку припадає до 70% вартості усіх інвестицій. 
Механізм формування власних коштів передбачає використання 
двох складових – прибутку та амортизаційних відрахувань. Їх 
обсяги можуть регулюватися через проведення податкової та 
облікової політики. 

Згідно економічної теорії амортизація є джерелом 
формування інвестицій, які направляються на відновлення 
спожитого реального капіталу. Впливаючи на цей процес держава 
має можливість регулювати процеси відновлення діючого 
реального капіталу, що є першочерговою умовою для ефективної 
роботи аграрного підприємства. У світовій практиці за рахунок 
амортизаційних відрахувань фінансується від 60 до 80% інвестицій 
підприємств, а за рахунок прибутку – 20 – 40%. На думку 
Є.І.Шохіна використання 100% амортизаційного фонду і 50% 
чистого прибутку на цілі інвестування достатньо для 
самофінансування розширеного відтворення основних фондів [1]. 

На відміну від амортизації прибуток дозволяє проводити 
відновлення у розширеному масштабі, а також диференціювати 
інвестиційний портфель конкретного інвестора на ряд програм. 
Наявність прибутку дозволяє здійснювати і фінансові інвестиції, 
отримувати дохід від цього процесу, контролювати 
профінансовані сільськогосподарські проекти.   

В умовах ринкової економіки можливо забезпечити 
збільшення обсягів інвестицій за рахунок такого джерела як їх 
вкладення в цінні папери. Підприємства аграрного сектора, на 
нашу думку, недостатньо використовують даний механізм 
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формування додаткових джерел інвестицій. Головними 
аргументами на користь використання цього джерела є наступне: 
переважання позабіржової форми укладення угод між учасниками; 
інвестиційний процес нині сконцентровано на найбільш ліквідних 
цінних паперах; основна частка ринкового обороту припадає на 
купівлю стратегічними інвесторами контрольних пакетів акцій 
приватизованих підприємств; становлення в Україні цивілізованої 
системи реєстраторів, депозитаріїв та організаторів торгівлі на 
ринку цінних паперів. 

Підвищення інвестиційної активності в аграрному секторі не 
можливо і недоцільно проводити лише в рамках власних 
внутрішніх фінансових ресурсів. З метою активізації інвестиційних 
процесів у досліджуваній галузі необхідно залучати позичкові 
кошти, джерелами яких можуть стати фондовий ринок, як 
механізм переливу капіталу в реальний сектор аграрної економіки і 
банківська система. Так у всіх країнах предметом особливої уваги 
держави є сільськогосподарський кредит. Однак, політика 
кредитування АПК в Україні досі не забезпечила значного 
залучення банківських кредитів. Обсяги кредитування аграрного 
сектору економіки України за 2009 р. склали 5,76 млрд. грн., що 
складає 35% від обсягів кредитування 2008 р. [4] . 

За вказаний період поточного року аграріями було отримано 
пільгових кредитів у обсязі 2,55 млрд. грн., що становить 22,5% 
минулорічного показника. За оцінками експертів ця тенденція буде 
зберігатися і в 2010 р. Окрім того, обсяги залучених кредитів 
зменшилися на 65%, а суми вимог банків, за кредити видані у 
минулі періоди збільшилися в 1,8 рази. 

Оскільки період обігу капіталу у сільському господарстві 
наближається до 1 року, тому незначне зростання обсягів продукції 
сільського господарства у 2009 р. відбувалось за рахунок коштів, 
залучених ще у 2008 р. Отже, наведені  дані є доказом того, що 
аграрні підприємства залучають переважно короткострокові 
кредити, які не можна розглядати як інвестиційний ресурс.  

Вважаємо, що для вирішення проблеми кредитування села в 
Україні необхідно створити подібну до європейських моделей 
систему кредитної кооперації.  Основною ланкою системи 
кредитної кооперації мають стати первинні кредитні кооперативи, які 
повинні насамперед стати об’єктами державної підтримки. 
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Кредитним кооперативам районного і регіонального рівнів також має 
належати вагома роль у системі кредитування сільського господарства. 
Основні їхні функції – одержання кредитних ресурсів у комерційних 
банках або центральному кооперативному банку; створення загальної 
системи планування, обліку та звітності; збір інформації про 
кредитоспроможність позичальників і кредитно-фінансову діяльність 
кооперативів; надання первинним кооперативам юридичних та 
економічних консультацій; представництво інтересів кооперативу в 
центральному кооперативному банку й органах державної влади. 

При визначенні стартового капіталу і джерел його 
формування необхідно враховувати такі чинники: по-перше, 
економічний стан юридичних та фізичних осіб, які об’єдналися; 
по-друге, необхідна фінансова підтримка. Досвід переконує, що 
для забезпечення ефективної діяльності кооперативу така 
підтримка повинна забезпечити близько однієї третини обсягу 
його стартового капіталу. Особливе значення має визначення 
розміру вступних внесків, які повинні забезпечити відшкодування 
організаційних витрат на формування кооперативу. Вступний 
внесок повинен складати від 5 до 10% пайового внеску. Основою 
кредитного кооперативу мають бути пайові внески, причому 
доцільно передбачити не лише основні, а й додаткові. 

Ефективність діяльності кооперативу визначається великою 
мірою терміновістю надання кредитів. У перший рік діяльності 
кооперативу доцільно надавати короткострокові кредити терміном 
від 2 до 6 місяців на закупівлю насіння сільськогосподарських 
культур, паливно-мастильних матеріалів, добрив, запчастин тощо. 
За умови накопичення  власних коштів кооператив може видавати 
середньострокові кредити на 1-2 роки і довгострокові − на 3-5 
років. Кредит може видаватися як на основі довіри, так і під заставу 
або гарантії. Максимальний розмір кредиту на основі довіри не 
повинен перевищувати пай даного члена більш як удвічі. 
Процентна ставка по кредитах визначається на загальних зборах 
кооперативу і залежить від терміну, розміру та цільового 
призначення. За короткостроковими кредитах процентні платежі 
повинні вираховуватися при їх видачі.  

Альтернативною формою інвестування є лізингові поставки 
техніки селу, які підтримуються державою. Зазначимо, що саме 
лізингові поставки дещо покращили ситуацію забезпечення 
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сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними 
засобами. Однак, нині ВАТ "Національна акціонерна компанія 
"Украгролізінг" припинила поставки сільгосптехніки і устаткування 
аграріям в лізинг у зв'язку з відсутністю фінансування закупівель цієї 
техніки у вітчизняних підприємств, а також існування заборгованості 
сільськогосподарських товаровиробників у розмірі близько 40 млн. 
грн. У 2009 р. компанія поставила аграріям 851 од. 
сільськогосподарської техніки на суму 185 млн. грн. (у 2008 р. - 1,5 
тис. од. на 185,7 млн. грн.), зокрема тракторів - на 62 млн. грн. (273 
од.), тоді як в 2008 р. – на 53 млн. грн. Крім того, минулого року 
передано в лізинг 79 зернозбиральних комбайнів на 62,5 млн. грн. (у 
2008 р. – 94 од.), 317 од. ґрунтообробної та посівної техніки на 37 
млн. грн. (162 од. на 14,5 млн. грн.), 97 од. устаткування для 
тваринництва і птахівництва (24 од.), а також бурякозбиральна і 
кормозбиральна техніка, машини для хімічного захисту рослин та 
ін. [5].  

Ця ситуація пояснюється наступними причинами: відсутність у 
держави достатнього обсягу на формування лізингового фонду; 
використанням цих незначних ресурсів неефективно і не за 
призначенням; обмеженістю участі у лізингових операціях 
комерційних банків внаслідок довгострокового характеру цих 
операцій та відсутності гарантій по своєчасному поверненню 
вкладених ними коштів; зростанням ціни техніки, що поставляється 
на умовах лізингу. 

Одним із важливих стратегічних шляхів залучення 
інвестицій є створення різних інтеграційних структур. Вважаємо, 
що з метою стимулювання створення на базі переробних 
підприємств інтегрованих об'єднань доцільно зменшувати для них 
оподаткований прибуток на суми, які підприємства витрачають на 
розширення і технологічне переозброєння своїх сировинних зон.   

В умовах ринкових відносин держава може здійснювати 
регулюючий вплив на інвестиційний процес наступними 
способами: 

 шляхом забезпечення науково-обґрунтованого 
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію та матеріально-
технічні засоби; 

 за рахунок проведення гнучкої кредитної, податкової та 
амортизаційної політики; 
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 шляхом розширення можливостей лізингу; 
 на основі стимулювання підприємницької діяльності та 

надання пільг інвесторам; 
 за рахунок цільового державного фінансування; 
 шляхом виділення пріоритетних напрямів інвестування та 

капіталовкладень. 
 Висновок. Ефективне використання інвестицій в 

аграрному секторі економіки передбачає створення із одного боку, 
механізму заінтересованості учасників інвестиційної діяльності у 
збільшенні її обсягів, із другого боку – активізацію державного 
стимулювання інвестицій та інновацій, регулювання пропорцій 
портфельних та прямих інвестицій, більш активне залучення 
іноземного капіталу.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ 
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Полтавська державна аграрна академія 

 
Обґрунтовано доцільність впровадження інноваційної стратегії з 

метою підвищення результативності діяльності сільськогосподарських 
підприємств.  

Practicability of innovation strategy introduction for increasing  effectiveness 
agricultural enterprises activity is based.     

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Найбільш 
важлива проблема українського сільськогосподарського 
підприємства в сучасних ринкових умовах – це проблема 
виживання та забезпечення постійного розвитку. Ефективне 
вирішення цієї проблеми знаходиться у створенні конкурентних 
переваг, які можуть бути досягнуті на основі створення гарно 
продуманої стратегії підприємства.  

Україна протягом тривалого часу розвивалася 
екстенсивними методами – прийшов час повністю їх замінити на 
інноваційні, які дозволять раціонально використовувати ресурси та 
підвищити прибутковість. Вплив нових технологій на стратегічну 
конкурентоспроможність підприємств свідчить про актуальність 
інтеграції інноваційного та стратегічного менеджменту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств 
широко досліджуються такими науковцями, як М.Ф.Кропивко, 
М.В.Зубець, П.Т.Саблук, С.О.Тивончук, Л.Г.Мельник, 
С.М.Ілляшенко, І.М.Сотник і ін.  Однак, залишається необхідність 
розробки дієвих механізмів формування і реалізації відповідних 
ситуації стратегічних дій. 

                                                
 Науковий керівник – М.Ф.Кропивко, доктор економічних наук, 

професор, академік УААН  
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Мета статті. Розкрити роль стратегії інноваційного 
розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах кризи.  

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх десятиріч 
інноваційні фактори почали відігравати провідну роль у 
забезпеченні економічного розвитку, підвищенні 
конкурентоспроможності національних економік і окремих 
підприємств. В економічно розвинених країнах близько 85-90% 
ВВП забезпечується наукоємною продукцією, для порівняння: 
частка інновацій у загальному обсязі промислового виробництва в 
Україні становить близько 7%. Виходячи із зазначеного, Україна, 
щоб не відставати назавжди від розвинутих країн і не стати їх 
сировинним придатком та джерелом дешевої робочої сили, має 
коригувати стратегію власного економічного розвитку [7,с.620]. 

Розвиток суб’єктів сільськогосподарської діяльності можна 
досягти такими напрямками: екстенсивний, інтенсивний, 
інноваційний. В цьому контексті варто привести дані М.В.Зубця, 
П.Т.Саблука, С.О.Тивончука. 

Екстенсивний розвиток виробництва – це збільшення 
обсягів виробництва за рахунок збільшення затрат на 
виробництво. Нині цей підхід практично вичерпав себе, бо 
збільшення площ посівів на сьогодні можливе лише через 
приєднання нових паїв, а більшість з них вже орендовані. 

В переважній більшості суб’єктів господарювання аграрного 
сектору економіки України на полях і фермах домінують витратні 
технології – витрати пального  на 1 га сільськогосподарських угідь 
перевищують аналогічні в країнах Заходу в 2-3 рази. Близько 
третини сільськогосподарських підприємств збиткові. Останніми 
роками село покинули, або залишилися без роботи близько 500 
тис. спеціалістів різного профілю[5].  

Інтенсивний розвиток сьогодні використовує  більшість 
підприємств, він  передбачає збільшення об’ємів виробництва за 
рахунок інтенсифікації ресурсів, що використовуються в процесі 
діяльності. Але земельні ресурси виснажено так (недотримання 
сівозмін через висів прибуткових культур – соняшнику, кукурудзи 
на зерно, тощо), що без відновлення їх родючості важко говорити 
про конкурентоспроможність галузі рослинництва; більшість 
техніки дуже застаріла, а продовження строків  її використання 
приводить до великих витрат; одержана продукція не завжди 
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екологічно чиста. Цей напрям веде до швидкої наживи, але 
наслідком може бути збиткова діяльність. 

Третій напрям розвитку – інноваційний. Він передбачає 
збільшення рентабельності за рахунок впровадження і освоєння  
інновацій. 

Лише майже 10% агроформувань застосовують новітні 
аґротехнології світового рівня[5]. Але на наш погляд, на 
сьогоднішньому етапі функціонування вітчизняні підприємства не 
будуть успішними без розробки і впровадження новацій в процеси 
виробництва, планування господарської діяльності, управління, 
тощо. Отже, ефективність підприємства прямо пропорційна до 
інноваційній діяльності  

Слово innovation (англ.) утворене з латинського “новація” 
(новизна, нововведення) і англійського префікса “ін”, що означає 
“в”, “введення”. Отже, у перекладі з англійської “інновація” 
означає “введення нового, відновлення”[1, с.90]. 

Правове регулювання інноваційної діяльності 
регламентоване Господарським кодексом України (глава 34), 
прийнято ряд законів і нормативно-правових актів. Відповідно до 
ст. 325 Господарського кодексу України [3] під інноваційною 
діяльністю слід розуміти діяльність учасників господарських 
відносин, що здійснюються на основі реалізації інвестицій з 
метою виконання довгострокових науково-технічних програм з 
тривалими строками окупності витрат і впровадження нових 
науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери 
суспільного життя.  

М.Х.Корецький визначає, що інноваційна стратегія – 
глобальна стратегія, за допомогою якої досягаються конкурентні 
переваги по створенню радикально нових товарів або технологій 
[6,с.212]. Єдиної класифікації інноваційних стратегій немає, але 
більшість авторів виділяються дві основні групи: наступальні 
(активно і помірно наступальні) та оборонні. 

В залежності від того, як швидко підприємства 
впроваджують інновації, Пасічник В.Г. і Акіліна О.В.  
класифікують їх на чотири основні групи[8]: новатори, ранні 
реципієнти, рання більшість, відстаючі.  

Інновації повинні бути основою для стратегічного 
планування. Відповідно до ст.2 Закону України “Про пріоритетні 
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напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16.01.2003р. №433- 
IV, пріоритетними напрямами інноваційної діяльності в Україні є 
науково, економічно і соціально обгрунтовані напрями 
інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб 
суспільства у високотехнологічній, конкурентоспроможній, 
екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення 
експортного потенціалу держави. Вони складаються із 
стратегічних (розраховані на тривалу перспективу - не менше 10 
років) та середньострокових (протягом найближчих 3-5 років) 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 

Як вихід із кризового стану сучасних сільськогосподарських 
підприємств, доцільно використовувати інноваційну стратегію, 
основними елементами якої є: використання енергозберігаючих 
технологій виробництва; співпраця з науково-дослідними 
установами; використання нових сортів рослин і порід тварин; 
запровадження переробки для реалізації не сировини, а вже 
готової продукції; удосконалення організації праці і матеріального 
стимулювання. 

Досвід кращих підприємств України та Полтавської області 
(ПП “Агроекологія” Шишацького району, ТОВ “Маяк” та СВК 
“Батьківщина” Котелевського району і ін.) свідчить, про те що 
якщо впроваджувати інноваційну стратегію, використовувати 
елементи бенчмаркінгу, то є всі можливості для стабілізації 
становища, а в подальшому вихід на стадію економічного 
зростання.  

Такий довгий і нелегкий шлях відтворення родючості 
грунтів пройшло ПП “Агроекологія” Шишацького району 
Полтавської області. Тут використовують досягнення науково-
технічного прогресу: не орють землю; не використовують 
пестициди; зменшують глибину обробітку грунту; перестали 
застосовувати синтетичні мінеральні добрива;  здійснюють 
біологізацію землеробства завдяки нетоварній частині врожаю й 
сидератам. Завдяки такому способу господарювання врожайність 
культур у ПП “Агроекологія” вдвічі вища, ніж у навколишніх 
господарствах, собівартість продукції ушестеро нижча, ніж за 
традиційних технологій. 

ТОВ «Агрофірма «Маяк» практикує промислове ведення 
тваринництва, створено власну переробку сільськогосподарської 
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продукції, в підприємстві є досвід розвитку соціальної сфери на 
селі. 

У кооперативі “Батьківщина” впроваджені 
енергоресурсозберігаючі технології, комплексна механізація 
виробничих процесів, повний внутрішньогосподарський 
розрахунок, чекова форма контролю витрат зі стимулюванням за 
кінцеві результати роботи, комп'ютеризовано бухгалтерський 
облік. Особлива увага надається удосконаленню системи 
утримання та відгодівлі худоби, отриманню високих та стабільних 
урожаїв, впровадженню здобутків науки та передового досвіду.   

Але сьогодні в більшості сільських господарств надзвичайно 
гостро стоїть питання отримання коштів для оновлення 
матеріально-технічної бази, навіть підтримання техніки в 
робочому стані. В зв’язку з тим, що сільське господарство є досить 
ризиковим видом діяльності (сезонність виробництва, залежність 
від погодних умов, деяка продукція швидко псується) знайти 
потенційного інвестора надзвичайно важко, банки не надають 
кредитів. Як же вижити в цих умовах? Одним із шляхів 
інноваційної стратегії розвитку підприємств за нинішніх обставин 
ми вбачаємо використання  таких технологій, як 
ресурсозберігаюча, екологічна, ресурсопродукуюча.  

Також варто підприємствам використовувати бенчмаркінг. За 
словами Кропивко М.Ф. “бенчмаркінг - це аналіз в порівнянні з 
конкурентами, і завдання його – розробити заходи для отримання 
конкурентних переваг. Якщо ти відстаєш, то можеш поставити 
собі завдання досягти середнього рівня якості стратегічного 
управління, а якщо ти не пасеш задніх, то конкуруй з кращим”. 

 Розробку інноваційної стратегії здійснюють на кількох 
рівнях управління: корпоративний керівник, рада директорів; 
керівник (директор) правління; менеджери середньої ланки 
(керівники функціональних підрозділів); операційні виконавці 
(виробничі підрозділи). А система оплати праці спеціалістів в 
більшості господарств не стимулює їх до досягнення економічного 
ефекту від впровадження інновацій. Тому вкрай необхідно 
вдосконалювати схему науково-технічного прогресу в сучасному 
АПК.  

Висновки. Отже, на сьогодні для того щоб стати 
конкурентоздатними сільськогосподарським підприємствам 
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необхідно впроваджувати інноваційну стратегію розвитку, 
основними елементами якої є: а)використання ресурсозберігаючих, 
екологічних, ресурсопродукуючих технологій виробництва в 
рослинництві; в) використання нових сортів рослин і порід 
тварин; г) запровадження переробки для реалізації не сировини, а 
вже готової продукції; д) використання бенчмаркінгу; ж) 
удосконалення організації праці і матеріального стимулювання. 

А так, як науково-технічний прогрес не стоїть на місці, то 
підприємствам необхідно постійно прослідковувати зміни і 
впроваджувати досягнення передової практики з метою 
підвищення ефективності діяльності. 
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ У ПІДВИЩЕННІ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 
ГРИНЧАК О.В., ДАВЛЕТХАНОВА О.Х., КОВАЛЕНКО Г.О. 

 
Досліджено роль кластерів у підвищенні конкурентоспроможності 

підприємств агропромислового комплексу. Розглянуто класифікацію 
кластерів за різними критеріями. Вказано на особливості кластерів у 
порівнянні з іншими формами кооперації та інтеграції.  

The role of clusters in growing of competitiveness enterprise of agriculture is 
researched. The categorization of clusters on miscellaneous characteristics is 
considered. The specified of clusters in comparison with the other forms cooperation’s 
and integrations is analysed.  

 

Постановка проблеми. Однією із умов підвищення 
конкурентоспроможності підприємств АПК є кластеризація 
економіки, що посилює взаємозв’язки її господарюючих суб’єктів і 
надає нові імпульси розвитку їхньої діяльності. Кластери 
підвищують конкурентоспроможність продукції та прискорюють 
інновації на підприємстві, отже, сприяють втриманню певної 
частки на ринку продукції [1]; допомагають підприємствам 
економно управляти наявними ресурсами і правильно 
використовувати залучені інвестиції, прискорюють спеціалізацію, 
що сприяє підвищенню якості та збільшенню виробництва [2]. 
Водночас, сьогодні недостатньо досліджено механізм формування 
кластерів в аграрному секторі економіки України, не вивчена 
можливість застосування ринкових інструментів при їх створенні, 
не приділено належної уваги проблемам їх ефективного 
функціонування.   

Аналіз останніх досліджень. Питанням кластерної моделі 
економіки присвячені роботи А. Маршала (дослідження 
промислових районів Великобританії – міжфірмовий розподіл 
праці), М. Портера та Л. Янга (дослідження ролі кластерів в 
інноваційному розвитку промисловості), М. Войнаренка і С. 
Соколенка (засновники асоціації «Поділля Перший», що об’єднала 
в собі українські кластери на Поділлі), М. Кропивка та П. Саблука 
(дослідження великотоварного агропромислового виробництва) та 
інших.  
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Постановка завдання. Актуальність теми дослідження 
зумовлена проблемами поліпшення конкурентоспроможності 
підприємств аграрного сектору України в сучасних умовах 
глобалізації суспільства. Відповідно метою прийнято дослідження 
ролі та місця економічних кластерів у підвищенні 
конкурентоспроможності підприємств АПК. 

Результати дослідження. Класичним визначенням кластера 
є поняття, введене до економічної теорії Майклом Портером: 
«кластер – це сконцентровані за географічними ознаками групи 
взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, 
постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також 
пов’язаних з їхньою діяльністю організацій (наприклад, 
університетів, агентств із стандартизації, торгових об’єднань) у 
конкретних галузях, що конкурують, але разом з тим ведуть 
спільну діяльність» [3].  

В цілому розрізняють три широких означення кластера, 
кожне з яких підкреслює основну рису його функціонування [4]: 

 регіонально обмежена форма економічної активності 
всередині споріднених секторів, зазвичай прив’язаних до того чи 
іншого наукового закладу (НДІ, університету тощо); 

 вертикальні виробничі ланцюги, вузько визначені секторі, в 
яких суміжні етапи виробничого процесу утворюють ядро 
кластера (наприклад, ланцюг "постачальник – виробник – 
збутовик – клієнт"); 

 галузі промисловості, визначені на високому рівні агрегації 
(наприклад, "овочевий кластер") або сукупності секторів ще на 
більш високому рівні агрегації (наприклад, "агропромисловий 
кластер"). 

Отже, під економічним кластером слід розуміти стійке 
територіально-галузеве партнерство підприємств і організацій, 
об’єднаних інноваційною програмою впровадження передових 
виробничих, інжинірингових та управлінських технологій з метою 
підвищення конкурентоспроможності учасників кластеру. При 
цьому ядром (інтегратором) кластеру є лідер, який ініціює процес 
формування кластеру, кластероутворювальним блоком – основні 
учасники продуктового ланцюга, блоком внутрішньої 
інфраструктури – учасники кластера, які виконують функції з 
просування продукції (маркетингова мережа, транспортні та інші 
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сервісні підприємства) та блоком зовнішньої інфраструктури – 
інфраструктура інноваційного розвитку (наукові й освітні 
установи, консалтингові та дорадчі служби), фінансово-кредитних 
послуг (банки, страхові компанії тощо), суспільного розвитку 
(органи самоврядування, громадські організації тощо) (рис. 1). 

 
Кластери класифікують за різними критеріями (рис. 2). 
Кластерний розвиток економіки – це певний інструмент 

бізнесу. Оскільки ринково орієнтоване суспільство формує 
правила діяльності своїх господарських суб’єктів через закони, 
взаємовідносини, банківський сектор, інститути підтримки тощо, 
кластер, що існує в межах цих правил, є особливим чином 
організований простір, що дозволяє успішно розвиватися великим 
і малим підприємствам, постачальникам ресурсів і послуг, об’єктам 
інфраструктури, науково-дослідним центрам, навчальним закладам 
та іншим організаціям. У кластері досягається насамперед 
синергітичний ефект, оскільки участь конкуруючих підприємств 
стає взаємовигідним. 

Кластер може включати велику і малу кількість організацій, а 
також великі та малі підприємства у різному співвідношенні. 
Відмінною рисою кластера є цільова підприємницька діяльність. 
Водночас, в межах кластера об’єднуються не лише виробничий, а 
й інноваційний бізнес, комплексне управління якістю продукції, 
сервісне обслуговування. Визначальним при цьому є прямі зв’язки, 
що формуються для спільної діяльності з виробництва 
конкурентоспроможного продукту. Об’єднання зусиль 
підприємців, органів управління, суб’єктів інвестиційної та 
інноваційної діяльності на конкретній території сприяє 
раціоналізації виробничо-ринкових процесів, перерозподілу 
ризиків і проведенню гнучкої політики, яка необхідна в умовах 
швидкозмінної кон’юнктури, що є значними перевагами у 
конкурентному середовищі. 

 

Рис. 1. Модель економічного кластера [5] 

Блок зовнішньої інфраструктури  
Блок внутрішньої інфраструктури  

Кластероутворювальний блок Ядро 
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На відміну від звичайних форм кооперації та координації 

суб’єктів кластери характеризуються такими особливостями: 
 наявність підприємств-лідерів, що визначають 

КЛАСТЕРИ 
За способом використання накопичених знань  
Інтелектуальні (за галузевою приналежністю) 

основані на наукових 
розробках  "інтенсивного розміру"  
постачальників  

спеціалізованих 
виробників міжгалузевої 
інфраструктури 

Індустріальні 
за результатами діяльності  
основані на виробництві товарів (промислові кластери) 

основані на наданні послуг 
міжгалузеві інфраструктурні кластери 

за структурою взаємозв’язків   
утворені в результаті оптимізації ефективності 
основані на унікальних властивостях компаній 
основані на пов’язаності ринків 
основані на контролі за збутом 
основані на поділі виробничих процесів 
основані на загальних технологіях і продуктовій лінійці 
основані на системних взаємозв’язках  

За типом 
поведінки на 

ринку 

За розміром  
(кількістю робочих 

місць) 

За часткою  
на ринку 

Захисні  
Агресив

Мега-
Мезо-
Мікро-

Локальний  
Національни
Глобальний  

Рис. 2. Класифікація кластерів  
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довгострокову господарську, інноваційну та інші стратегії 
кластреної системи; 

 територіальна локалізація основної маси господарюючих 
суб’єктів-учасників кластерної системи; 

 стійкість коопераційних зв’язків господарюючих суб’єктів-
учасників кластерної системи, з домінуючим значенням цих 
зв’язків для більшості її учасників; 

 довгострокова координація взаємодії учасників кластерної 
системи в межах її бізнес-програми і стратегічних цілей. 

Порівняння кластерів з іншими формами кооперації та 
інтеграції наведено у таблиці. 

Таблиця 1 
Порівняння спільної діяльності підприємств  

в межах кластеру з іншими формами інтеграційних утворень 
Спільна діяльність підприємств та організацій в межах 

кластеру кооперативу холдингу 
об’єднання підприємств, 
що діє на основі 
договору про спільну 
діяльність без створення 
юридичної особи та без 
об’єднання вкладів її 
учасників 

об’єднання підприємств 
із створенням 
юридичної особи з 
відповідними вкладами 
учасників 

підприємство, що є 
власником частини або 
усіх акцій інших 
підприємств 
(розосереджених по 
територіях великих 
земельних масивів),  і 
здійснює контроль за 
його діяльністю 

напрям – 
територіальний 
розвиток 
конкурентоспроможного 
виробництва  

напрям – надання 
послуг членам 
кооперативу 

напрям – отримання 
максимального 
прибутку 

спільний товар для всіх 
учасників – розвинута 
спеціалізація 

спеціалізація – надання 
послуг 

спільний товар для всіх 
учасників – розвинута 
спеціалізація 

наявність інтегратора, 
що визначає дов-
готривалу господарську 
та інноваційну діяльність 
усіх учасників 

розподілена діяльність 
по виготовленню товару 

наявність інтегратора 
(власника), що визначає 
довготривалу 
господарську та 
інноваційну діяльність 
усіх учасників 

добровільність і 
відкритість членства 

добровільність і 
відкритість членства 

склад визначається 
власником 

членами є як великі так і 
малі самостійні 
підприємства  

членами є як великі так і 
малі самостійні 
підприємства  

склад визначається 
власником 

спільна дистрибутивна 
мережа виведення товару 
на ринки (включаючи 
міжнародні) 

спільна мережа 
виведення товару на 
ринки (включаючи 
міжнародні) 

спільна дистрибутивна 
мережа виведення 
товару на ринки 
(включаючи 
міжнародні) 
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вищі стандарти якості 
вироблювальної 
продукції 

задовільні стандарти 
якості вироблювальної 
продукції 

вищі стандарти якості 
вироблювальної 
продукції 

наявність третейського 
суду 

вирішується зборами 
представників-членів 
кооперативу 

інституційне управління 

тісна взаємодія з 
органами влади та 
місцевого 
самоврядування на 
засадах приватно-
державного партнерства 

помірна взаємодія з 
органами влади та 
місцевого 
самоврядування 

партнерські відносини з 
органами влади та 
місцевого 
самоврядування та 
Міністерством аграрної 
політики 

діяльність призводить до 
покращення стандартів 
життя населення регіону 

не впливають на 
розвиток соціальної 
інфраструктури села 

діяльність призводить 
до загострення 
соціальних проблем на 
селі 

Серед факторів, що мотивують інтеграцію різних 
організацій і підприємств у кластер, слід відмітити [6]: 

 погоджені вимоги головних виробничих підприємств до 
своїх постачальників і дилерів; 

 зменшення витрат на впровадження нових технологій за 
рахунок ефекту масштабу; 

 більш ефективний характер колективних інновацій у 
наукоємних галузях при вертикальній інтеграції та горизонтальній 
кооперації при аутсорсинзі; 

 збільшення потенційного ринку інжинірингових і 
консалтингових послуг, у т.ч. для малих підприємств, за рахунок 
впровадження субконтрактингу при виконанні комплексних 
проектів і програм; 

 розширення доступу до інформації про потреби ринку і 
просування продукції малого бізнесу на ринок великих 
підприємств; 

 підвищення можливості підприємств, у т.ч. малих, до 
залучення інвестицій і грантів; 

 більш ефективна система виходу до зарубіжних партнерів і 
на нові ринки.  

Цілі кластерів спрямовані на [7]: 
 підвищення конкурентоспроможності учасників кластеру за 

рахунок впровадження нових технологій; 
 зниження витрат і підвищення якості продукції та послуг за 

рахунок синергії, уніфікації підходів до якості, логістики, 
інжинірингу, інформаційних технологій тощо; 
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 забезпечення зайнятості в умовах реформування великих 
підприємств і аутсорсингу; 

 консолідоване лобіювання інтересів учасників кластеру в 
різних органах влади. 

Розвиток кластера як нової форми господарювання, 
економічної взаємодії та зв’язків дозволяє досягти певного 
соціально-економічного ефекту, що проявляється у таких 
напрямах: 

 підвищення продуктивності та конкурентоспроможності 
підприємств. Підприємства, що працюють у більш розвинених 
кластерах, більш продуктивні, ніж підприємства у менш 
розвинених кластерах; 

 підвищення інноваційного потенціалу. Більш розвинені 
кластери мають великий інноваційний потенціал; 

 стимулювання нових підприємств. Розвинені кластери 
сприяють появі та розвитку нових малих і середніх підприємств; 

 підвищення конкурентоспроможності та економічний 
розвиток регіонів. З позиції соціально-економічного розвитку 
регіонів розвиток кластерів позитивно впливає на рівень і 
структуру зайнятості, рівень заробітної плати в регіоні. 

Під агропромисловою кластеризацією розуміють 
"концентрацію та спеціалізацію АПВ з формуванням на території 
замкнутих продуктових ланцюгів "виробництво – зберігання – 
переробка – реалізація сільськогосподарської продукції" на засадах 
інтеграції для одержання учасниками кластерів 
конкурентоспроможної продукції та підвищення прибутковості" 
[5].  

Першими перевагами у підвищенні 
конкурентоспроможності продукції при кластерній організації 
розвитку АПВ є:  

а) підприємства та організації агропромислового кластеру 
знаходяться в одному регіоні та максимально використовують його 
природний, кадровий, інтеграційний потенціал;  

б) виробники аграрного сектору – здебільшого мало товарні 
підприємства, що стримує вихід їхньої продукції на ринок. 
Інтеграція їх у кластер дасть можливість виходу продукції на ринки 
великих підприємств і міжнародний ринок;  

в) ефект масштабу проявляється не лише у зростанні обсягів 
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виробництва, а й у зниженні трансакційних витрат. 
Висновки і перспективи подальших розвідок. 

Впровадження кластерних технологій об’єднання підприємств 
сприяє росту ділової активності підприємницьких структур, 
поліпшенню інвестиційного клімату, розвитку соціальних, 
економічних, інформаційних та інтеграційних систем, що, в свою 
чергу, надає імпульсу для більш інтенсивного розвитку 
підприємництва, залучення інвестицій, економічного зростання та 
підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК. 
Інституційні особливості різних моделей кластерних утворень, 
ефективні розміри кластерів АПВ, сполучення кластер-
орієнтованих регіональних агропромислових політик з політикою 
органів центральної влади – питання подальших досліджень. 
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Встановлено, що: глобалізація та відкритість національних економік 

сприяють зростанню конкуренції, прискоренню темпів інтернаціоналізації 
фінансів, скороченню витрат на виробництво продукції, розширенню і 
лібералізації торгівлі, зростанню експансії ТНК, переважаючій орієнтації 
національних економік на світовий ринок, ускладненню і загостренню 
проблем нерівномірністю доходів у країнах, посиленню боротьби за інвестиції 
та експортні ринки, вигод лібералізації, нерівномірності розвитку і занепаду 
окремих галузей; успішне функціонування економіки АПК, яка у високій мірі 
інтегрована в світову економіку (понад 60% ВП складає експортна складова) 
залежить від рівня конкурентоспроможності її товарів, ефективність якої 
залежить від рівня експортно-імпортних цін та їх співвідношень до 
середньосвітових, забезпеченості постійного характеру зовнішньоекономічних 
зв’язків; підвищення рівня ефективності конкурентоспроможності можливе 
шляхом впровадження інновацій,покращення фінансування НДР державою 
та приватним бізнесом. 

Досліджено, що: українські компанії на світових ринках 
використовують переважно цінові фактори конкурентоспроможності, 
застосовуючи демпінг, що в майбутньому призведе до звуження і втрат 
зовнішніх ринків; на світовому ринку більш високим рівнем 
конкурентоспроможності володіють зернова,олійні культури, олійно-жирова 
галузі, птахівництво, які у 2009 р. в структурі експорту слали відповідно 
36,4% , 10,2%, 17,9%, 1%; у зв’язку з невідповідністю якості,безпеки та 
застосування демпінгу середні експортні ціни на вітчизняні товари у 2009 р. 
знизились у порівнянні з 2008 р. від 54% (ячмінь) до 15,7% (яловичина); 
сільське господарство України – єдина галузь, яка в 2009 р. не зменшила 
виробництво ВП у порівнянні з 2008р.,збільшивши її на 0,1%, знизивши свою 
експортну складову всього на 13,2% (Україна знизила на 
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40,4%),забезпечивши зростання додатнього зовнішньо- торгівельного сальдо 
на 1,6% в порівнянні з 2008 р. 

We have found out that globalization and openness of national economics 
provide increase in competitiveness, accelerating the tempo of finance 
internationalization, production costs decrease, expanded liberalization of trade, 
TNC expansion, orientation of national economics towards the world market, 
successful functioning of AIC economics which is highly integrated into  the world 
economics (more than 60% of GP makes its export) depends on the level of 
competitiveness of its goods; its efficiency depends on the level of export-import prices 
and their correlation with the world, providence the constant character of 
international relations; We have studied that Ukrainian companies in the world 
markets mainly use price factors  of competitiveness applying damping that would 
cause limitation and losses of internal markets in future. 

A high level of competitiveness in the world market possess grains, oil and fat 
branches, oil plants, poultry that made 36.4%, 10.2%, 17.9% and 1% 
correspondently caused by disagreement  of quality, safety and damping applying the 
average export prices on domestic goods reduced in 2009 compared to 2008 from 
54% (barley) to 15.7% (beef). Ukrainian agriculture is the only branch that did 
not reduce GP production compared to 2008 having increased it 0.1%  and 
decreased its export content only 13.2% (Ukraine reduced it 40.4%) having 
provided increase of positive external balance 1.6% compared to 2008. 

 
Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки та 

нарощування відкритості національних економічних систем 
сприяють відносному вирівнюванню умов конкуренції в 
масштабах планети. Глобалізація веде до зростання конкуренції у 
світовому масштабі, що викликає подальше поглиблення 
спеціалізації та поділу праці, прискорення темпів 
інтернаціоналізації фінансів, зростання продуктивності праці і 
скорочення витрат на виробництво продукції, тому країна, яка не 
приймає участі в глобалізаційних процесах, ризикує бути 
відкинутою на узбіччя соціально-економічного прогресу [1, с.51].  

Проте епоха глобалізації породила і ускладнення в 
економічному, політичному, правовому, екологічному, 
соціальному аспектах, які загострили проблеми нерівності в 
доходах, які у переважній більшості країн зросли, питома вага 
прибутку в яких значно зросла і є вищою, а заробітна плата – 
нижчою, посилилось суперництво країн за експортні ринки та 
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інвестиції. Глобалізація відкрила нові можливості для 
кримінальних угруповань, відмивання «брудних грошей», 
підпільної економіки, торгівлі наркотиками, створила негативні 
проблеми в галузі охорони здоров’я, стала причиною та джерелом 
конфліктів у світовій системі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання проблеми. Суперечливість процесу 
глобалізації стала причиною зростання спекуляцій, а в зв’язку із 
зростанням взаємозалежностей значно підвищується і взаємна 
вразливість, про що свідчить світова фінансова криза 2008-2009 
рр., коли криза однієї країни (США) має глобальні наслідки. Як 
відмічає С.М. Кваша, спад на ринку нерухомості, який розпочався 
три роки тому у США через неефективну інвестиційну діяльність 
кількох компаній, призвів до іпотечної кризи нерухомості, потім 
до інвестиційної кризи фондового ринку, а згодом перетворився 
на світову фінансову кризу у банківській системі, в яку втягнулася 
вся глобально організована економіка світу [2, с.3]. 

Фінансова криза 2008-2010 рр. продемонструвала, що 
Україна в значній мірі залежить від зовнішніх факторів і в 
достатньо високій мірі втягнута в систему світового господарства, 
часткова її ізоляція від зовнішніх ринків в значній мірі ускладнює 
функціонування економіки та забезпечення макроекономічної 
рівноваги. У 2009 р. Україна понесла значні втрати у 
зовнішньоекономічній діяльності: її зовнішньоторговельний обіг 
та експортна складова знизилась в порівнянні з 2008 р. на 40,4%, і 
склали: ЗТО – 88,6 млрд. дол. США, експорт – 39,84 млрд. дол. 
США. Понесла втрати на зовнішніх ринках і економіка АПК: її 
зовнішньоторговельний обіг знизився в порівнянні з 2008 р. на 
17%, експорт – на 13,4%, імпорт – на 23,5%.  

Значно зросла залежність національної економіки від 
світової кон’юнктури,  торговельної і фінансової політики 
промислово-розвинутих країн, у січні-лютому 2010 р. продовжує 
посилюватись загроза подальшої дестабілізації фінансової системи 
і промислового обігу, що призводить до подальшого зростання 
ускладнень та напруги у внутрішньоекономічній ситуації та 
взаємодії із зовнішнім світом. 

Успішне функціонування національної економіки України 
та її окремих галузей в умовах глобалізації в значній мірі залежить 
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від конкурентоспроможності окремих галузей і підприємств, її 
ефективності, забезпечення постійного характеру 
зовнішньоекономічних зв’язків, дотримання критеріїв 
економічного співробітництва, гарантування безпеки країни.  

Для вирішення проблеми підвищення 
конкурентоспроможності та її ефективності необхідно посилити 
контроль за її власністю на технології, захист природних багатств і 
навколишнього середовища, обмеження монополізму. 

Конкуренція є однією із найголовніших рис ринкового 
господарства, вона забезпечує творчу незалежність особистості, 
створює умови для її самореалізації у сфері економіки шляхом 
розробки і впровадження нових конкурентоспроможних товарів і 
послуг. В умовах активізації глобалізацій них процесів та 
інтернаціоналізації проблеми міжнародної конкуренції виходять на 
перше місце. Під конкурентоспроможністю товару розуміють 
комплекс споживчих, цінових і якісних характеристик товару, що 
визначають його успіх на внутрішньому і зовнішньому ринках, що 
можна виявити тільки в порівнянні з товарами-аналогами. Серед 
визначальних її багатопланових факторів першочергове значення 
мають витрати виробництва, інтенсивність і продуктивність праці, 
якість і безпечність виробів.  

В ХХІ столітті у світовій конкурентоспроможності на 
перший план виходять не цінові фактори, з яких надзвичайно 
важливе значення має якість товару і його новизна (в чому 
виражається наукоємність товару). Особливої актуальності набуває 
безпечність продуктів харчування, тому в даний час органічне 
сільське господарство набуло значного поширення, метою якого є 
виробництво екологічно чистої продукції, що виключає 
застосування хімічних засобів при отриманні продукції 
рослинництва і тваринництва, а використовується лише 
природний біологічний потенціал живих організмів. Цей напрям 
розвивається нині у більше, ніж 120 країнах (Австралія – 12 млн. га, 
Китай – 3,5 млн. га, Аргентина – 2,8 млн. га). За цим показником 
Україна посідає 16 місце серед 100 країн світу (біля 300 тис. га) [3, с. 
60]. По безпеці і якості більшість сільськогосподарських товарів 
України поступається західним країнам. 

Метою і завданням дослідження є розробка теоретико-
методологічних і практичних аспектів економічного 
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обґрунтування можливостей підвищення конкурентоспроможності 
продукції АПК в умовах кризи та активізації глобалізацій них 
процесів. 

Виклад основного матеріалу досліджень із 
обґрунтуванням одержаних результатів.  

Головною конкурентною перевагою українських 
експортерів на світовому ринку є ціна. Для збереження і 
підвищення цінової конкурентоспроможності українські 
товаровиробники і уряд повинні підтримувати внутрішні ціни на 
енергоресурси і сировину на рівні 60-70% світових та на оплату 
праці – на рівні 25-35%. Більшість країн світу забезпечують 
підвищення конкурентоспроможності товарів і їх ефективність 
шляхом впровадження інновацій, розробки високотехнологічних 
продуктів, виробництво яких неможливе без використання 
науково-технічного потенціалу, який створювався на протязі 
багатьох десятиріч самовідданою працею мільйонів людей і 
містить в собі досягнення кращих представників багатьох поколінь, 
знаходиться на межі розпаду.  

Порівнюючий аналіз економіки великих світових 
торговельних країн показує, що нововведення і новаторство є 
одним із основних джерел їх конкурентної могутності на світовому 
ринку. Для оцінки ефективності конкурентоспроможності 
використовується у світовій практиці показник – витрати на 
інновації, який відображає здатність країни до інноваційної 
діяльності і, крім розміру витрат на НДДКР, враховує витрати на 
дизайн, маркетинг, чисельність зайнятих в науковій сфері, кількість 
отриманих патентів у країні і за кордоном, ступінь захисту 
інтелектуальної власності, приватна ініціатива, бажання до ризику. 

В Україні фінансування науки здійснюється за рахунок 
державного бюджету, а комерційні структури фактично не 
фінансують цей сектор, що позбавляє країну важливого джерела 
збереження та розвитку науково-технічного потенціалу. 

До 1991 року як для науки і науково-технічної сфери, так і 
для всієї економіки України характерною була надмірна 
мілітаризація – якщо в більшості країн світу на дослідження в галузі 
оборони приходилось 20% всіх асигнувань на НДДКР, то в 
Україні – біля 70%, крім того біля 80% всіх НДІ і біля 70% науково-
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технічних кадрів обслуговували інтереси військово-промислового 
комплексу. 

В останні роки важливе значення у забезпеченні 
міжнародної конкурентоспроможності товарів набув екологічний 
фактор. Поєднання більш жорстких екологічних стандартів і 
гострої конкуренції на світовому ринку примушує компанії при 
розробці нових виробів використовувати принципи запобігання 
забрудненості з економічним самоконтролем. 

Важливим завданням для підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів є вдосконалення 
ринкових і фіскальних механізмів таким чином, щоб екологічні 
витрати включалися у собівартість продукції та виключались із 
бази оподаткування, а ціни на товари повинні враховувати 
екологічний фактор їх виробництва та економію на подальшій 
утилізації, видаленні і рециркуляції відходів. 

Девальвація гривні за жовтень-грудень у 2008-2009 рр. склала 
68%, індекс номінального обмінного курсу до жовтня 2008 р. мав 
від’ємне значення, що знижувало запас цінової 
конкурентоспроможності економіки, інфляція прискорювалася 
протягом 2008-2009 рр. і стала рекордною за останні 9 років [4, 
с.8]. До важливих конкурентних переваг відносяться 
рентабельність виробництва, характер інноваційної діяльності, 
рівень продуктивності праці, ефективність стратегічного 
планування і управління підприємством, його здатність швидкого 
реагування на швидкозмінні вимоги та умови ринку, і чим 
ширший у підприємства набір конкурентних переваг, тим 
сприятливіші передумови для його успішної діяльності на 
зовнішніх ринках і тим стійкіші позиції воно може утримувати в 
окремих сегментах цих ринків.  

В боротьбі на світових товарних ринках українські компанії 
використовують здебільшого цінові фактори і щоб закріпитись на 
зарубіжних ринках, застосовують демпінгові ціни, але в 
перспективі така політика матиме зворотний ефект і призведе не 
до розширення ринків і посиленню конкурентоспроможності, а до 
зменшення питомої ваги ринку або повної його втрати. 

В економіці АПК найбільш конкурентоспроможними на 
світовому ринку є експортоорієнтовані  галузі і пдприємства, що 
базуються  на порівнюючи  передових технологіях і 
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високопрофесійних кадрах, а це зернові культури, питома вага 
яких у 2009 р. у зовнішньоекономічних операціях склала 36,4% від 
загального експорту АПК 9,8 млрд. дол. США, олія - 17,9%, 
насіння олійних культур -10,2%. Середня експортна ціна 1 тонни 
зернових у 2009 році  склала 138 дол. США, що нижче рівня 2008 
року на 36% з них озима пшениця -138 дол. або 64%  рівня 2008 
року жито - відповідно 98,1 дол. і 64%, ячмінь-133 дол. і 54%, 
гречка і просо -362,4 дол. і 7%. 

Як видно з наведених вище даних, експортні ціни на всі 
види зернових у 2009 р. знизились  за виключенням гречки і 
проса. В той же час імпортні ціни по групі  зернових  у 2009 р.  
знизились в порівнянні з 2008 р. з 1271 дол. США  за 1 тонну до 
1025 дол. або на 19,4% (темпи зниження  імпортних цін у 2 рази 
нижчі  темпів зниження експортних цін, з них  імпортна ціна 
пшениці  знизилась всього  на  20% у порівняні з 2008 р., вівса 
зросла  в 3,66 рази, кукурудзи - зросла в 1,13 рази і склала  3502,5 
дол. США, гречки і проса зросла в 1,4 рази і склала 1020 дол. 
США. Всього у 2009 р. Україна експортувала 25746 тис. тонн зерна 
на суму 3556 млн. дол. США, недоотримавши при умові 
збереження експортних цін 2008 р. 2336 млн. дол. США. 
Зрозуміло що експортна ціна 229 дол. США 1 тонни  зерна 
України у 2008 р. викликана  значним зниженням світового збору 
зернових у 2008 р., включаючи таких лідерів експортерів зерна як 
Канаду і Аргентину, але аналіз  експортно-імпортних цін 2009 р., 
коли темпи зниження цін українського експорту у 2 рази були 
вищими темпів зниження імпорту та динаміка експортно-
імпортних цін на зерно України у 2005-2007 рр. свідчать про 
наявність проблеми конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції, в т.ч. її зернових культур. 

Щодо таких товарів як «олія», «насіння олійних»,ситуація з 
експортно-імпортними цінами аналогічна зерновим злакам та 
виробам з них: експортні ціни на насіння олійних культур у 2009 р. 
були нижчими в порівнянні з 2008 р. в середньому на 33,5% в т.ч. 
насіння соняшнику - на 19,3%, рапсу – на 30,5%,  олія всього - на 
41,78%, в т.ч. олія соняшникова – на 42,54%. Експортні ціни по 
основних видах продукції тваринництва України також мали 
тенденцію до зниження у 2009 р. в порівнянні з 2008р.: по м’ясу та 
субпродуктах – на 29%, в т.ч. м’ясо домашньої птиці – на 22,2%, 
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молокопродуктах – в середньому на 25,4%, з них сири всіх видів - у 
3 рази, яйця птиць – на 35,6%. 

Підводячи підсумки розгляду детермінант економічної 
обґрунтованості конкурентоспроможності продукції АПК 
приходиться констатувати, що всі вони недостатньо розвинуті у 
якісному відношенні, що обумовлює їх порівнюючи низьку 
конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, вітчизняні 
виробники виходять на зовнішні ринки збуту в основному із 
сировиною та продуктами першої переробки, при реалізації яких 
ставка робиться на цінові фактори. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Встановлено, що глобалізація світової економіки та відкритість 
національних економік сприяють зростанню конкуренції у 
світовому масштабі, прискоренню темпів інтернаціоналізації 
фінансів і скороченню витрат на виробництво продукції, 
розширенню і лібералізації торгівлі, зростанню експансії ТНК, 
переважаючій орієнтації національних економік на світовий 
ринок, а також ускладненню і загостренню проблем через 
нерівномірність доходів у різних країнах, посилення боротьби за 
інвестиції, експортні ринки та вигод лібералізації, що призводить 
до нерівномірності розвитку окремих галузей і занепаду окремих із 
них. Обґрунтовано, що успішне функціонування економіки АПК, 
яка в достатньо високій мірі залучена в міжнародний розподіл 
праці в значній мірі залежить від рівня конкурентоспроможності 
галузі, підприємств, товарів, економічні параметри якої у свою 
чергу оцінюються рівнем експортно-імпортних цін по 
відношенню до середньосвітових, забезпеченістю постійного 
характеру зовнішньоекономічних зв’язків, дотриманням критеріїв 
економічного співробітництва та гарантування економічної 
безпеки країни. 

Досліджено, що підвищення рівня ефективності 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів можливе шляхом 
впровадження інновацій, розробки високотехнологічних 
продуктів, фінансування яких відображає здатність країн до 
інноваційної діяльності та оцінюється розміром витрат на науково-
дослідні і впроваджувальні роботи як державою, так і приватним 
бізнесом, питома вага якого в цьому процесі не перевищує в 
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Україні 5% у порівнянні з 82-64% у країнах з розвинутою 
економіко.Визначено, що українські компанії на світових товарних 
ринках використовують у більшості цінові фактори, застосовуючи 
демпінгові ціни, що в майбутньому призведе до звуження і втрат 
зовнішніх ринків через зниження конкурентоспроможності та 
нехтування природо - охоронною діяльністю і екологічною 
складовою виробництва продукції. 

Встановлено, що: на світовому ринку порівняно більш 
високим ступенем конкурентоспроможності АПК України мали 
експортоорієнтовані галузі та товари, що базуються на передових 
технологіях: зернова, олійних культур, птахівництво, які в структурі 
експорту АПК за 2009 р. склали відповідно 36,4 %, 17,9%, 10,2%, 
1%.  
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
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ГУТОРОВА І.В., аспірантка, Харківський національний 

аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 
 

У статті висвітлено динаміку забезпеченості сільськогосподарських 
підприємств ресурсами (земельними, трудовими, матеріально-технічними), на 
основі групувань встановлено залежність конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств від рівня їх ресурсозабезпеченості. 

In article it is shown dynamics of maintenance of the agricultural enterprises 
by resources (ground, labour, material), it is established interrelation of a level 
competitiveness of the agricultural enterprises with a level of maintenance by their 
resources. 

 
Постановка проблеми. Виробництво сільськогосподарсь-

кої продукції здійснюється на основі органічної єдності таких 
факторів, як земля, трудові та матеріальні ресурси. Недостатня 
забезпеченість підприємства хоча б одним з вказаних ресурсів 
ускладнює процес його виробничої діяльності, ставить під сумнів 
досягнення конкурентоспроможного виробництва сільськогоспо-
дарської продукції та підприємства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
питань забезпеченості сільськогосподарських підприємств 
ресурсами та ефективності їх використання присвячена чимала 
кількість наукових праць економістів-аграрників, серед яких імена 
таких вчених, як В.Г. Андрійчук [1], Ю.В. Василенко [2], 
І.І. Лукінов [3], В.В. Россоха [4], В.М. Трегобчук [5], 
О.В. Ульянченко [6], В.Й. Шиян [7], та ін. Однак взаємозв’язок 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств з 
рівнем їх ресурсозабезпеченості вивчений, на нашу думку, 
недостатньо, а тому потребує подальшого дослідження й 
опрацювання. 

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є 
встановлення залежності між рівнем забезпеченості 
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сільськогосподарських підприємств ресурсами, вираженими через 
показники фондооснащеності виробництва, фондоозброєності 
праці, трудозабезпеченості, та їх конкурентоспроможністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реформування 
аграрного сектора економіки України та створення 
сільськогосподарських підприємств ринкового типу негативно 
позначилось на показниках їх розвитку, особливо на рівні 
забезпеченості ресурсами. Так, упродовж 2000-2008 р. площа 
сільськогосподарських угідь в розрахунку на одне господарство 
зменшилась на 23,3%, у тому числі площа ріллі – на 11,7%; 
чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському 
виробництві, скоротилась майже втричі (у тому числі в галузі 
рослинництва – в 2,1 рази, в галузі тваринництва – в 4,2 рази); 
середньорічна вартість основних виробничих фондів зменшилась 
на 19,3% (табл. 1). Показник трудозабезпеченості виробництва 
знизився в 2,2 рази. 

Таблиця 1. 
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств Харківської 

області основними виробничими ресурсами, 2000-2008 рр. 

Показники 2000р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 
2008р.
у % до 
2000р. 

В розрахунку на одне підприємство: 
Площа с.-г. угідь, тис. га 3014 3141 3284 2462 2313 76,7 

в т.ч.: рілля 2487 2793 2986 2289 2197 88,3 
Чисельність працівник-
ків, зайнятих у с.-г. 
виробництві,  осіб 

171 124 119 71 61 35,7 

в т. ч.: у рослинництві 87 70 69 44 41 47,1 
  у тваринництві 84 54 50 27 20 23,8 
Вартість основних вироб-
ничих фондів, тис. грн. 8097,8 6756,3 7835,3 5641,9 6537,2 80,7 

Фондооснащеність 
виробництва, тис. грн. 268,6 215,1 238,6 229,2 282,6 105,2 

Фондоозброєність праці, 
тис. грн. 47,4 54,5 65,8 79,5 107,2 В 2,3 

рази 
Трудозабезпеченість, чол. 
на 100 га с.-г. угідь 5,7 3,9 3,6 2,9 2,6 45,6 

Землезабезпеченість, га 
на 1 середньорічного 
працівника 

17,6 25,4 27,7 34,8 38,2 В 2,2 
рази 
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Джерело: Статистичний збірник „Сільське господарство України. 2008 р.”, с. 357; Форма № 
50-сг. – Основні показники виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських 
підприємств Харківської області за 2000-2008рр., с.8. 

Критичної межі досяг рівень забезпеченості 
сільськогосподарського виробництва найбільш активною 
частиною основних засобів – сільськогосподарською технікою. За 
2000-2008 рр. кількість тракторів, використовуваних у 
сільськогосподарських підприємствах області, скоротилась з 17185 
до 9852 шт. (або на 42,7%), зернозбиральних комбайнів – з 2909 до 
2012 шт. (або на 30,8%), кукурудзозбиральних комбайнів – у 2,3 
рази, кормозбиральних комбайнів – у 2,4 рази. На 42,0% та 32,0% 
відповідно зменшилась кількість бурякозбиральних машин та 
сівалок. При цьому переважна більшість з них відпрацювали свій 
термін експлуатації, фізично повністю зношені та морально 
застарілі. 

Зменшення кількості технічних засобів спричинило 
зниження фондо- та енергозабезпеченості аграрних формувань. 
Так., за 2000-2008 рр. рівень забезпеченості сільськогосподарських 
підприємств Харківської області зернозбиральними комбайнами 
знизився на 40,0%, показник енергозабезпеченості скоротився на 
35,1%. 

Разом з тим, нарощування основних виробничих фондів у 
вартісному виразі на 100 га сільськогосподарських угідь та одного 
середньорічного працівника забезпечує ріст продуктивності праці, 
доходності господарств, зниження собівартості одиниці продукції 
[8]. 

Для підтвердження цієї точки зору нами було проведене 
групування 64 підприємств Великобурлуцького, Вовчанського та 
Чугуївського районів Харківської області за рівнем 
фондооснащеності виробництва, фондоозброєності праці, 
співвідношенням між основними та оборотними фондами та 
трудозабезпеченістю. Результати досліджень наведені в табл. 2.- 4. 

З табл. 2. видно, що найкращі показники 
конкурентоспроможності демонструють підприємства ІІІ групи, 
рівень фондооснащеності виробництва яких знаходиться в межах 
201-400 тис. грн. Так, у даній групі підприємств вихід валової 
продукції в розрахунку на 100 га сільгоспугідь більший у 
порівнянні з першою групою на 33,9%, вихід прибутку в 
розрахунку на аналогічну площу збільшується з 0,3 до 43,7 тис. 
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грн., на 1 середньорічного працівника – з 0,15 до 18,94 тис. грн. 
Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва з 
підвищенням фондооснащеності збільшується з 0,2% у першій 
групі до 18,6% у третій, у тому числі галузі рослинництва – з 5,9% 
у першій до 20,0% у третій, тваринництва – з -7,3% у першій до 
12,7% у третій групі. 

Таблиця 2. 
Вплив фондооснащеності виробництва на 

конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств 
Великобурлуцького, Вовчанського та Чугуївського районів 

Харківської області, 2008 р. 
Групи підприємств за вартістю 
основних виробничих фондів 
на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 
І ІІ ІІІ ІV 

Показники 

до 
100 

101-
200 

201-
400 >400 

ІV 
група 
у % до 

І 

Кількість підприємств 16 23 20 5 - 
Вартість основних виробничих 
фондів на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 58,7 153,7 304,6 633,7 У 10,8 

рази 
Одержано валової продукції в 
порівнянних цінах 2005 р.: 
- на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 

148,7 177,7 199,1 190,0 127,8 

- на 1 середньорічного працівника, 
тис. грн. 65,9 86,0 86,3 60,8 92,3 

- на 1 грн. основних виробничих 
фондів, грн. 2,53 1,16 0,65 0,30 11,8 

- на 1 грн. виробничих витрат, грн. 0,79 0,81 0,84 0,93 117,7 
Одержано прибутку: 
- на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 0,3 22,6 43,7 9,9 В 33,0 

рази 
- на 1 середньорічного працівника, 
тис. грн. 0,15 10,95 18,94 3,18 В 21,2 

рази 
- на 100 грн. основних виробничих 
фондів, грн. 0,59 14,72 14,34 1,57 В 2,7 

рази 
Рівень рентабельності с.-г. 
виробництва, % 0,2 11,3 18,6 5,5 +5,3 

в т.ч.: рослинництва 5,9 13,7 20,0 9,5 +3,6 
 тваринництва -7,3 -4,0 12,7 -12,3 -5,0 

Джерело: Розраховано за даними Головного управління статистики у Харківській області 
 

Водночас слід зазначити, що надзвичайно низький рівень 
придатності засобів виробництва не забезпечує стійкої тенденції 
до підвищення продуктивності праці в підприємствах. 
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Порівнювання показників другої і першої групи підприємств 
свідчить, що з підвищення фондооснащеності виробництва в 2,6 
рази продуктивність праці зростає лише на 30,5%, наступне 
підвищення показника фондооснащеності вдвічі (третя та друга 
групи) зумовлює зростання рівня продуктивності праці лише на 
0,3%.  Окрім фондооснащеності виробництва суттєвий вплив на 
конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств 
справляє рівень фондоозброєності праці (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Вплив фондоозброєності праці на конкурентоспроможність 

сільськогосподарських підприємств Великобурлуцького, 
Вовчанського та Чугуївського районів Харківської області, 2008 р. 

Групи підприємств за 
фондоозброєністю, тис. грн. 

І ІІ ІІІ ІV Показники 

до 50 51-
100 

101-
200 

понад 
200 

ІV 
група 
у % до 

І 

Кількість підприємств 21 20 9 14 - 
Вартість основних виробничих 
фондів на 1 працівника, тис. грн. 31,1 76,1 153,2 288,0 В 9,3 

рази 
Одержано валової продукції в 
порівнянних цінах 2005 р.: 
- на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 

166,7 199,0 143,4 154,4 92,6 

- на 1 середньорічного працівника, 
тис. грн. 57,3 86,4 84,3 137,3 В 2,4 

рази 
- на 1 грн. основних виробничих 
фондів, грн. 1,84 1,14 0,55 0,48 26,1 

- на 1 грн. виробничих витрат, грн. 0,73 0,86 0,89 0,90 123,3 
Одержано прибутку: 
- на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 13,4 20,6 20,0 28,2 В 2,1 

рази 
- на 1 середньорічного працівника, 
тис. грн. 4,62 8,96 11,78 25,05 В 5,4 

рази 
- на 100 грн. основних виробничих 
фондів, грн. 14,84 11,78 7,69 8,70 58,6 

Рівень рентабельності с.-г. 
виробництва, % 6,0 9,0 15,0 17,6 +11,6 

в т.ч.: рослинництва 11,2 11,9 15,8 16,7 +5,5 
тваринництва 0,7 -6,6 -59,0 0,2 -0,5 

Джерело: Розраховано за даними Головного управління статистики у Харківській області 
 

Так, з підвищенням вартості основних виробничих фондів у 
розрахунку на 1 середньорічного працівника від першої групи до 
останньої продуктивність праці збільшується в 2,4 рази, вихід 
валової продукції на 1 грн. виробничих витрат зростає на 23,3%, 
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вихід прибутку в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 
та одного працівника збільшується відповідно в 33,0 та 21,2 рази 
Зростання забезпеченості працівників основними засобами сприяє 
підвищенню рівня рентабельності сільськогосподарського 
виробництва з 6,0% у першій групі господарств до 17,6% у 
четвертій, або на 11,6 відсоткових пункти, в тому числі галузі 
рослинництва – з 11,2 до 16,7%, або на 5,5 відсоткових пункти. 

У цілому ж наведений в табл. 3. аналітичний матеріал 
свідчить, що найвищих показників конкурентоспроможності 
досягають підприємства, в яких в розрахунку на 1 середньорічного 
працівника приходиться понад 200 тис. грн. основних виробничих 
фондів. 

Як вже зазначалось, кінцеві результати діяльності 
сільськогосподарських підприємств багато в чому залежать від 
ступеня забезпеченості їх трудовими ресурсами. Трудові ресурси – 
основна продуктивна сила суспільства, найактивніша з 
економічної точки зору частина сільського населення, яка 
безпосередньо бере участь у сільськогосподарському виробництві. 

Групування сільськогосподарських підприємств області за 
рівнем концентрації трудових ресурсів на одиницю земельної 
площі показало, що по мірі зростання чисельності працівників у 
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь від першої групи, 
в якій на відповідну площу приходиться до одного працівника, до 
останньої, де на 100 га припадає в середньому 4 працівника, 
відбувається збільшення обсягів виробництва валової продукції на 
64,3%, прибутку – на 55,6%. Вихід валової продукції в розрахунку 
на 100 га сільгоспугідь підвищується на 64,1%, на 1 грн. основних 
виробничих фондів – на 30,9%, вихід прибутку в розрахунку на 
100 га сільськогосподарських угідь та 100 грн. основних 
виробничих фондів зростає відповідно на 55,1 та 23,0%, рівень 
рентабельності галузі рослинництва збільшується на 3,6 
відсоткових пункти (табл. 4.). Разом з тим підприємства, які в 
меншій мірі забезпечені робочою силою (перша група), мають 
більш високі показники продуктивності праці. Так, у 
господарствах першої групи продуктивність праці у чотири рази 
вища порівняно з підприємствами четвертої групи. 

Таким чином, підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств неможливе без достатньої 
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забезпеченості виробництва земельними, трудовими та 
матеріально-технічними ресурсами. Однак високої віддачі вказаних 
ресурсів неможливо досягти при нестачі посадкового матеріалу, 
добрив, запасних частин, кормів тощо, тобто оборотних засобів 
підприємства. А тому важливим питанням на сьогодні є не лише 
раціональне забезпечення основними виробничими фондами, 
земельними та трудовими ресурсами, а й оптимальність та 
своєчасність надходження оборотних засобів підприємства. 

Таблиця 4. 
Вплив трудозабезпеченості виробництва на 

конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств 
Великобурлуцького, Вовчанського та Чугуївського районів 

Харківської області, 2008 р. 
Групи підприємств за чисе-

льністю працівників в розра-
хунку на 100 га с.-г. угідь, чол. 

І ІІ ІІІ ІV 
Показники 

до 1 1-2 2-3 >3 

ІV 
група 
у % до 

І 

Кількість підприємств 12 18 20 14 - 
Кількість працівників в розрахунку 
на 100 га с.-г. угідь, чол. 0,6 1,7 2,4 4,0 В 6,7 

рази 
Одержано валової продукції в 
порівнянних цінах 2005 р.: 
- на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 

134,9 155,7 179,1 221,4 164,1 

- на 1 працівника, тис. грн. 231,8 92,4 73,5 56,0 24,2 
- на 1 грн. основних виробничих 
фондів, грн. 0,97 0,84 0,87 1,27 130,9 

- на 1 грн. виробничих витрат, грн. 0,92 0,81 0,85 0,74 80,4 
Одержано прибутку: 
- на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 27,4 14,6 6,6 42,5 155,1 

- на 1 працівника, тис. грн. 47,07 8,65 2,71 10,76 22,9 
- на 100 грн. основних виробничих 
фондів, грн. 19,77 7,89 3,21 24,32 123,0 

Рівень рентабельності с.-г. 
виробництва, % 21,4 7,8 3,0 15,6 -5,8 

в т.ч.: рослинництва 21,5 7,9 6,6 25,1 +3,6 
тваринництва 15,4 -37,7 -11,3 11,8 -3,6 

Одержано в середньому на 1 
підприємство, тис. грн.: 
- валової продукції 3226 3625 5399 5300 164,3 
- прибутку 655 339 199 1019 155,6 

Джерело: Розраховано за даними Головного управління статистики у Харківській області 
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Висновки. Проведений аналіз свідчить, що на 
сьогоднішній день сільськогосподарським підприємствам 
Харківської області слід вирішувати надзвичайно складну 
проблему – розвиток конкурентоспроможного сільськогосподарсь-
кого виробництва в умовах обмеженого ресурсного забезпечення. 
Водночас рівень забезпеченості сільськогосподарських 
підприємств земельними, трудовими та матеріально-технічними 
ресурсами справляє значний вплив на рівень їх 
конкурентоспроможності. Відсутність хоча б одного з вказаних 
елементів практично унеможливлює процес виробництва 
сільськогосподарської продукції та значно погіршує кінцеві 
результати діяльності підприємства.  
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ 
МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО 
ПІДКОМПЛЕКСУ 

 
ДАНИЛЕНКО В.І., кандидат економічних наук,  

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розглядається сутність кластерів, уточнено їх функції та 
визначено можливості їх застосування в овочепродуктовому підкомплексі. 
Проаналізовані основні напрямки маркетингової діяльності у кластерних 
структурах.  

In article the essence clusters is considered, specified their functions and is 
defined possibilities of their application in vegetable subcomplex. The analyzed basic 
directions of marketing activity in clusters structures.  

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Глобалізація 

світової економіки, збільшення міжнародної конкуренції призвели 
до зростання популярності нової виробничої інноваційної моделі, 
в рамках якої всі учасники виробництва прагнуть об’єднатися в 
кластери. Кластерний розвиток як фактор збільшення 
національної і регіональної конкурентоспроможності є 
характерною ознакою сучасної інноваційної економіки.  

Для України це питання особливо актуальне. Державі з 
повністю централізованим у минулому господарством необхідно 
шукати шляхи його перебудови, щоб мати змогу гідно конкурувати 
на світовому ринку, де держави з ринковою економікою посідають 
провідне місце. Але сьогодні вона знаходиться в умовах, коли 
окрім надії на західну допомогу чи інвестиції, їй необхідно 
максимально використовувати наявні власні ресурси, щоб мати 
незалежну економіку і високий рівень якості власної продукції.  

В сучасних умовах розвитку світового господарства кластери 
виникають в традиційних галузях економіки. Актуальним є 
впровадження кластерного підходу і в овочепродуктовому 
підкомплексі. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 
створення, функціонуванні і розвитку кластерів займались такі 
зарубіжні і українські вчені як В. Бакум, Є. Безвушко, 
М.Войнаренко, С. Куніцин, А. Маршал, Л. Романюк, М. Портер, 
С.Соколенко, І. Таленадо, С. Ткачова, Х. Шреплер, та ін. [1,2,3]. 

Сучасна теорія кластерів є більш адаптованою для 
промислових угрупувань і вирішує лише окремі аспекти 
багатогранного партнерства. Зокрема, дискусійними залишаються 
ступінь інтеграції та характер економічних відносин в середині 
кластеру, принципи раціональної їх побудови та управління, 
способи та методи державного втручання в діяльність означених 
угрупувань. За наявності великої кількості наукових праць з даної 
проблематики нагальність останньої зумовлює подальші 
систематичні її дослідження та визначає основні цілі статті. 

Формулювання цілей статті. Основна мета цього 
дослідження полягає в дослідженні маркетингового забезпечення 
діяльності підприємств овочепродуктового підкомплексу завдяки 
кластерним формуванням. 

Виклад основного матеріалу. Кластер в економічній 
літературі визначається як індустріальний комплекс, що 
сформувався на основі територіальної концентрації мереж 
спеціалізованих постачальників, основних виробників і 
споживачів, що пов’язані технологічним ланцюгом. Вважається, 
що основи кластерної теорії були закладені в кінці ХІХ століття 
А.Маршалом, а термін «кластер» першим ввів М. Потер в 80-ті 
роки ХХ століття. У його трактуванні кластер – це сукупність 
вертикальних (покупець-постачальник) чи горизонтальних 
(спільні клієнти, технології, посередники) взаємозв’язків.  

В Європі за рівнем кластеризації особливо виділяються 
Італія і країни Балтійського регіону. У Норвегії уряд стимулює 
співпрацю між підприємствами в кластері «морське господарство». 
За оцінкою експертів, Фінляндія лідирує за рівнем як 
дослідницької, так і технологічної кооперації. Економіка Фінляндії 
повністю кластерізована і в ній виділено 9 кластерів. В Данії 
функціонує 29 кластерів, в яких беруть участь 40 % усіх 
підприємств країни, які забезпечують 60 % експорту [3]. 

Основними перевагами кластерної моделі організації 
діяльності підприємств є: підвищення економічної ефективності і 
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конкурентоспроможності спільної діяльності об’єднаних у кластер 
підприємств порівняно з відокремленою діяльністю; зменшення 
собівартості виробленої продукції за рахунок спільного 
використання ресурсів та інфраструктури, розширення кола 
конкуруючих між собою постачальників та споживачів продукції, 
розвитку кооперування, договірної спеціалізації; стимулювання 
інноваційного розвитку, розширення доступу до інновації шляхом 
збільшення міжфірмових потоків ідей та інформації; покращення 
інвестиційної привабливості регіонів; налагодження зв’язків між 
державними і бізнесовими колами при розв’язанні економічних 
проблем регіонів. 

Що стосується України, то процес впровадження кластерної 
моделі організації господарської діяльності знаходиться у стадії 
становлення. Не дивлячись на здійснення ряду заходів, 
спрямованих на підвищення конкурентоздатності окремих секторів 
економіки України та її регіонів на базі кластерної моделі, кількість 
діючих кластерів в Україні залишається незначною.  

Основою створення кластерів є економічні зв'язки, що 
базуються на довгострокових контрактах і здійснюються шляхом 
вертикальних і горизонтальних взаємодій між різними бізнес-
суб'єктами та їх постійної (або довготривалої) взаємозалежності, як 
правило, взаємовигідної, обумовленої принципом синергізму 
(тобто діючи разом).  

Враховуючи те, що в основу утворення кластерного типу 
покладено міжгалузевий принцип та звязки між підприємствами і 
організаціями, це дає можливість: ефективніше розвиватися 
виробництву; зменшувати ризики при сумісній діяльності, а при їх 
виникненні – розподіляти між усіма членами кластера; ширшого 
доступу до зовнішніх ринків збуту продукції; зменшувати 
трансакційні витрати, проводити підготовку і перепідготовку 
спеціалістів, проводити науково-дослідні роботи, звести до 
мінімуму внутрішньокластерну конкуренцію. 

Одним із основних факторів інтеграції для аграрних 
підприємств виступає спільний маркетинг, який можна 
охарактеризувати як колективну діяльність, що просуває 
продукцію кластера за кордоном або на місцевому ринку. Майже 
всі кластери організовують або беруть участь у спільних торгових 
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виставках  і розробляють деякі види галузевих брошур та матеріали 
у засобах масової інформації. 

 Водночас важливо зрозуміти, що кластеризація дає змогу 
виробникам овочевої продукції не тільки спільно просувати свою 
продукцію, а й формувати ефективну систему маркетингового 
забезпечення діяльності кожного підприємства. До основних 
напрямів підвищення ефективності маркетингового забезпечення 
діяльності підприємств овочепродуктового підкомплексу у 
результаті їх інтеграції у кластери можна віднести: 

 формування необхідної кількості досвідчених фахівців з 
маркетингу овочів; 

 спільне формування маркетингової стратегії та 
комплексу маркетингу (спільне визначення обсягу та асортименту 
продукції, формування спільної цінової політики, спільна 
розробка маркетингових каналів та формування бренда кластера); 

 формування ефективної маркетингової інфраструктури. 
Не менш важливим є те, що виключно за наявності кластера 

можуть бути сформовані маркетингові структури, створювані для 
реалізації функцій маркетингового забезпечення діяльності 
підприємств овочепродуктового підкомплексу. Що дасть 
можливість дрібним господарствам уникнути такої проблеми, як 
зростання умовно-постійних витрат відносно економічного 
потенціалу підприємства. 

Як показало проведене нами маркетингове дослідження 
особливостей виробництва, реалізації й закупівлі овочевої 
продукції в Полтавському регіоні (проводилося воно у формі 
анонімного анкетування, цільовою групою дослідження виступили 
виробники та споживачі овочевої продукції), ефективність 
овочепереробного підкомплексу значною мірою залежить від 
удосконалення механізму партнерства сировинного та 
переробного секторів.  

Одним із напрямків вирішення даної проблеми є 
удосконалення і розширення зв’язку між виробниками і 
переробниками сировини шляхом їх раціоналізації в межах 
інтеґраційних систем (кластерів). Пошук нових форм інтеґрації 
буде сприяти більш ефективній системі заготівлі сировини, більш 
глибокій її переробці, зменшенню матеріально-грошових та затрат 
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робочої сили на одиницю продукції, матеріальну зацікавленість 
всіх учасників в кінцевому результаті. 

На думку респондентів, великі виробники утримують сильні 
позиції в овочепродуктовому підкомплексі завдяки двом основним 
чинникам: більш відомій репутації серед споживачів (39%) та 
розробленим і впровадження торговельним маркам та брендам 
(20%)(рис. 1).  
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Рис. 1 Фактори конкурентоздатності різних типів виробників, 
у відсотках до загальної кількості відповідей 

 
Якість сировини, яка постачається на переробку, є 

вирішальним фактором, що впливає на вибір постачальника. Як 
видно з рис. 2, у 91% випадків саме від якості сировинної продукції 
залежить підписання контракту з конкретним постачальником. 
Другим за значенням фактором є ціна на сировину: це зазначили 
78 % респондентів. 
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Рис. 2 Значимість факторів, які впливають на вибір переробними 
підприємствами постачальника сировини, у відсотках до загальної 
кількості відповідей 

 
Серед інших важливих чинників, що впливають на вибір 

постачальників, є наявність необхідної кількості сировини та 
своєчасність поставок. Важливість цих двох чинників відмітили, 
відповідно, 39 % та 44 % респондентів. 

Питома вага кожного постачальника в загальних обсягах 
товарної продукції різниться за основними типами торгових 
підприємств (рис. 3). Спеціалізовані та універсальні оптові 
компанії, разом з підприємствами харчової промисловості, 
постачають більше половини товарної продукції в мережу 
супермаркетів (59 %).  
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Рис. 3 Питома вага постачальників продукції в загальних 

обсягах поставок, у відсотках до загального обсягу поставленої 
продукції 
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На фермерські господарства припадає близько 13 % 
загальних поставок (як правило, свіжа овочева продукція). 
Гастрономічні й овочеві магазини, а також оптові ринки 
закуповують основну частину товарної продукції в фермерських 
господарствах (31%), універсальних оптових компаніях (18%) та 
сільськогосподарських підприємствах (17%). Щодо оптових 
ринків, то основними постачальниками виступають приватні 
фермерські господарства (26%) та універсальні оптові компанії 
(22%). 

Протягом багатьох років був сформований певний механізм 
економічних взаємовідносин між сировинним та переробним 
сектором овочепродуктового підкомплексу. З розвитком інтеґрації 
в агропромисловій сфері повинні змінитися і її моделі. Виникає 
об’єктивна необхідність інтеґраційних зв’язків, що прискорить 
проходження продукції від виробника до споживача.  

Найбільш вагомим питанням, що потребує першочергової 
уваги в сфері овочівництва, є переорієнтація маркетингових 
відносин між виробниками та споживачами, з одного боку, між 
виробниками, постачальниками та посередниками, з іншого боку. 
Більшість контрактів укладається регіональними фірмами з 
одними і тими ж постачальниками і споживачами. Це стихійно 
формує обмежене коло взаємозв'язаних підприємств-партнерів, що 
працюють у місцевих ланцюжках. 

За таких умов роль кластера зростає і, що найважливіше, 
суттєво підвищується ефективність витрат на спільне просування 
продукції. Адже кожне підприємство цілеспрямовано просуває не 
власний продукт, а свій кластер, позитивне ставлення до якого 
автоматично поширюється на успіх виробників. Також вважають, 
що спільна маркетингова діяльність формує синергетичний 
маркетинговий ефект. 

Доведено, що кластеризація створює значно більше 
напрямів підвищення ефективності маркетингового забезпечення 
діяльності підприємств овочепродуктового підкомплексу у 
результаті їх інтеграції у кластери, ніж просто спільне формування 
збутових каналів. 

Однією з основних особливостей організації виробництва 
по типу кластера є те, що основна частка прибутку від реалізації 
продукції залишається не у виробників кінцевої продукції, а 
відповідно до кластерного механізму взаємовідносин кожен із 
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учасників одержує прибуток, що еквівалентний його витратам. 
Також особливістю кластерів є й те, що механізм їхнього 
формування і функціонування дає можливість мати синергетичний 
ефект. Він досягається за рахунок об’єднання ресурсів 
(матеріальних, фінансових, інноваційних, інформаційних тощо), 
зменшення транзакційних витрат, сумісний вихід на ринки з 
виробленою продукцією, врегулювання інтересів учасників такого 
утворення, формування ефективної системи самоорганізації та 
самоуправління. 

У процесі аналізу основних механізмів формування 
синергетичного ефекту у кластерних структурах було виявлено такі 
основні типи синергізму: 
 синергізм реалізації продукції (продажів), що має місце, 

коли різними виробниками використовуються одні й ті самі 
складські приміщення, канали реалізації овочевої продукції та 
ринки її збуту (загальна реклама, маркетинг, стимулювання збуту та 
інше); 
 синергізм оперативного управління, який є результатом 

спільного та ефективнішого використання устаткування, 
приміщень, персоналу; розподілу невигідних витрат; проведення 
навчання кадрів й обміну досвідом, здійснення єдиних закупівель 
великою партією; 
 фінансово-інвестиційний синергізм, який пов'язаний 

головним чином з розподілом фінансово-інвестиційних ресурсів, 
призначених для розвитку підприємсв (взаємне кредитування 
підприємств, лізинг устаткування, питання оптимізації 
оподаткування); 
 синергізм менеджменту, який пов'язаний з питаннями 

стратегічного розвитку підприємств у кластерній структурі, 
головним чином приосвоєнні ними принципово нових сфер 
діяльності. 

Але, незважаючи на зростання інтересу до кластерів і 
ефективний досвід їх впровадження в зарубіжних країнах, кількість 
кластерів взагалі та овочепродуктових зокрема, в Україні 
збільшується досить повільно. Це пояснюється такими факторами: 
недосконалість нормативно-законодавчої бази по створенню і 
діяльності кластерів; відсутність досвіду і достатнього 
інформаційного забезпечення по створенню і функціонуванню 
кластерів; низьке сприйняття підприємствами інновацій; 
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недостатня зацікавленість малих та середніх підприємств 
об’єднуватись у великі виробничі системи; відсутність інвесторів у 
зв’язку з інвестиційною непривабливістю регіонів; відсутність 
державної фінансової підтримки кластерних утворень. 

Висновки. Таким чином, спільне формування комплексу 
маркетингу в структурі кластерного формування 
овочепродуктового підкомплексу позначиться на ефективності їх 
діяльності. Зокрема, спілне визначення обсягу й асортименту 
продукції дасть змогу точніше прогнозувати попит на різні види 
продукції, а отже, чітко формувати асортимент з урахуванням усіх 
ринкових тенденцій.  

Як показала практика, однією з основних проблем 
ефективного просування овочевої продукції є неможливість 
виробника забезпечити покупцеві чітко визначені обсяги продукції 
стабільної якості. У кластері невеликі виробники овочів вже не 
конкуруватимуть, а співпрацюватимуть. Так, одне невелике 
підприємство не може задовольнити потреб регіональної 
роздрібної продуктової мережі, а кілька партнерських підприємств 
цілком можуть укладати такі контракти і бути для роздрібної мрежі 
прогнозованими та ефективними партнерами. 

Також безперечно кооперування виробників дасть 
можливість значно поліпшити якість продукції за рахунок 
спільного формування необхідних потужностей для її доробки й 
зберігання. 
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В роботі висвітлені проблеми досягнення конкурентних переваг 

підприємствами агропромислового комплексу України на міжнародних 
ринках. Розкриті механізми управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємств  агропромислового комплексу в 
умовах ринкових трансформацій економіки України та її інтеграції в 
світову економіку.  

The article described the problem of achieving competitive advantage of 
agriculture in Ukraine on world markets. Uncovered the strategic priorities of the 
international competitiveness of agricultural enterprises in a market transformation 
of economy of Ukraine and its integration into the global economy. 

 
Постановка проблеми. Сучасний світовий ринок 

характеризується, високим рівнем конкуренції. Певний товар, як 
привило, пропонують одночасно багато постачальників майже на 
однакових умовах. Особливо це стосується ринків аграрної 
продукції. Споживач,  в свою чергу, надає перевагу товару, який на 
одиницю своєї вартості більше відповідає його вимогам, тобто є 
конкурентоспроможним.  

В умовах прискорених процесів інтеграції України у світове 
співтовариство, які створюють підґрунтя для розширеного 
суперництва між підприємствами за ринки збуту, проблема 
забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного 
агропромислового комплексу України є досить актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим 
аспектам конкурентоспроможності присвячені наукові праці таких 
учених, як І.Ансоффа, О.П. Градова, М.О. Кизима, І.М. Ліфіца, 
О.М. Люкшинова, В.С.Пономаренка, М. Е Портера, І.Ю. 
Сіваченка, А. Дж. Стрикленда, А.А. Томпсона О.М. Тридіда,  
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Р.А.Фатхудінова, Ф. Хайена, Е. Чемберлена, З.Є. Шершньової, і. 
Шумпетера та інші 

В галузі агропромислового виробництва проблемами 
конкурентоспроможності займалися П.Т. Саблук, В.Я. Месель-
Веселяк, М.Й. Малік, В.І. Кваша, М.Я. Дем’яненко, О. Д. 
Гудзинський та ін.  

В своїх роботах вчені досліджували особливості формування 
конкурентних переваг на різних рівнях конкурентних відносин, 
зробивши тим самим значний теоретико-методологічний внесок у 
розвиток економічної науки. Водночас проблема  міжнародної 
конкурентоспроможності залишається ще недостатньо 
дослідженою.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад 
формування умов забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності продукції  агропромислового комплексу 
в умовах ринкових трансформацій економіки України та її 
інтеграції в світову економіку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність підприємства характеризується рівнем 
його компетенції щодо інших підприємств-конкурентів у 
накопичені та використанні потенціалу. Конкурентоспроможність 
не є іманентною властивістю підприємства, тобто може бути 
виявлена тільки в рамках групи підприємств, що відносяться до 
однієї галузі. 

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства – це 
комплексна порівняльна характеристика підприємства стосовно 
конкурентів, що відбиває його внутрішній потенціал, позицію на 
глобальних ринках і здатність утримувати її під впливом 
дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища. Міжнародна 
конкуренція відбувається у випадку, коли конкурентні умови на 
ринках різних держав настільки взаємопов’язані, що можна 
розглядати їх як один міжнародний ринок. В даному випадку 
підприємства-конкуренти ведуть жорстку боротьбу на ринках 
багатьох країн, яка забезпечить лідерство на світовому рівні 
[1,с.216]. 

Існує декілька підходів до оцінки конкурентоспроможності 
підприємства, основними з яких є:  

- метод, заснований на теорії ефективної конкуренції; 
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-методи, які ґрунтуються на  оцінці конкурентоспроможності 
продукції;  

- методи, засновані на теорії конкурентної переваги; 
- метод бенчмаркінгу [2,с.222]. 
Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції, 

охоплює всі найбільш важливі оцінки господарської діяльності 
підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозволяє 
отримати картину конкурентного стану підприємства на 
досліджуваному ринку. Він зручний для використання при 
дослідженні конкурентоспроможності виробничого підприємства, 
охоплює основні напрями його діяльності. Разом з тим вихідні 
дані про діяльність конкурента одержати дуже складно, часто вони 
є комерційною таємницею підприємства. До того ж в основу 
методу закладена експертна оцінка показників вагомості кожного 
коефіцієнта, а така оцінка не може вважатися абсолютно 
достовірною. 

Методи, які ґрунтуються на  оцінці конкурентоспроможності 
продукції, виходять з ідеї, що конкурентоспроможність товару  є 
ключовим фактором успіху підприємств в конкуренції, зокрема 
міжнародному суперництві. Але аналіз конкурентоспроможності 
товару є недостатнім для формування висновку про 
конкурентоспроможність організації вцілому. На сьогоднішньому 
етапі розвитку міжнародних відносин необхідне більш глобальне 
бачення проблеми. 

Останнім часом великою популярністю користується метод 
конкурентних переваг, розвинутий у своїх працях М. Портером[3].  

Конкурентні переваги базувалися або на створенні “цінності 
для покупця”( ціна товару нижча споживчої вартості), або на 
“цінності для виробника”(внаслідок вищої продуктивності 
підприємства забезпечення більшої стійкості до зниження ціни 
продажу, яка нав’язана ринком). Оцінку потенційних переваг 
підприємства проводять за допомогою показників: частка ринку 
підприємства, рівень концентрації виробництва в галузі, індекс 
Херфіндала,  індекс Розенблюта та ін. Найскладнішим процесом є 
встановлення характеру переваги підприємства порівняно з 
конкурентами та її оцінка. 

 Одним з найновітніших методів визначення 
конкурентоспроможності підприємства є метод бенчмаркінгу, який 
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успішно використовується в практиці багатьох країн для оцінки 
даних показників галузей і підприємств. Суть його  - в порівнянні 
характеристик, визначених на декількох підприємствах, одержаних 
шляхом співпраці. Ціллю бенчмаркінгу є встановлення причин 
розходження в характеристиках і розробка заходів щодо 
досягнення їхнього найкращого значення. Найважливішим 
вважається визначення ключових характеристик процесу на основі 
його вивчення. Перевагою методу – є вивчення фактичних даних. 
Найбільшу складність визиває відбір партнерів по бенчмаркінгу. 

Перераховані методи кардинально відрізняються за своєю 
сутністю та є базою формування показників 
конкурентоспроможності. Використання їх може бути зручним в 
різних ситуаціях залежно від специфіки галузі.  

Переважна більшість показників конкурентоспроможності 
галузі або товарної групи, які призначені для міжнародних 
порівнянь, базуються на інформації про обсяги зовнішньої 
торгівлі. Для оцінки конкурентоспроможності в аграрній галузі 
вітчизняні спеціалісти використовують показники: чистий 
експорт, частка імпортованої агропромислової продукції на 
внутрішньому ринку; обсяги продажу; частка в світовому 
виробництві та світовому експорті даного виду аграрної продукції 
[4]. 

Зарубіжні вчені для оцінки конкурентоспроможності  
підприємств галузі найчастіше використовують індекс відносної 
експортної конкурентоспроможності (Relative Export Advantage 
Index - RXA), індекс відносної залежності від імпорту (Relative 
Import Penetration Index - RMP) та індекс відносних торговельних 
переваг (Relative Trade Advantage Index – RTA). Основним 
показником, що найчастіше використовується в  емпіричних 
дослідженнях, є коефіцієнт витрат внутрішніх ресурсів DRC, при 
розрахунку якого порівнюються альтернативні витрати 
внутрішнього виробництва з доданою вартістю у цінах на кордоні 
[5]. 

Висновки. Для нарощування конкурентоспроможності 
агропромислових підприємств на міжнародних ринках необхідно 
на державному рівні в найближчій перспективі створити 
сприятливі умови їх розвитку.  
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По-перше, це активізація техніко-технологічного розвитку 
на основі інноваційно-інвестиційної моделі. Органічне поєднання 
інноваційної та інвестиційної діяльності, вкладання дедалі 
зростаючих коштів у сучасні інноваційні технології й виробництво 
інноваційних продуктів слід розглядати як найважливішу 
передумову ефективного функціонування вітчизняних 
агропромислових підприємств у відкритому конкурентному 
середовищі. При чому кардинальна зміна ситуації в даній сфері 
можлива  тільки за умови реалізації комплексу системних 
перетворень на державному рівні, у сукупності своїй спрямованих 
на зростання ефективності агропромислового виробництва, 
обсягів і якості продукції та послуг на основі ресурсозбереження й 
зниження витрат. 

По-друге, створення умов використання органічного 
землеробства, що сприятиме виробництву екологічно чистої 
продукції рослинництва та зростанню прибутковості галузі.  
Світові тенденції розвитку продовольства свідчать про зростання 
попиту на екологічно чисту, високоякісну продукцію сільського 
господарства. Україна у цьому відношенні має значні конкурентні 
переваги: велику площу чорноземів, малі обсяги внесення в грунт 
мінеральних добрив, гербіцидів та хімікатів, обмежене 
використання сільськогосподарської техніки.  

По-третє, удосконалення зовнішньоторговельної політики 
та правового регулювання ЗЕД, на основі надання правової 
підтримки вітчизняним товаровиробникам на міжнародних 
ринках, запровадження податкових стимулів збільшення обсягів 
виробництва продукції та освоєння її нових видів. В сфері  
тарифного й нетарифного регулювання необхідно забезпечити 
оптимальне співвідношення між експортом та імпортом найбільш 
важливих видів продовольчої продукції. Максимально 
використовувати механізми СОТ для створення «capacity building» ( 
потенціалу використання можливостей). Постійно працювати над 
створення позитивного іміджу країни як надійного партнера та 
покращення ділового клімату, підвищення інвестиційної 
привабливості агропромислових підприємств. 

По-четверте, розвиток інформаційних ресурсів та 
інформаційної інфраструктури на основі розвитку 
телекомунікаційних систем, мереж передачі даних з високою 
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якістю та надійністю зв’язку, головна мета яких буде полягати в 
наданні ринковим суб’єктам інформації про сучасний стан 
світових продовольчих ринків, їхні прогнозні параметри та 
рекомендації щодо коригування власних маркетингових стратегій. 
Централізованого фінансування та правової підтримки потребує 
створення системи електронної торгівлі.  

По-п’яте, підвищення професіоналізму та компетентності в 
управлінській діяльності, яка забезпечить створення додаткових 
конкурентних переваг підприємству. Необхідно забезпечити 
підготовку спеціалістів в галузі міжнародного торгового права, які  
будуть здатні використовувати міжнародні правові норми і діючу 
систему вирішення суперечок для відстоювання інтересів 
українських агропромислових підприємств. 

Отже, забезпечення конкурентоспроможність підприємств 
національного АПК на світових аграрних ринках можливо за 
умови формування якісно нової аграрної політики на основі 
зазначених пріоритетів. 
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ЖМУДЕНКО В.О., аспірантка 
Уманський національний університет садівництва 
 
В даній статті розглядається роль кооперативного маркетингу в 

забезпеченні високого сталого рівня економічної безпеки аграрної сфери. 
Особлива увага приділяється проблемі протистояння спекулятивному 
посередницькому бізнесу. 

In this article the role of the cooperative marketing is examined in providing 
of high permanent economic strength of agrarian sphere security. The special attention 
is spared the problem of opposition speculative intermediary business.  

Постановка проблеми. Фінансова криза негативно 
вплинула на ситуацію в аграрній сфері України. За останній рік 
суттєво зменшилися обсяги продаж продуктів харчування, 
погіршилися розрахунки між суб’єктами ринку, згортається 
кредитування підприємств АПК. Крім  того, незбалансованість 
пропозиції та попиту сільськогосподарської продукції, низька 
купівельна спроможність населення, суттєво обмежує ємність 
внутрішнього ринку, що призводить до ускладнення цінової 
ситуації на продовольчих ринках України. Все це свідчить про те, 
що аграрна сфера України характеризується наявністю значної 
кількості реальних загроз економічній безпеці. І як свідчить 
зарубіжний досвід, рушійною силою у поланні більшості з цих 
загроз є впровадження кооперативного маркетингу на шляху 
доведення сільськогосподарської продукції від виробника до 
споживача.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
функціонування і розвитку маркетингу в аграрній сфері в цілому та 
по окремим галузям присвячені праці таких вчених як Зіновчука 
В.В., Маліка М.Й., Молдаван Л.В., Шпичака О., Макушок О.В.,.[  ] 
та ін. 

Формування цілей статті. Обґрунтувати необхідність 
функціонування кооперативного маркетингу як важливого фактора 
забезпечення економічної безпеки аграрної сфери України. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно даних 
Державного комітету статистики 14,7 млн. людей проживає в 
сільській місцевості. На них припадає 4,7 млн. особистих 
селянських і 42 тис. фермерських господарств. 36 % 
домогосподарств мають у своєму розпорядженні від 10 до 50 соток 
землі, ще третина приватників використовують від 50 соток до 2 
гектарів. Відповідно, інша третина користується площами більше 2 
га. Дані господарства вирощують до 98% овочів, виробляють 
51,3% м’яса, більше 40% яєць, 80% молока, утримують 70% ВРХ та 
свиней, 60% овець [1]. Проблема полягає по-перше у тому, що 
селянам немає де збувати вирощену продукцію, а по-друге, цю 
проблему поглиблює величезна різниця між закупівельними та 
роздрібними цінами (табл. 1). Таким чином сільськогосподарські 
товаровиробники недоотримують до 40% прибутку від реалізації 
готових продуктів.  

Таблиця 1 
Середній рівень закупівельних цін на окремі продовольчі 

товари у господарствах населення та цін на продовольчих ринках 
станом на 1 квітня 2009 року 

 Закупівельні 
ціни у 

населення, грн. 

Роздрібні ціни 
на продовольчих 

ринках, грн.  

Різниця,  
грн. 

Молоко, л 1,41 4,19 - 2,78 
М’ясо ВРХ 11,70 35,70 - 24,0 
М’ясо свиней 17,20 39,20 - 22,0 
Морква, кг 1,50 2,30 - 0,80 
Картопля, кг 2,0 2,50 - 0,50 
Яблука, кг 3,80 5,90 - 2,10 
Яйця курячі, 
дес. 

4,40 5,80 - 1,40 

Ще одним джерелом фінансових втрат 
сільськогосподарських підприємств всіх форм власності є 
закупівля по завищеним цінам сільськогосподарської техніки, 
обладнання, запасних частин, пального, мінеральних добрив в 
комерційних структурах, які займається збутом. Тому з метою 
забезпечення економічної безпеки аграрної сфери, вирішальне 
значення мають розробка та втілення ефективних маркетингових 
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стратегій підприємств АПК для нормального їх функціонування за 
умови вступу до СОТ.  

Слід відмітити, що процес розбудови інфраструктури 
аграрного ринку відбувається досить швидкими темпами. Роль і 
значення обслуговуючої кооперації у формуванні інфраструктури 
аграрного ринку на Україні є досить вагомою, оскільки вона 
успішно протидіє безконтрольній експансії торгово-
посередницьких структур. Так, в Україні, починаючи з 2003 року 
до 2005 року, створено 1127 таких обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів (ОСК). Станом на 1 січня 
2009 року в Україні налічувалося 936 ОСК, на 28700 сільських 
населених пунктів або лише один кооператив на 30 сільських 
населених пунктів (15 тисяч сільських жителів). В основному ОСК 
успішно розвиваються у Криму, Житомирській, Хмельницькій, 
Вінницькій та ін областях. Мережа ОСК на сьогоднішній день 
включає в основному сільські сервісні кооперативи, створені для 
обслуговування особистих селянських господарств. Серед 
фермерських та сільськогосподарських підприємств 
кооперативний рух в зародковому стані [2]. 

Починаючи з 2008 року намітилися певні зрушення у 
вдосконаленні нормативно-правової бази кооперації. Важливим 
кроком до стимулювання кооперації на селі є прийняття 
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р № 184-р 
«Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів на період до 2015 року» та від 11.02.2009 р № 219-р 
«Про організаційні заходи щодо сприяння розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та доступу 
особистих селянських і фермерських господарств на ринки 
аграрної продукції». 

Ґрунтуючись на висновках М.К Пархомця про ранжування 
ОСК за привабливістю для сільського населення в перспективі 
можна очікувати найбільшого поширення наступних видів ОСК: 
- збутових (для забезпечення реалізації різних видів 

сільськогосподарської продукції по різних каналах збуту за 
найвищими цінами); 

- сервісних (для машинно-технологічного обслуговування); 
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- постачальницьких (для забезпечення матеріально-технічними 
засобами, добривами, насінням, паливно-мастильними 
матеріалами); 

- переробних (для переробки власної сільськогосподарської 
сировини з наступною реалізацією готової продукції) [3]. 

Проте склалася і закріпилася стійка тенденція переважання 
багатофункціональних ОСК. За даними Мінагрополітики в 2008 
році в структурі ОСК за напрямами діяльності 
багатофункціональні ОСК займали 45%, сервісні – 28%, 
заготівельно-збутові 14%, постачальницькі та інші – 13%.  

За результатами моніторингу діяльності ОСК можна 
виділити основні напрями діяльності  багатофункціональних ОСК: 
послуги з обробітку землі, збирання врожаю 
сільськогосподарських культур, заготівлі, первинної переробки і 
збуту сільськогосподарської продукції, виробництва комбікормів, 
ветеринарного обслуговування, забезпечення матеріально-
технічними засобами, транспортні та агросервісні послуги. 
Домінування таких кооперативів свідчить про деяку невизначеність 
в спеціалізації діяльності на ранніх етапах розвитку 
кооперативного руху. 

Національною спілкою сільськогосподарських кооперативів 
України проведено анкетування серед власників особистих 
селянських та фермерських господарств для вивчення потреб у 
послугах. Аналіз результатів показує: 44,4% відчувають гостру 
потребу в збуті молока та ветеринарному обслуговуванні, 42,5% – в 
забезпечення племінним молодняком худоби і птиці, 31,7% – в 
захисті рослин, 24,9% – в оранці та культивації земельних ділянок 
та збиранні зернових [2]. 

Для успішного функціонування ОСК необхідно обов’язково 
наймати персонал, який би займався питаннями маркетингової 
політики кооперативу. Так, слід погодитись з автором Макушок 
О.В., яка пропонує такі критерії вибору форм управління 
маркетинговою діяльністю для ОСК: якщо кількість членів 
кооперативу до 20, фінансові ресурси кооперативу обмежені, він 
лише розпочинає свою діяльність і займається як правило одним 
видом послуг (заготівельно-збутовий, переробний, сервісний), то 
виконання маркетинговий функцій доцільно покласти на 
виконавчого директора, що повинно бути обумовлено трудовим 
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контрактом. Якщо ОСК є багатофункціональним, кількість членів 
від 20 до 100, то доцільним є запровадження посади маркетолога. 
Маркетолог – це найманий працівник, який може працювати 
навіть в декількох ОСК, він не є членом ОСК, заробітну плату 
отримує  вигляді комісійних від продажу та закупівлі продукції для 
членів кооперативу. В його обов’язки входить правильність 
визначення маркетингової стратегії, якість оцінки конкурентів, 
організація збуту, стимулювання продажів, реклама, ефективність 
конкурентної боротьби та ін. Для прибуткової діяльності ОСК 
маркетологу потрібно надати самий високий статус в кооперативі 
серед інших спеціалістів. Якщо ОСК є спеціалізованим і кількість 
членів більше ста, то доцільним є створення служби маркетингу [4] 

Висновки. Отже, для України підтримка високого сталого 
рівня економічної безпеки аграрної сфери можлива через 
об'єднання сільськогосподарських товаровиробників в 
обслуговуючі кооперативи. Мотиваційною основою цьому 
розвитку є протистояння спекулятивному посередницькому 
бізнесу. Проте недовіра колективним формам і відсутність 
досліджень з питань формування маркетингової діяльності 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів та відсутність 
коштів для їх створення, стало гальмом розвитку кооперативного 
руху на селі, та суттєвою загрозою економічній безпеці, що й 
обумовило актуальність даного дослідження. 
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Розглянуто основні показники розвитку бурякосіючих господарств, 
динаміку виробництва цукру та ефективність використання ресурсного 
потенціалу бурякоцукрового виробництва Черкащини. 

The main characteristic of the development of beetgrowing enterprises, the 
dynamics of the sugar production and the used efficiency of the resource potential of 
the beet-sugar production in Cherkasy region are analysed. 

 

Постановка проблеми. Україна має досить сприятливі 
природно-економічні умови для розвитку бурякоцукрового 
виробництва та значний потенціал ресурсів: великі площі 
родючих грунтів, достатня кількість трудових ресурсів тощо. 
Досвід вирощування високих і стабільних врожаїв цукрових 
буряків, можливості інтенсифікації, концентрації та комплексної 
механізації відкривають великі можливості для розвитку 
бурякосіяння на Україні загалом та Черкащині зокрема. Однак 
протягом останніх років бурякоцукровий комплекс зазнав значних 
деформацій і на сьогодні склалася кризова ситуація в цій галузі 
господарювання, яку слід відроджувати для формування та 
розвитку конкурентоспроможних внутрішнього та зовнішнього 
ринків цукру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
розвитку та підвищення ефективності функціонування 
бурякоцукрового підкомплексу, визначення причин спаду 
виробництва буряків, цінової ситуації на ринку цукру висвітлені у 
працях: П.Т. Саблука, М.Ю. Коденської, В.І. Пиркіна, Є.В. Імаса, 
Н.М. Ткаченка, Ю.О. Нестерчук, Я.А. Пендзея, М.М. Ярчука,  
С.Ю. Соколюка  та інші. Однак отримані результати залишають 
шлях для подальших досліджень у сфері визначення заходів 
покращення ресурсного потенціалу аграрно-промислового 
виробництва продуктового підкомплексу для збільшення валових 
зборів цукрових буряків та основого продукту їх промислової 
переробки – цукру. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження 
тенденцій розвитку бурякоцукрового виробництва Черкаської 
області, аналіз основних показників його ресурсного забезпечення 
та обґрунтування напрямів відродження галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Бурякоцукровий підкомплек АПК поєднує в собі спеціалізовані 
сільськогосподарські підприємства, цукрові заводи та допоміжні й 
обслуговуючі організації, які забезпечують вирощування цукрових 
буряків, виробництво цукру та використання супутньої продукції 
цукроваріння: жому та меляси, які є незамінною складовою 
зимового раціону великої рогатої худоби. А біоконверсія останньої 
дає можливість отримувати енергетичні продукти (високооктанову 
кисневмісну добавку до бензинів (ВКД) і біогазів, що одержується 
шляхом спиртової ферментації мелясного сусла і метанової 
ферментації відходів виробництва ВКД - барди) та бетаїн, який 
використовується для збагачення харчового раціону птиці (але 
наразі його в Україні не виробляють, а імпортують) [1, с. 189]. 

У бурякоцукровому підкомплексі Черкащини основними 
виробниками цукрових буряків є сільськогосподарські 
підприємства, які в середньому забезпечують 95 % обсягів 
продукції буряківництва (табл. 1), незначну частку становлять 
фермерські господарства, питома вага яких за досліджувані роки 
коливається від 3 до 7 % (у 1995 році – 0,9 %). 

 Таблиця 1 
Виробництво цукрових буряків за категоріями господарств в 

Черкаській області, тис. т* 

Роки Всі категорії 
господарств 

Сільгосп-
підприємс-

тва 

у т. ч. 
фермерські 

господарства 

Госпо-
дарства 

населення 
1995 2634,2 2632,1 23,6 2,1 
2000 859,7 841,7 26,9 18,0 
2005 1252,8 1130,0 85,1 122,8 
2006 2018,8 1920,0 148,3 98,8 
2007 1114,3 1056,4 46,2 57,9 
2008 854,0 815,4 31,3 38,6 

 

* Джерело тут і далі [2] 
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Господарства населення забезпечують близько 5 % валового 
виробництва цукрових буряків. Частка продукції буряківництва у 
виробництві продукції рослинництва всіх категорій господарств 
Черкаської області у 2008 році становила 5 % (у 1990 році – 19 %). 

Бурякоцукрове виробництво області характеризується 
значним скороченням площ посіву цукрових буряків, які в        
2008 році зменшились в 1,5 та 2,3 рази у порівнянні з 2006 та    
2007 роками відповідно (табл. 2). Найбільше зменшились площі у 
Смілянському (99,9 %), Кам'янському (83,3 %) та Уманському    
(73,7 %) районах, а господарства Канівського, Катеринопільського, 
Тальнівського, Черкаського та Чорнобаївського районів в 
останньому маркетинговому році припинили виробництво 
основної в минулому технічної культури.  

Таблиця 2 
Розміщення виробництва цукросировини в Черкаській області по 

адміністративних районах 
Площа посіву, 

тис. га 
Виробництво буряків, 

тис. т 
Адміністративні 

райони 

20
06

 р
. 

20
07

 р
. 

20
08

 р
. 

20
06

 р
. 

20
07

 р
. 

20
08

 р
. 

Городищенський  2,0 0,5 1,8 46,6 10,4 53,4 
Драбівський 5,6 4,3 2,9 180,1 93,3 98,7 
Жашківський 8,3 7,5 4,5 361,3 229,3 165,3 
Звенигородський 2,3 1,1 1,0 61,2 34,9 28,9 
Золотоніський 5,4 5,2 4,1 193,9 155,5 137,7 
Кам'янський 2,5 0,6 0,1 56,0 6,4 3,4 
Канівський 0,8 0,2 0,0 14,9 3,6 1,1 
Катеринопільський 1,4 0,7 0,0 40,3 15,6 0,1 
Корсунь-
Шевченківський 3,8 3,5 2,8 143,5 140,4 127,6 

Лисянський  2,4 4,7 4,5 55,0 97,1 79,5 
Маньківський 4,4 2,9 1,6 153,6 52,1 59,3 
Монастирищенський 5,2 2,9 0,3 185,0 88,6 5,9 
Смілянський 2,1 0,6 0,0 62,3 10,2 0,4 
Тальнівський 1,6 0,5 0,0 41,3 9,4 0,1 
Уманський 2,7 1,9 0,5 81,5 37,1 16,7 
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Христинівський 2,6 1,7 0,5 57,3 47,4 20,0 
Черкаський 2,0 0,7 0,0 58,4 15,6 0,5 
Чорнобаївський 0,1 0,0 - 1,7 0,2 - 
Чигиринський 4,3 1,8 1,4 202,4 65,2 53,8 
Шполянський 1,4 0,1 0,1 22,5 2,0 1,6 
Черкаська область 60,9 41,4 26,1 2018,8 1114,3 854,0 

 

Протягом 2006-2008 років в області прослідковується 
тенденція до значного зниження валового виробництва цукрових 
буряків. Так, в 2008 році воно зменшилось на 57,7 % (1164,8 тис. т) 
та на 23,4 % (260,3 тис. т)  в порівнянні з 2006 та 2007 роками 
відповідно. 

Протягом останніх років в області спостерігається тенденція 
до значного скорочення цукровиробництва. У 2008 році на 
Черкащині виробляли цукор сім цукрових заводів з чотирнадцяти, 
що діяли у 2000 році. Виробництво цукру забезпечується не лише 
переробкою цукрових буряків, а і за рахунок використання 
імпортного тростинного сирцю, частка цукру-піску з якого у 
загальному випуску цукру у 1995 році становила 5,9 %, у 2000 році 
– відповідно 24,1 %, у 2001 році – 23,1 %, у 2003 році – 37,4 %, у 
2004 році – 21,4 % (рис. 1). Виробництво цукру на Черкащині в 
2008 році зменшилось в 2,8 рази відносно 1995 року, проте зросло 
на 2,4 % порівняно з 2000 роком. 
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піску із цукрового
буряка
Виробництво цукру-
піску із тростинної
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Рис. 1. Динаміка виробництва цукру білого кристалічного в 
Черкаській області* 

*Джерело [4] 
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Цукрові заводи сьогодні вимушені працювати на 
давальницьких умовах, адже бурякосійні господарства в умовах 
гострого дефіциту фінансових ресурсів  використовують 
давальницьку схему переробки буряків для можливості 
бартеризації цукру  та натуральної оплати праці. В основному за 
такої схеми цукросировина потрапляє та переробляється 
цукрозаводами, що досить негативно відбивається на ефективності 
діяльності усіх технологічних ланок бурякоцукрового виробничого 
ланцюга [3, с. 172]. 

Частка цукру-сирцю бурякового з давальницької сировини у 
загальному виробництві цукру в 2008 році склала 42,8 % (рис. 2), 
що є найнижчим показником з 2000 року. 
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Рис. 2. Частка виробництва цукру-піску з давальницької сировини* 
 

*Джерело [4] 
 

Успішне функціонування бурякоцукрового підкомплексу 
Черкаської області насамперед залежить від наявного ресурсного 
потенціалу регіону, який забезпечує його формування та розвиток 
(табл. 3), а в теперішній час має слугувати його відродженню. 

Всі економічні показники ефективності використання 
потенціалу ресурсів в маркетинговому році знизилися, крім 
урожайності цукрових буряків, яка в 2008 році зросла на 21,6 % і 
склала 327 ц/га. Рівень збитковості сільгосппідприємств області  
зменшився на 13 пунктів, проте становить –2,4 %. Збільшилась 
забезпеченість бурякозбиральними машинами на 1000 га посіву 
буряків на 30 %, але це відбулося лише за рахунок скорочення 
посівних площ у 2008 році на 37 %  проти попереднього року. 



 

91 

Діяльність цукрозаводів Черкащини збиткова, в 2008 році 
вони отримали збиток у розмірі 60238 тис. грн., що на 29,8 % 
більший, ніж в 2007 р., а їх норма  збитку склала –11,4 %, хоча 
виробництво цукру на одну особу збільшилося на 5 % в 
останньому досліджуваному році. Причинами збитковості 
цукрових заводів є недосконала цінова політика, невизначеність 
державної політики щодо розвитку підкомплексу, розлад 
економічних відносин з виробниками цукросировини, диспаритет 
цін на продукцію бурякоцукрової галузі та промислові товари 
тощо. 

Таблиця 3 
Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу 

бурякоцукрового виробництва Черкаської області 

Показники 2007 р. 2008 р. 
%, зміна 
(+,-) до 
2007 р. 

Сільськогосподарські підприємства 
Урожайність цукрових буряків, ц/га 269,0 327,0 121,6 
Виробництво цукрових буряків на 
100 га сільгоспугідь, ц 847,3 647,5 76,4 

Виробництво цукрових буряків 
(фабричних) на одну особу, кг 843 652 77,3 

Бурякозбиральні машини, шт. 390 324 -66 
в т. ч. у розрахунку на 1000 га посіву 
цукрових буряків, шт. 10 13 130,0 

Рівень рентабельності (збитковості) 
виробництва цукрових буряків, %  - 15,4 - 2,4 +13,0 п 

Індекс цін реалізації цукрових 
буряків, у % до попереднього року 85,2 120,6 х 

Переробні підприємства (цукрові заводи) 
Кількість підприємств, од. 11 7 -4 
Чистий прибуток (збиток), тис. грн -46415 -60238 129,8 
в т. ч. в розрахунку на одне 
підприємство, тис. грн -4219,6 -8605,4 203,9 

Виробництво цукру білого 
кристалічного на одну особу, кг 74,6 78,3 105,0 

Норма прибутку (збитку), % -8,7 -11,4 -2,7 п 
Індекс цін виробників на цукор 
пісок, у % до попереднього року 88,7 107,2 х 
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Висновки. Відродження бурякоцукрового підкомплексу на 

сьогодні вбачається в необхідності:  
- інтенсифікації буряківництва на основі впровадження 

результатів науково-технічного прогресу: нових ресурсоощадних 
технологій, високопродуктивних сортів, організаційно-
технологічного удосконалення та технічного переоснащення 
виробництва;  

- розвитку аграрно-промислової інтеграції у межах 
підкомплексу, яка передбачає об'єднання зусиль 
сільгосптоваровиробників цукрової сировини та переробних 
підприємств – виробників цукру, що надасть можливість 
нарощувати необхідний потенціал ресурсів; 

- державного регулювання ринку цукру; 
- фінансового інвестування галузі тощо. 
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УДК 338.439.5:639.2 
 
МАРКЕТИНГОВІ КАНАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ РИБИ І РИБНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

ЗАГОРОДНЮК О.В., викладач кафедри менеджменту 
організацій. Уманський державний аграрний університет 

 
Здійснено аналіз основних маркетингових каналів реалізації риби і  

рибної продукції, перспектив їх розвитку, з метою забезпечення сталого і 
збалансованого функціонування системи реалізації продукції підприємств 
рибної галузі 

In article the basic marketing channels of realisation are analysedFish and 
fish production, prospect of their development, with цэлью maintenance 
збалансированого functioning of system of realisation of production of the enterprises 
of fish branch. 

 
Постановка проблеми. Ефективне функціонування ринку 

рибної продукції забезпечується шляхом постійної пропозиції 
товару різного асортименту підприємствами товаровиробниками з 
одного боку та стабільного попиту на продукцію рибництва і 
рибальства з іншого. При цьому для підприємства дуже важливим 
є вибір оптимального маркетингового каналу реалізації продукції, 
який би зміг забезпечити своєчасну і в максимально повному 
обсязі доставку товару до споживача при мінімальних витратах. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням, що стосуються 
сутності та проблем розвитку механізму маркетингу, присвячена 
досить значна кількість наукових праць вчених, серед яких: 
Г.М.Биков, Є.П.Голубков, А.Дайан, Т.Г.Дудар, Д.Костюхін, 
Ф.Котлер, Ф.І. Євдокимовм, В.М. Гавва,  Г.Лайс, Т.І. Лук’янець, 
Л.Моблі, Є.В. Крикавський,  Н.І. Чухрай, А.Н.Романов, 
П.Т.Саблук, С.Е.Сардак та ін. Ринок рибної продукції 
досліджували А.І. Андрющенко, Л.С. Геращенко, А.С. Гордійчук, 
М.В. Гринжевський, В.М. Семенов та інші.  

Проте, питання стосовно розвитку рибної галузі  і 
функціонування ринку риби, зокрема його маркетингової 
складової,  вивчені не достатньо.  
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Формулювання цілей статті. Цілями даного дослідження є 
визначення особливостей формування каналів реалізації риби і 
рибної продукції, їх переваг і недоліків на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рішення про 
вибір каналу розповсюдження товару, на думку Ф. Котлера, – одне 
із самих складних і відповідальних, що необхідно прийняти фірмі. 
Кожен канал характеризується належним йому рівнем збуту і 
витрат; вибравши конкретний маркетинговий канал, фірма 
повинна, як правило, користуватися ним протягом досить 
тривалого періоду часу. Вибір каналу суттєво впливає на інші 
складові комплексу маркетингу і навпаки [1]. 

Канал реалізації продукції є складовою концепції маркетингу 
виробничої орієнтації, а саме в частині просування товару на 
ринок. Загалом концепція маркетингу за Ф.І. Євдокимовим і В.М. 
Гаввою, це орієнтована на споживача, інтегрована цільова 
філософія підприємства, фірми, організації, підприємця [2]. 
Маркетингом же вчені вважають комплексну систему організації 
виробництва і збуту товару або надання послуг, що базується на 
передбаченні та забезпеченні попиту споживачів [2]. 
Вищезгаданий   Ф. Котлер маркетингом називає роботу з ринком 
для здійснення обмінів, ціль яких – забезпечення потреб людини 
[1]. Економічний же механізм маркетингу, на думку Т.І. Лук’янець, 
це органічний, системний, ринковий процес прийняття та 
реалізації рішень щодо виробництва продукції з метою 
максимального задоволення потреб споживачів та отримання 
прибутку суб’єктом підприємництва [3]. 

Таким чином, маркетингові канали реалізації продукції є 
складовою частиною маркетингової діяльності підприємства, і 
спрямовані на просування товару від виробника до споживача.  

Найпростішим маркетинговим каналом реалізації продукції 
є канал нульового рівня, який складається лише з двох суб’єктів: 
безпосередньо товаровиробника і споживача, який напряму купує 
у нього продукцію. За такою схемою рибна продукцію може дійти 
до споживачів наступним чином: через власну мережу фірмових 
магазинів (або інший вид збутової організації); шляхом доставки 
продукції на ринки власним транспортом; залучення 
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заінтересованих осіб-рибалок до вилову риби власними силами на 
території господарства за відповідну плату 

Збут через власну збутову організацію (фірмовий магазин), 
на думку Є.В. Крикавського та Н.І. Чухрай, доцільний за умов, 
коли: товар продається у таких кількостях, які виправдовують 
витрати на прямий збут; існує достатня концентрація ринку 
споживачів; виробник володіє достатніми фінансовими 
можливостями для організації власної збутової мережі; ціна 
підлягає різним коливанням, що викликає необхідного контролю 
за ринком і адекватного швидкого реагування (без урегулювання 
будь-якої зміни в ціні з торговим посередником); якщо є жорсткі 
вимоги щодо якості товару, коли товар інколи потрібно замінити, 
то збут не по прямому каналу може бути недоцільними (потрібно 
буде шукати виробника, щоб замінити товар) [4]. 

Самостійне транспортування товаровиробником на ринок 
доцільне лише живої риби і власним транспортом, адже при 
наявності переробних цехів більш раціональним є залучення 
оптових торговців. Найбільш розповсюдженим способом 
транспортування риби є автомобільним транспорт, який 
забезпечує перевезення живої риби спеціалізованим вантажним 
автотранспортом з назвою „Жива риба”, у торгівельну мережу або 
торгівля рибою на ринках безпосередньо з автомобіля. На таких 
спеціалізованих автомобілях встановлюється ізотермічна 
автоцистерна або ізотермічний контейнер, що обладнані 
пристроєм для примусової аерації повітря або газоподібним 
киснем. З цією метою широко використовується спеціалізований 
вантажний автомобіль марки ГАЗ-53, обладнаний подвійною 
термобочкою обсягом 3,8 м3. 

При цьому риба, що передбачається реалізовуватися у 
живому вигляді мусить бути невибагливою до годувального та 
температурного режиму, стійкою до кисневого голодування, добре 
переносити щільну посадку. Цим вимогам найкраще відповідають 
короп, карась, лин, сазан, білий амур, сом, окунь прісноводний, 
вугор та деякі інші види риб.  

У випадку надання можливості зацікавленим особам-
рибалкам, підприємство всіма можливими каналами (реклама, 
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виставки, ярмарки та ін.) інформує потенційних рибалок про 
місцезнаходження водного об’єкта, якими видами проведено 
зариблення території, максимальний обсяг вилову риби (окремо 
для кожного виду), вартість послуг. Остання може формуватися 
наступним чином: 1) за годину рибництва; 2) за кілограм 
виловленої риби. При цьому можуть бути запровадженні сезонні 
абонементи поряд з разовими дозволами. При цьому підприємство 
залишає за собою право в обмеженнях щодо максимальних обсягів 
виловленої риби. 

Решта маркетингових каналів передбачають наявність 
посередників між товаровиробником і кінцевим споживачем. 
Загалом, посередник – це юридична або фізична особа, яка 
налагоджує зв’язки між виробниками і споживачами з метою 
прискорення й полегшення руху, обігу продукції, валюти, 
інформації [5]. Як було сказано вище, найпростіший з таких є 
однорівневий канал, який включає одного посередника. 
Найчастіше таким посередником є роздрібний торговець. У 
вигляді останнього може бути продуктовий магазин, який має 
відділ з продажу рибної продукції; спеціалізований рибний 
супермаркет; місце на ринку. При цьому, роздрібна торгівля є 
будь-яким видом підприємницької діяльності з продажу товарів 
(послуг) безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого 
некомерційного використання [6]. 

З товаровиробником такий посередник укладає договір або 
угоду про купівлю рибної продукції, її асортимент та умови 
доставки, свідоцтво про якість продукції. При цьому, важливим 
елементом даного договору є умови доставки продукції: самостійно 
товаровиробником або посередником. Від цього залежить, яка 
сторона бере на себе витрати на транспортування продукції. 

Створення і функціонування великого спеціалізованого 
рибного супермаркету доцільно у великих містах з населенням 
понад 100 тис., оскільки зможе повністю задовольнити попит 
мешканців у високоякісній продукції та широкого асортименту. 

Дворівневий маркетинговий канал реалізації продукції 
включає двох посередників – роздрібного і оптового. Загалом, 
оптова торгівля означає будь-яку діяльність, пов’язану з продажем 
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товарів та послуг для їх подальшого перепродажу чи комерційного 
використання. Оптовими торговцями (посередниками, 
оптовиками) називають підприємства, які займаються переважно 
посередницькою діяльністю, пов’язаною з оптовою торгівлею [7]. 

Одним з найбільших представників оптової торгівлі в 
Україні є підприємство „METRO Cash & Carry Україна” – 
підрозділу компанії METRO Group, розташованої в Дюссельдорфі 
(Німеччина). Компанія почала свій розвиток в Україні у 2003 році 
із відкриття першого у країні центру оптової торгівлі у Києві. З 
того часу інвестиції компанії у розвиток складають 460 млн. євро, а 
кількість нових робочих місць для українців створених у 23 
оптових магазинах компанії та головному офісі нараховує 7000. 
Оптові магазини компанії пропонують асортимент у понад 25000 
найменувань продовольчої та непродовольчої продукції. „METRO 
Cash & Carry Україна” співпрацює з близько 1300 українськими та 
міжнародними компаніями. Близько 90% товарів, представлених у 
магазинах компанії, постачаються українськими виробниками, 
дистриб'юторами та імпортерами. Торгівельна площа торгових 
центрів становить – 8000-10000 м2, а загальна площа будівлі – до 
16000 м2. Магазини компанії відкриті виключно для бізнес-
покупців, тобто для юридичних осіб та приватних підприємців і 
розташовані у всіх обласних центрах України1. 

Характерною особливістю діяльністю оптовиків є закупівля 
продукції у товаровиробника, а також налагоджена мережа 
складських приміщень та транспортно-логістична інфраструктура. 

При цьому їх діяльність умовно ділять на чотири етапи: 1) 
укладання договорів на поставку продукції або етап потенційного 
закладання; 2) заготівля; 3) зберігання; 4) реалізація продукції. Після 
закінчення заготівлі метою функціонування оптовика стає 
одержання максимального прибутку від своєї діяльності і при 
цьому щоб повною мірою забезпечити споживачів продукцією у 
широкому асортименті відповідно до їх потреб [7]. 

                                                
1 Інформація з офіційного сайту компанії „METRO Cash & Carry 
Україна” [9] 



 

98 

Трирівневий канал реалізації продукції включає 
дрібнооптового торговця (посередника), яким найчастіше виступає 
дрібний оптовик. Він скуповує товар у крупного оптовика і 
перепродають їх невеликим підприємствам роздрібної торгівлі, які 
крупні оптовики, як правило, не обслуговують [1]. У 
рибопродуктовій галузі такий дрібний посередник може бути 
підприємство, що скуповує продукцію напряму у видобувного 
морського судна певний вид риби, і перепродає її переробному 
підприємству або напряму кінцевим споживачам. 

Прикладом такого посередника є фабрика Egersund Fisk 
(Норвегія). На рибному аукціоні, який проводиться безпосередньо 
на узбережжі представник фірми безпосередньо ознайомлюється 
із запропонованими зразками риби разом з іншими потенційними 
її покупцями. Учасники аукціону заповнюють спеціальну форму, 
де вказують замовлений товар і ціну на нього. Таким чином 
визначається переможця торгів. За підсумками торгів, у разі коли 
продукції викуповує інший посередник, фірма Egersund Fisk 
коригує ціни і обсяг закупівлі продукції на наступному аукціоні [7].  

Аналізуючи і прогнозуючи кон’юнктуру ринку конкретного 
виду продукції, канали і ціни його реалізації, особливу увагу слід 
приділити експортно-імпортним операціям. Причому це 
стосується не тільки продукції агропромислового виробництва, що 
може реалізувати дане підприємство, але й придбання ресурсів, які 
потрібні для здійснення бізнесу (пальне і мастильні матеріали, 
мінеральні добрива, пестициди, техніка, обладнання і т. ін.) [8]. 

Висновки. Отже, наведені канали реалізації риби і рибних 
продуктів різних рівнів мають певні переваги і недоліки. Для 
ведення конкурентного підприємництва в рибній галузі 
підприємствам необхідно здійснювати вибір найбільш 
ефективного каналу реалізації з тим щоб якомога ефективніше 
просувати свій товар на ринок. Від уміння правильно вибрати 
маркетинговий канал реалізації рибної продукції залежить 
ефективність діяльності окремого підприємства і галузі в цілому, 
адже довгострокова і злагоджена діяльність по збуту товару 
дозволяє здійснювати перспективний план розвитку і підвищення 
конкурентоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності. 
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Проведений аналіз умов формування конкурентоспроможності молочної 

продукції, світового ринку основних молочних продуктів та їх наслідків для 
молокопереробних підприємств України і в Хмельницькій області зокрема. 

The analysis of the terms of the competitiveness of dairy products, the main world 
market of dairy products and their implications for dairy plants in Ukraine and Brussels 
in particular. 

 
Постановка проблеми. Із вступом України до СОТ 

важливим питанням стає підвищення конкурентоспроможності 
продукції. В сучасних умовах конкурентні переваги повинні бути 
значними з погляду умов конкуренції і відповідати ключовим 
факторам успіху, бути стійкими в нестабільному ринковому 
середовищі і недоступними для легкого відтворення конкурентами. 
Зростання конкурентоспроможності продукції є одним із 
стратегічних завдань кожної підприємницької структури, в тому 
числі і підприємств молокопереробної галузі – однієї із найбільш 
привабливих за обсягами реалізації на ринку товарів широкого 
вжитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий 
внесок у дослідження проблем конкуренції та 
конкурентоспроможності зробили українські вчені-економісти 
М.Калинчик, І.Кириленко, В.Кудлай, М.Лук’янчук, О.Шпичак та 
інші. 

Проблемам розвитку та дослідження ринку молока та 
молочної продукції присвячені праці таких вчених, як 
С.Васильчак, Ю.Воскобійник, Н.Голомша, В.Зимовець, 
Т.Мостенська. Проте, й досі вони залишаються актуальними, 
цікавими і до кінця не дослідженими.  

Мета наукового дослідження. Проведення аналізу умов 
формування конкурентоспроможності молочної продукції в 
Хмельницькій області. 
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Основний матеріал дослідження. Реалізація стратегій по 
посиленню конкурентоспроможності молочної продукції на 
зовнішньому та внутрішньому ринках не можлива без якісної і 
всебічної характеристики умов та тенденцій, що там складаються. 
Ключову роль в такій оцінці, зважаючи на критичну 
визначальність молочної сировини у формуванні конкурентних 
переваг продукції, складає аналіз сировинної бази та тенденцій на 
споживчому ринку в Україні та світі. 

Аналізуючи роздрібний ринок молочної продукції 
Хмельницької області, необхідно зазначити, що оборот торгівлі 
вершковим маслом за 2000-2007 роки збільшився на 6,4 млн. грн. і 
досяг рівня 12,4 млн. грн., молоком та молочними продуктами на 
30 млн. грн. до 36 млн. грн., сиром сичужним, кисломолочним, та 
плавленим на 31,4 млн. грн. до 36,5 млн. грн. (рис.1.). 
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Рис. 1. Обсяги роздрібного товарообороту основних молочних 
продуктів в Хмельницькій області за 2000-2007рр., тис. грн. 

Джерело: розраховано за даними управління статистики в Хмельницькій області 

Основними причинами цьому, окрім загального збільшення 
цін внаслідок інфляційних процесів, визначено вказані вище 
причини експансії і розширення внутрішнього ринку за рахунок 



 

102 

випуску нових видів продукції, чому сприяла державна політика в 
галузі стандартизації. За власними підрахунками кількість технічних 
умов виробництва продукції (ТУ) в Хмельницькій області перевищує 
150 позицій, що створює досить широкі можливості переробних 
підприємств у власній маркетинговій політиці по забезпеченню всіх 
аспектів попиту з боку споживачів. 

Про інтенсивний характер зростання попиту споживачів 
молочної продукції в Хмельницькій області свідчать індекси 
фізичного обсягу роздрібного товарообороту (рис. 2.). 

Так, порівняно із 2000 роком обсяги реалізації молока і 
молочної продукції збільшились в 2,3 рази. При цьому необхідно 
зазначити, що в 2001-2003 роках спостерігався деякий спад в даному 
сегменті, пов'язаний із активною експортною діяльністю підприємств 
області на ринку сухого і знежиреного молока, що стримувало 
застосування відвійок і обробленого молока у виробництві кінцевої 
продукції. 
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Рис. 2. Індекси фізичних обсягів роздрібного 
товарообороту молочної продукцією торгівельною мережею 
Хмельницької обл.  
Джерело: розраховано за даними управління статистики в Хмельницькій області 

Обсяги реалізації масла зросли на 31,8%, що на нашу думку 
викликано розширенням його видового складу, а також 
застосуванням в технологічному процесі рослинних жирів. Це 
зробило дану продукцію значно привабливішою в ціновому аспекті і 
було направлено на задоволення потреб населення, яке в основній 



 

103 

своїй масі має низький рівень доходів. В той же час обсяги реалізації 
різних видів сирів зросло майже в 4,3 рази. Даний ринок слід 
розглядати як найбільш динамічний серед усіх ринків молочної 
продукції. Це, насамперед, пов’язано з появою на ньому інноваційних 
видів продукції, що стосується плавлених сирків з різними 
наповнювачами, твердих сирів світової серії «Гауда», «Чедер» та ін. 
При цьому використання сучасних технологій виробництва і досить 
часто добавок, які мають немолочну природу, дозволило розширити 
діапазон між найнижчими і найвищими ціновими позиціями в межах 
однієї товарної групи на 20-40 грн./кг, що дозволило залучити до 
споживання практично всі верстви населення.  

Щодо вершкового масла (рис. 3) видно, то темпи розвитку 
споживчого ринку відповідали темпам зростання виробництва, що 
свідчить про збереження власних позицій підприємств виробників 
масла області на внутрішньообласному та державному рівні. При 
цьому в 2007 році спостерігається деяке перевищення виробництва 
над попитом, що є сигналом до підвищення попиту на масло з боку 
зовнішніх партнерів. 
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 Рис. 3. Динаміка індексів фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту та обсягів виробництва масла вершкового, до 
попереднього року  
Джерело: розраховано за даними управління статистики в Хмельницькій області 

При цьому оберненою є ситуація на ринку сирів (рис.4). Якщо 
в 2004 році порівняно з 2003 р. спостерігався надлишок даної 
продукції на ринку, що насамперед слід пов’язувати зі згортанням 
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експортної діяльності, то активні заходи операторів ринку по 
просуванню продукції в 2005 році кардинально змінили ситуацію.  
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Рис. 4. Динаміка індексів фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту та обсягів виробництва сиру, до попереднього 

року 
Джерело: розраховано за даними управління статистики в Хмельницькій області 

Як свідчить співвідношення даних індексів, обсяги виробництва 
сирів в середині області не «встигали» за зростанням попиту на них зі 
сторони населення. При цьому тенденція до переважання першого 
індексу над другим в 2006-2007 рр. продовжилась, частковим 
поясненням чого є ввіз даної продукції з сусідніх регіонів, де 
розміщені найбільші потужності корпорацій Мілкіленд і Укрпродукт 
Груп, (ВАТ «Молочник», ВАТ «Жмеринський маслосирзавод» і ін.) 

Розвиток та ефективне функціонування молокопереробних 
підприємств не можливе без налагоджених каналів збуту на світовому 
ринку. Саме позитивна цінова ситуація на світовому ринку та ринку 
Росії стала стимулюючим фактором розвитку галузі. Окрім того, саме 
зовнішні канали збуту залишаються ключовими для корпорацій 
представлених у активах підприємств області. 

Найдинамічніший ринок сирів, залишається практично не 
досяжним для українських виробників. До 2006 року основним 
вектором експорту твердого сиру стала Російська Федерація, яка 
займала 6 місце за обсягами імпорту в світі, імпортуючи щорічно 
понад 200 тис. тонн. Однак, в результаті «торгових воєн» 2006 року та 
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інспекції Мінсільгоспнагляду Росії українських підприємств-
експортерів твердого сиру загальні обсяги експорту з України даної 
продукції знизились з 116,2 тис. тон у 2005 р. до 49,2 тис. тон у 2006р. 
(рис.5 ). 
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Рис. 5. Географічна структура попиту на сир в світі. 

Джерело: розраховано за даними Міжнародної молочної федерації 
Цілком очевидним є той факт, що стратегія переробних 

підприємств щодо розвитку лише одного російського ринку була не 
виправданою, що спричинило негативні наслідки. Порівняльний 
аналіз динаміки зміни експортних поставок інших країн, які мають 
схожі з Україною природно-кліматичні умови та розвиток молочного 
сектору сільського господарства свідчить про зниження конкурентних 
позицій України на ринку твердих сирів (рис.6). 
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Рис. 6. Динаміка експорту сиру підприємствами України, 
Литви та Білорусі за 2000-2006 рр., тис. тон. 

Джерело: розраховано за даними Міжнародної молочної федерації 
При цьому стримування обсягів експорту сирів, які є базовим 

сектором молочної промисловості Хмельницької області потребує 
насамперед високоякісної сировини в плані бактеріального 
осіменіння. Це пов’язано із тим, що режими пастеризації молока при 
виробництві сиру значно м’якші, ніж при виробництві інших видів 
молочних продуктів, і не завжди гарантують загибель усіх патогенних 
мікроорганізмів. Зокрема, при порушенні режимів пастеризації 
зберігаються термостійкі стафілококи. Таким чином, молоко, 
призначене для виготовлення сичужних сирів, має відповідати 
вимогам вищого чи першого сорту за чинним стандартом України.  

Отже, маючи в 2007 р. в структурі заготівель лише 13% молока 
від сільськогосподарських підприємств, яке до того ж не завжди 
відноситься по нових стандартах до необхідних категорії, розвивати 
експортний напрямок діяльності сироробних підприємств 
Хмельницької області виявилось не перспективним.  

Щодо ринку вершкового масла в світі, то за оцінками Світової 
Федерації молочних виробників (IDF), даний сегмент звужується. Так, 
за останні 30 років його виробництво скоротилося на 30%. В 2007 р. 
було вироблено 8,96 млн. тон масла, що на 3% або на 260 тис. тон 
більше ніж 2006 році. Найбільшим виробником даного виду 
продукції залишається Індія на яку приходиться 38,6% його світового 
виробництва.  

Як засвідчили дослідження, потужності молокопереробних 
підприємств Хмельницької області на 60% орієнтовані на 
виробництво масла. Окрім того, вимоги щодо комплексної якості 
молока є значно нижчими, ніж для твердих сирів, що створює 
передумови для ефективного розвитку галузі, зважаючи на якісні 
параметри молока, що отримуються від селянських господарств. 
Однак, в 2005-2007 рр. дія чинників як інституційного так і 
макроекономічного характеру не сприяли розвитку експортного 
напрямку галузі. До них слід віднести зниження курсу національної 
валюти по відношенню до американського долара, а також відмову 
Держрезерву Росії закуповувати вершкове масло виробництва 
України. Як наслідок, експорт з України даної продукції скоротився з 
53,4 тис. тон в 2001р. до 12,7 тис. тонн в 2006 р. або в 4,3 рази.  
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При цьому зовнішньоторговельний оборот на ринку масла в 
світі за цей період практично не змінився і складає близько 1,4 млн. 
тонн, а основними ринками збуту є Німеччина, Франція, 
Великобританія, Бельгія, Росія, Нідерланди і Італія (рис.7).  
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Рис.7. Структура попиту на масло в світі в 2006р. 

Джерело: розраховано за даними Міжнародної молочної федерації 
При цьому необхідно відзначити, що найбільший для 

вітчизняних підприємств партнер Росія за останні 5 років збільшив 
імпорт вершкового масла до 111 тис. тон. При цьому, участь 
українських виробників у даному зростанні є мінімальною, оскільки 
була витіснена з ринку продукцією білоруського та новозеландського 
виробництва. Експорт з першої за останні 3 роки подвоївся, а з 
останньої зріс на 19,5%, що є безперечно наслідком покращення 
якості продукції за рахунок розвитку великотоварного виробництва, а 
також запровадження новітніх технологій в молочному скотарстві.  

Розгляд динаміки зміни перспективних для підприємств 
Хмельницької області ринків країн СНД показав обмеження темпів 
зростання імпорту в Казахстані – на рівні 8,1 тис. тон., скорочення 
більше ніж на 40% спостерігалось в Азербайджані та інших країнах 
Середньої Азії, а ринок Молдови є незначним і потребує додатково 
лише 560 тонн на рік . 

Саме обмеженість у обсягах експортних каналів збуту 
вершкового масла та твердих сирів, які корпораціям, що представлені 
в області, приносили основні надходження у 2000-2003 роках 
зумовило активну їх експансію на вітчизняний ринок продукції із 
незбираного молока та нових видів сирів. Підтвердженням цього є 
поява нових торговельних марок корпорації Мілкіленд в даному 
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маркетинговому сегменті: «7-я», «Добряна», «Столиця» і ін. В свою 
чергу холдинг Укрпродукт Груп  збільшує свою частку в уставному 
капіталі ВАТ «Молочник», що є одним з найбільших виробників 
плавлених сирів в Україні, до 95%, а також провадить експансію із 
закупівлі цілого ряду молокопереробних підприємств з метою 
доступу до сировинних ресурсів, а також представлення продукції 
компанії в даних регіонах. 

Отже, проведений аналіз умов формування світового ринку 
основних молочних продуктів та їх наслідків для молокопереробних 
підприємств України та області зокрема дав можливість зробити 
наступні висновки: обсяг зовнішньої торгівлі молочною продукцією 
підприємствами України скорочується, що є наслідком конкурентної 
боротьби з європейськими виробниками та виробниками Океанії. 
Основними проблемними сторонами української продукції, що 
виявлена в результаті цього є низька її якість, що є наслідком якості 
молока, яке закуповується в селянських господарствах і 
сільськогосподарських підприємствах, а також обмеження експорту 
до Російської Федерації.  

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене необхідно 
зазначити, що підприємства Хмельницької області мають значні 
конкурентні позиції на ринку молочної продукції, що підтверджується 
4-м в Україні обсягами виробництва молока, а також присутністю 
капіталу великих корпорацій з міжнародним статусом. Це створює 
передумови для розвитку і посилення конкурентоспроможності 
продукції підприємств області на внутрішньому та зовнішньому 
ринку, що однак, можуть бути реалізовані при ряді умов: 

- збереження сировинних зон і розвитку молочного скотарства 
на даних територіях. Це є необхідним з огляду на зниження обсягів 
виробництва сировини в Україні, а також ознак олігополізації ринку 
молочних продуктів. Адже конкурентна боротьба йде між великими 
компаніями, які мають значні фінансові й технологічні можливості 
розвитку, що робить проблему забезпечення сировиною і її якісні 
параметри «наріжним каменем» конкурентної боротьби; 

- виходу на ринок з новими видами продукції. Інноваційна 
складова розширення ринку молочної продукції є визначальною у 
формуванні конкурентних переваг молокопереробних 
підприємств на ринку, оскільки створює виключне місце 
підприємств у певному сегменті. Окрім того, дана інноваційність 
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повинна стосуватись і сектору виробництва молока, адже 
збільшення продуктивності є найважливішим фактором 
збільшення переробки молока та поліпшення якості кінцевої 
продукції. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО 
БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ЗОРЯ О.П., к.е.н., ЗОРЯ С.П., аспірант 
Полтавська державна аграрна академія 

 
У статті розглянуто теоретичні засади та проведена розробка 

практичних рекомендацій щодо формування маркетингової стратегії 
розвитку виробництва екологічно безпечної продукції на 
сільськогосподарському підприємстві, що дозволить йому отримати 
додаткові прибуток та підвищити рівень конкурентоспроможності в галузі. 

In the article it is considered theoretical principles and conducted development 
of practical recommendations in relation to forming of marketing strategy of 
development of production ecologically of safe products on an agricultural enterprise 
which will allow him to get additional income and to promote the level of 
competitiveness in industry. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На 

сучасному етапі розвитку  економіки України, однією з  головних 
задач являється підвищення рівня продовольчої безпеки держави 
та забезпечення населення високоякісними, екологічно безпечною 
сільськогосподарською продукцією вітчизняного виробництва. 
Разом з тим, підприємства аграрної сфери у своєму прагненні 
постійно нарощувати обсяги виробництва використовують 
інтенсивні технології землеробства на базі хімізації, що призводить 
до значної деградації ґрунтового покриву, порушення екологічної 
рівноваги агроекосистем, забруднення сільськогосподарської 
продукції радіонуклідами, важкими металами, пестицидами тощо. 
Тому в умовах членства в СОТ, перед Україною постає стратегічне 
завдання нарощування обсягів виробництва екологічно безпечної 
продукції для задоволення власних потреб при одночасному 
виході на міжнародні продовольчі ринки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. У розробку 
теоретично-методичних проблем розвитку виробництва та 
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маркетингової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції 
взагалі та екологічно-безпечної зокрема, значний внесок зробили 
вчені-економісти України та країн ближнього зарубіжжя 
В.І. Артиш [1], Н.В. Бородачева [2], М.І. Кобець [3], 
Т.М. Лозинська [4], П.М. Макаренко [5], В.М. Рабштина [6],  
С.М. Рогач [7], І.О. Соловйов [8], В.О. Шлапак [9] та інші. В же той 
час, фундаментальних наукових досліджень з питань розвитку 
маркетингової діяльності відносно конкретних суб’єктів 
господарювання на ринку екологічно безпечної 
сільськогосподарської продукції, які б враховували реальний стан 
попиту на цю продукцію та розвиток її виробництва недостатньо. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в 
узагальненні теоретичних засад та розробці методичних і 
практичних рекомендацій щодо формування маркетингової 
стратегії розвитку виробництва екологічно безпечної продукції у 
досліджуваному сільськогосподарському підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
закладення у сільськогосподарських підприємствах основи 
сучасної концепції маркетингового стратегічного управління, 
необхідно організувати глибоке вивчення потреб і побажань 
споживачів; налагодити відповідну аналітично-інформаційну 
систему; визначити потребу інвестицій у ринок; налагодити 
маркетинговий взаємозв’язок з продукцією, що виробляється, 
виходячи з виробничо-технічних можливостей підприємств. Вся 
діяльність підприємства мусить обов’язково базуватися на точному 
і вивіреному знанні потреб цільового ринку і споживчого попиту, 
оцінці та врахуванні умов виробництва в найближчий час і на 
перспективу. 

Підприємствам необхідно більше уваги приділяти 
дослідженню ринку з метою запровадження у виробництво нових 
перспективних видів сільськогосподарської продукції, зокрема 
екологічно чистої. 

Так, з метою забезпечення довгострокової економічної 
ефективності, та забезпечення конкурентоспроможності нами 
запропоновано у досліджуваному нами підприємстві (СВК „Перше 
травня” Хорольського району Полтавської області) покращити 
якість продукції, а саме перейти на виробництво екологічно 
безпечної продукції. 
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Провівши аналіз ринку сільськогосподарської продукції в 
Хорольському районі, одним із найбільших недоліків, який був 
нами виявлений – це значна нестача екологічної продукції, тобто 
продукції, що має високий рівень якості та є екологічно безпечною 
як для споживання так і для навколишнього середовища. За 
допомогою одного із маркетингових прийомів дослідження, а саме 
опитування, нами встановлено, що на екологічну продукцію 
сільськогосподарського виробництва в Хорольському районі не 
тільки існує досить значний незадоволений попит, а й споживачі, 
не дивлячись на кризові явища, що вданий час супроводжують 
економічне життя країни, готові віддати за неї значно більші 
кошти, ніж за звичайну продукцію. 

За даними незалежного опитування (проведеного в грудні 
2009 р.) в якому взяло участь 100 осіб, в більшій мірі це жителі 
м. Хорол та прилеглих сіл, нами зроблені наступні висновки: 80 % 
опитаних віддають перевагу органічній продукції та підтверджують 
факт низького рівня забезпеченості споживчого ринку екологічно-
безпечною продукцією, з них 70 % готові купувати таку продукцію 
за дещо вищими цінами. Більшість споживачів (52 %) вибирає 
органічну продукцію, позаяк вона вільна від пестицидів, 12 % 
думають що вона свіжіша, 25 % споживачів вважають, що 
споживаючи органічну їжу, вони захищають себе від споживання 
ненатуральних видозмінених організмів. Інші купують органічне, 
тому що воно „краще для здоров’я” й „краще для навколишнього 
середовища”. Найпопулярніший у споживачів тип органічної 
продукції – молоко та молокопродукти, м’ясо, зернові вироби, олія 
та овочі. 

В Хорольському районі лише чотири підприємства частково 
займаються виробництвом екологічно безпечної продукції, 
(СВК „Багачанське”, СТОВ „Ранок”, АФ „Мрія” та 
СТОВ „Тарасівське”) вони мають сертифікати відповідного зразка, 
що підтверджує якість продукції, а саме: молока, м’яса великої 
рогатої худоби та свиней, зерно пшениці, кукурудзи та насіння 
соняшника. В районі вони заявили себе як найбільш 
конкурентоздатні та прибуткові підприємства. Основними 
каналами збуту їхньої продукції є: молокопереробне підприємство 
для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній 
основі ВАТ „Хорольський молокопереробний завод дитячого 
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харчування”, ЗАТ Харчосмакова фабрика „Нектар”, 
ВАТ „Хорольський елеватор” який в скою чергу ревізує 
екологічно-чисту продукцію на АТ „Хорольська механізована 
пекарня” та прямий продаж споживачам. 

За даними Хорольської РДА, станом на 2009 р. нестача в 
екологічній продукції сільськогосподарського виробництва для 
повного завантаження переробних підприємств Хорольського 
району становила більше 25 %. Виходячи з цього, основною 
маркетинговою стратегією управління конкурентоспроможністю у 
СВК „Перше травня” має стати виробництво екологічної 
продукції, тобто стратегія розвитку продукту. Дана стратегія не 
тільки зумовить зростання ефективності виробництва на основі 
надбавки в ціні, а й забезпечить підприємству статус 
конкурентоспроможного товаровиробника на довгострокову 
перспективу, адже людство дедалі більше зацікавлене не в 
кількості, а в якості їжі, а за цим критерієм в органічних продуктів 
немає конкурентів. 

Порівняно із традиційним виробництвом, екологічно 
безпечна продукція має ряд переваг – рис. 1. 

 
Рис. 1. Перспективні аргументи позиціювання екологічно 

безпечної продукції у СВК „Перше травня” Хорольського району 
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Витрати на впровадження та використання агротехнологій 
вирощування та виробництва екологічно чистої продукції 
рослинництва та еколого-економічні вигоди, які можливо 
одержати, залежить як від часу, так і від обсягу робіт. 

Розглянемо довгостроковий проект впровадження 
механізованих агротехнологій та конкурентної спроможності 
вирощування екологічно безпечної продукції. В галузі 
рослинництва передбачається впровадження у виробництво 
наступних технологічних заходів: 

- застосування науково обґрунтованих сівозмін, зниження 
норм висіву, що досить ефективно впливає на коефіцієнт 
мінливості та розмноження рослин, вирощування сидератів; 

- мінімізація обробітку ґрунту для відновлення його 
мікробіоти; 

- залишення на полі всієї нетоварної частини врожаю як 
джерела біомаси для гумусоутворення; 

- виробництво біологічно активних гуміномістких добрив 
(біогумусів) шляхом мікробіологічної ферментації та 
вермикомпостування органічних відходів тваринництва; 

- відмова від застосування штучних мінеральних добрив і 
заміна їх на органічні власного виробництва з використанням 
природних мінералів; 

- відмова від застосування хімічних засобів захисту рослин і 
заміна їх на ентомологічні та мікробіологічні препарати власного 
виробництва; 

- застосування мікробіологічних добрив. 
Висновки. З метою забезпечення довгострокової 

економічної ефективності та забезпечення 
конкурентоспроможності сільськогосподарські підприємства 
повинні застосувати стратегічне маркетингове управління. На 
основі проведеного аналізу у одному із досліджуваних нами 
підприємств запропонована маркетингова стратегія вибіркового 
розвитку, яка полягає у покращанні якості продукції, а саме 
переходу на виробництво екологічно безпечної продукції (у 
досліджуваному нами Хорольському районі Полтавської області 
високий рівень незадоволеного попиту на екологічну продукцію, 
якій в даний час немає альтернатив). Витрати понесені на 
виробництво екологічно безпечної продукції 
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сільськогосподарськими підприємствами частково окупаються за 
рахунок відмови від мінеральних добрив й хімічного захисту 
рослин і використання сидератів в якості органічних добрив та 
висококонцентрованого корму для галузі тваринництва. 
Закупівельна ціна на екологічно безпечну продукцію мінімум на 
15 % вища, порівняно з тією, яка одержана з використанням 
агрохімікатів. 
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ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СВИНИНИ 

 
ІВАНОВА Г.С., аспірант 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

В статті визначено роль маркетингових досліджень у процесі 
управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції, зокрема, 
свинини в сучасних умовах господарювання та зазначено, що саме 
маркетингові дослідження забезпечують надходження достовірної інформації, 
необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Marketing researches as a method to obtain information for pork 
competitiveness management. Anna Ivanova. The important role of marketing 
researches in the management process of agricultural production and pork 
competitiveness under present-day conditions of economy is shown in this article. The 
marketing researches enable to obtain reliable and comprehensive information 
necessary to make decisions. 

 
Постановка проблеми. Одним із завдань сучасного 

керівника є вдосконалення механізму управління 
конкурентоспроможністю, пошук резервів її підвищення. Для 
реалізації як цього, так і будь-якого іншого завдання обов’язковою 
умовою є наявність різносторонньої та достовірної інформації. 

Проте більшість підприємств АПК, що спеціалізуються на 
виробництві свинини, нині функціонують в умовах 
невизначеності, що спричинено відсутністю інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень. Така інформація 
може бути отримана тільки в результаті проведення спеціальних 
маркетингових досліджень. 

У зв’язку із зазначеним, питання маркетингових досліджень 
для забезпечення управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарської продукції, зокрема, свинини набувають все 
більшої актуальності, що і зумовило вибір теми даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню 
проблем маркетингових досліджень приділяється значна увага в 
наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів 
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таких, як В.Ф. Анурін, А.В. Войчак, О.П. Гогуля, Є.П. Голубков, 
Л.Л. Данілова, Л.В. Дейнеко, М.Г. Долинська, С.М. Ілляшенко, 
М.О. Карпенко, С.І. Князєв, А.О. Коваленко, О.С. Колесов, 
В.І. Коршунов, В.П. Лисенко, Л.О. Ломовських, Р. Макнейл, 
Х. Пол, І.А. Соловйов, Л.В. Страшинська, А.І. Федорчук, Гілберт 
А. Черчіль та інші. Проте залишається ряд актуальних питань у цій 
сфері, стосовно яких існує необхідність подальшого осмислення та 
дослідження. Одним із таких питань є значення маркетингових 
досліджень для забезпечення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції, зокрема, свинини в нинішніх 
умовах господарювання. 

Формулювання цілей статті. Визначити роль 
маркетингових досліджень як засобу отримання інформації у 
сільському господарстві та обґрунтувати їх значення для 
забезпечення управління конкурентоспроможністю свинини. 

Виклад основного матеріалу. За визначенням 
М.О. Карпенко [3], маркетинг являє собою систему організації та 
управління всіма сторонами діяльності підприємства: від розробки 
нового товару до його доставки покупцеві. Автор наголошує, що 
категорія «маркетинг» є складною системою, яка охоплює 
виробництво, переробку і реалізацію продукції та включає: 
характеристику товару за всіма параметрами (якість, упаковка та 
ін.); розподіл товару за каналами реалізації; збут (просування) 
товару; ціну. 

Як наслідок радикальних соціально-економічних 
перетворень початку 90-х років минулого століття, що призвели до 
зародження ринкового середовища та появи потреби застосування 
ринкових інструментів управління економічними процесами, 
виникла необхідність дослідження ринку за допомогою сучасних 
інструментів, тобто проведення маркетингових досліджень. 

Як стверджує В.П. Лисенко [4], маркетингові дослідження – 
дієвий засіб конкурентної боротьби в процесі задоволення 
зростаючих потреб і вимог українського суспільства. Його 
авторське трактування полягає у визначенні маркетингового 
дослідження як частини управлінської функції, як комплексу 
постійно діючої системи заходів визначення потреби, збору, 
обробки, аналізу та інтерпретації отриманої інформації стосовно 
досліджуваного явища за допомогою методик статистичного 
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аналізу; розробки інноваційних рішень, рекомендацій та прогнозів, 
що базується на використанні специфічної методології з метою 
зменшення рівня управлінського ризику від непрогнозованості 
ситуації на ринку та поведінки його суб’єктів. Науковець 
підкреслює, що маркетингові дослідження на сучасному етапі 
потрібно розглядати як ефективну інформаційну складову 
управлінської системи, що використовується в усіх сферах 
функціонування суспільства, визначає їхнє виняткове значення в 
системі управління підприємством та наголошує, що маркетингові 
дослідження є обов’язковим інструментом управління 
економічними процесами в ринкових умовах, за допомогою якого 
досягається основна конкурентна перевага сучасного світу – 
володіння достовірною інформацією. 

Увагу, що приділяється маркетинговим дослідженням, можна 
пояснити тим, що отримання своєчасної інформації стосовно 
ринкового середовища та умов, які в ньому склалися, є дуже 
важливою умовою забезпечення ефективного процесу управління 
та виробництва продукції, яка б максимально відповідала вимогам 
ринку. 

В діяльності будь-якого підприємства маркетингові 
дослідження відіграють важливу роль, оскільки результати їх 
проведення дають змогу не лише отримувати інформацію про 
стан ринку, а й прогнозувати шляхи його розвитку на визначений 
період, обирати стратегію діяльності підприємства. 

Можна погодитись із визначенням М.О. Карпенко [3], згідно 
з яким дослідження ринку – це систематичний кількісний і якісний 
аналіз одного або сукупності ринків для одержання інформації про 
потенціал, ємність ринку, характеристики конкурентного 
середовища, ціни. В ході ринкового дослідження вивчають 
тенденції ділової активності й розподіл часток ринку між 
конкуруючими підприємствами. Досліджуються ринки товарів і 
послуг у цілому, а також локальні й регіональні ринки певних 
продуктів. 

Складовими процесу організації маркетингових досліджень 
відповідно до поглядів науковців у цій сфері [3, 4, 6] є об’єкт, 
предмет та суб’єкт дослідження. Об’єкт – це матеріально, 
територіально і в часі обмежена реальність, на яку спрямоване 
дослідження. Об’єктами ринкового дослідження є тенденції й 
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процеси розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, 
науково-технічних, демографічних, екологічних, законодавчих та 
інших факторів. Предмет – це діяльність підприємства чи 
економічні процеси. Суб’єкт поділяється на дві складові – 
замовника та дослідника. Замовником може бути особа, 
підприємство чи підрозділ підприємства. Дослідником же виступає 
організація, що спеціалізується на проведенні маркетингових 
досліджень. 

Аналіз публікацій [1, 4, 5] дозволяє виділити 4 основних 
етапи алгоритму проведення маркетингового дослідження ринку 
свинини: 

1. Постійний моніторинг оточуючого та внутрішнього 
середовища підприємства і якомога точніше визначення проблеми 
чи потреби в інформації, оскільки зволікання призводять до 
фінансових втрат. 

2. Проведення власне дослідження шляхом анкетування чи 
інших методів. Враховуючи, що маркетингове дослідження 
передбачає контакти з представниками цільової аудиторії 
продукту, що досліджується, В.П. Лисенко вважає за доцільне 
поєднання в рамках одного проекту прямого рекламно-
інформаційного звернення і маркетингового дослідження. 

3. Аналіз маркетингових проблем та ринкових можливостей, 
виробіток і реалізація стратегії підприємства стосовно 
виробництва та реалізації свинини. 

4. Прийняття маркетингових рішень, визначення 
альтернативних шляхів розв’язання всіх існуючих проблем та 
реалізації потенційних можливостей щодо підвищення 
конкурентоспроможності свинини та прибутковості підприємства 
в цілому. 

Значення маркетингових досліджень для забезпечення 
конкурентоспроможності продукції, зокрема, свинини, на нашу 
думку, полягає в тому, що конкурентоспроможність передбачає 
якнайповніше задоволення вимог споживачів, а значить, виробник 
повинен знати про ці вимоги якомога більше. 

Саме маркетингові дослідження дозволять виявити та 
проаналізувати споживчі вимоги, на основі чого 
сільськогосподарське підприємство зможе виробляти свинину 
такої якості й кількості, що буде максимально відповідати 
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особливостям попиту переробних підприємств та населення. 
Також варто зазначити, що маркетингові дослідження 
забезпечують надходження достовірної інформації, необхідної для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що сприяє 
підвищенню ефективності управлінського процесу та досягненню 
поставлених цілей. 

Цілком погоджуємось з думкою колективу науковців [6], що 
лише систематичне ініціативне дослідження ринку (його 
структури, вільних секторів, сезонних коливань та ін.), всебічне й 
оперативне вивчення споживачів (їх мотивацій, потреб, місцевих 
особливостей), кращих способів виробництва і споживання 
продукції (терміну, зручності її експлуатації, привабливості, 
упаковки та ін.) полегшує планомірне підвищення 
конкурентоспроможності. В свою чергу, сильні конкурентні 
позиції на світових ринках і зростаюча орієнтація на 
внутрішньорегіональний попит роблять економіку країни стійкою 
до зовнішніх циклічних явищ і криз. 

На думку О.П. Гогулі [1], маркетингові дослідження 
вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції доцільно 
проводити, поєднуючи дослідження діяльності підприємства та 
ринку як внутрішнього, так і зовнішнього за напрямами, 
наведеними в таблиці 1: 

Таблиця 1 
Напрями дослідження ринку сільськогосподарської продукції 

Дослідження діяльності 
підприємства 

Дослідження ринку 

 Аналіз показників виробничо-
збутової та фінансової діяльності 
 Дослідження 

конкурентоспроможності 
продукції 
 Дослідження загальних умов 

збуту, транспортування і 
складування 
 Аналіз можливостей і загроз 

підприємства 
 Виявлення сильних і слабких 

сторін діяльності 

 Аналіз загальних умов ринку та 
стану галузі 
 Вивчення стану попиту та 

пропозиції 
 Дослідження цінової політики 
 Визначення ємності ринку 
 Сегментація ринку 
 Прогнозування розвитку 
 Дослідження поведінки 

споживачів, постачальників, 
конкурентів 
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Оскільки ринок свинини відрізняється певними 
особливостями, то для проведення маркетингових досліджень на 
даному ринку, на нашу думку, варто додати до перелічених 
напрямів дослідження наступні: 

 вивчення особливостей попиту на свинину та його 
географічного розподілу; 

 пошук цільових споживачів, виявлення їх вимог щодо 
якості свинини; 

 оцінка відповідності свинини, що виробляється, вимогам 
переробних підприємств; 

 прогнозування перспектив зміни вимог переробних 
підприємств до якості та інших властивостей свинини, обсягів 
продаж; 

 вивчення передового досвіду стосовно технології 
утримання та годівлі свиней. 

Інформація, отримана в результаті комплексного 
маркетингового дослідження, використовується керівниками 
сільськогосподарських підприємств для обґрунтування та 
прийняття управлінських рішень щодо вирощування та реалізації 
свиней у визначених обсягах, забезпечення раціонального 
розв’язання всіх проблем виробничої та збутової діяльності з 
метою підвищення конкурентоспроможності свинини на ринку та 
прибутковості підприємства в цілому. 

Висновки. Таким чином, на основі вищевикладеного, 
можемо зробити висновок, що в нинішніх умовах господарювання 
у конкурентному середовищі особливої актуальності набувають 
питання дослідження ринку з метою отримання необхідної 
інформації, що, в свою чергу, сприятиме мінімізації ризиків 
підприємницької діяльності та прийняттю більш обґрунтованих 
управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції, зокрема, свинини. 

Діяльність будь-якого підприємства стосовно управління 
конкурентоспроможністю повинна здійснюватися з урахуванням 
маркетингових досліджень, які включають в себе різнопланову 
характеристику оточуючого конкурентного середовища та 
виступають засобом отримання інформації, необхідної для 
забезпечення ефективного процесу управління. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА 
ОПТОВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ 

 
КАПШУК О.М., аспірант 

Білоцерківський національний аграрний університет 
Науковий керівник – д.е.н., професор Даниленко А.С. 

 
Встановлено, що управління маркетингом на оптових продовольчих 

ринках має бути спрямовано на формування споживчої цінності, яка здатна 
задовольняти індивідуальні потреби населення, товаровиробників та оптових 
продавців у виробничих послугах та здійснити наповнення продовольчого 
ринку товарами за рахунок вітчизняного виробництва а також поліпшувати 
соціально-економічну ситуацію в цілому по агропромисловому комплексу. 

It has been developed that management of marketing on the wholesale 
markets should be directed on formation of the consuming value, which is able to 
satisfy individual needs of population, producers and seller of the whole sellers in 
production services and fill the food market by the goods of domestic production as 
well as improvement social and economy situation at whole agricultural complex. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Оптові 

продовольчі ринки є важливим елементом ринкової 
інфраструктури, які створюються з метою повного 
територіального охвату товаровиробників сільськогосподарської 
продукції, сировини та продовольства. Це підприємства нового 
формату, які керуються у своїй діяльності сучасною концепцією 
маркетингу. Маркетингові засоби, які використовуються на 
оптових продовольчих ринках, в принципі не відрізняються від 
засобів і прийомів, які використовуються у оптовій та роздрібній 
торгівлі, однак вони мають свою специфіку, оскільки оптові 
продовольчі ринки можуть виконувати функції: організатора 
оптової торгівлі; підприємства роздрібної торгівлі; організують 
зберігання, доробку і фасування продовольчих товарів, тобто 
продовжують функції виробництва; організовують ярмарки і 
виставки; реалізовують маркетингові функції: вивчення попиту і 
кон’юнктури ринку, прогнозування ринків, стратегічного 
планування, формування попиту та стимулювання збуту, частіше 
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за рахунок збирання вторинної інформації, надають маркетингові 
послуги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить що 
дослідженню наукових проблем організація та управління 
маркетингом  при становленні продовольчого ринку, вагомий 
внесок зробили такі вітчизняні вчені як О. Азарян, І .Воронецька, 
Б. Данилишин, В.Зіновчук, С.Іванюта, Д. Міщенко, Л.Молдаван, 
Б.Пасхавер, П.Саблук, І. Соловйов, В.Шиян, О.Шпичак та інші. У 
наукових доробках  вітчизняних і зарубіжних дослідників розкриті 
проблеми, пов'язані з економічними процесами функціонування 
ринку, обґрунтовані найбільш значущі методи управління 
торгівлею, проте у практичному плані недостатньо вивчені й 
висвітлені питання процесу управління маркетингом на оптових 
продовольчих ринках. Тому, в умовах якісно нової ситуації 
розвитку господарського комплексу України посилюється 
актуальність даної теми. 

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування та 
розробка рекомендацій з організації та управління маркетингом на 
оптових продовольчих ринках. 

 Виклад основного матеріалу. У комплексі заходів із 
стабілізації й поліпшення продовольчого забезпечення населення 
важливе значення має створення системи розподілу продукції й 
продовольства, виробленої сільськогосподарськими 
товаровиробниками. У загальній ринковій системі розподілу з 
метою забезпечення гарантованого й стійкого виходу 
сільськогосподарських товаровиробників і споживачів їх продукції 
на конкурентоспроможний немонополізований продовольчий 
ринок за цінами, що формуються на ньому, значне місце 
відводиться маркетингу, який діє на оптовому продовольчому ринку 
[1]. 

Саме тому, розглядаючи концептуальну модель управління 
маркетингом на оптових продовольчих ринках, необхідно 
враховувати специфіку досліджуваних структур. Управління 
маркетингом ми розглядаємо у трьох напрямах: управління 
діяльністю, управління функцією, управління попитом. 

Так, управління попитом створює ринок, воно направлено 
на забезпечення стратегічних і тактичних рішень, які пов’язані із 
визначенням цільових ринкових сегментів і використанням 
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комплексу маркетингових засобів щодо формування споживчої 
цінності [2]. Специфіка управління попитом на оптових ринках 
полягає у тому що: по-перше, підприємство працює як оптовик; 
по-друге, він виступає як організатор оптової торгівлі; по-третє, 
достатньо часто, як підприємство роздрібної торгівлі, так і 
практично на всіх оптових продовольчих ринках організовано 
роздрібний продаж товарів для населення. 

Тоді формування споживчої цінності для потенційних 
покупців визначається виконанням послуг підприємств оптової 
торгівлі і послуг підприємств роздрібної торгівлі.  

Отже, управління маркетингом на оптових продовольчих 
ринках направлено на формування споживчої цінності, яка здатна 
задовольняти індивідуальні потреби населення і потреби у 
виробничих послугах для товаровиробників і оптових продавців. 
Управління маркетингом на підприємствах даного типу 
направлено на узгодження реальних внутрішніх можливостей із 
вимогами зовнішнього середовища, тобто матеріального та 
інтелектуального потенціалів із конкуренцією, державним 
регулюванням, економічними та соціальними чинниками. 

Тоді управління маркетингом на оптовому продовольчому 
ринку можна представити як систему із функціональною 
залежністю наступних груп елементів: 
1. фактори політики послуг населенню; 
2. фактори політики послуг виробничого призначення 
(товаровиробникам, роздрібним і оптовим продавцям); 
3. фактори збутової політики; 
4. фактори закупівельної діяльності; 
5. фактори цінової політики; 
6. фактори комунікаційної політики. 

Sум = f (Uн…, Uвп…, Sз…, Zд…, Рц…, Кп…), 
де Uн – фактори послуг населенню, які включають у себе 

послуги підприємства роздрібної торгівлі: реалізація товарів; 
надання послуг покупцям при здійсненні процесу купівлі товару та 
при його використанні; інформаційно-консультаційна підтримка 
покупців;  

Uвп – фактори політики послуг виробничого призначення: 
попередня підготовка сировини і товарів для невеликих 
підприємств, переробка і фасування товарів, виробництво 
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напівфабрикатів, консервів та інших видів продукції; вибір  
партнерів і організація транзитної реалізації і організація 
транзитної доставки, надання приміщення в оренду, обладнання, 
транспорту, інших логістичних послуг тощо; 

Sз -  фактори збутової політики: використання важелів 
формування попиту та стимулювання збуту, оптимізація 
матеріальних потоків тощо; 

 Zд – фактори закупівельної діяльності, які направлені на 
розвиток і удосконалення закупівель у товаровиробників 
сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства; 

 Рц – фактори цінової політики на товар і послуги, в якій 
важливо звернути увагу на відповідність цін ринковим умовам, які 
змінюються, можливостям та інноваційній діяльності оптового 
продовольчого ринку; 

Кп – фактори комунікаційної політики, які впливають на 
підвищення споживчої цінності: розробка основних напрямів в 
області реклами підприємства та його послуг, а також 
стимулювання продажу товарів, організація персонального 
продажу тощо. Використання маркетингових комунікацій дозволяє 
досягати максимально можливих результатів комерційної 
діяльності, формувати власний фірмовий стиль, підвищувати 
якість обслуговування споживачів.  

Принципово важливим є правильний перехід на управління 
маркетинговими технологіями на оптовому продовольчому  ринку, 
при цьому обов’язково включаються: 
 аналіз маркетингових можливостей; 
 розробка маркетингових стратегій; 
 планування маркетингових програм за основними та 
допоміжними видами діяльності; 
 організацію виконання і контроль маркетингової діяльності; 
 визначення потенційних покупців послуг; 
 ідентифікація потенційних оптових покупців; 
 визначення найбільш перспективних сегментів ринку 
роздрібних покупців; 
 формування фінансових цілей підприємства; 
 розробка корпоративної стратегії та її тактичного коректування; 
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 визначення потенційних конкурентів і розробка конкурентної 
стратегії тощо. 

Управління маркетинговими технологіями у сфері оптової 
торгівлі є достатньо новим якісним станом. Підприємства, зокрема 
оптові продовольчі ринки, не лише використовують власні 
внутрішні можливості, але враховують зміни зовнішнього 
середовища, які мають значний вплив на розвиток системи 
управління маркетингом. 

Місія оптового продовольчого ринку формується під 
впливом зовнішнього середовища, визначається вищим 
керівництвом підприємства і здійснюється через сукупність 
стратегій, реалізація яких забезпечить досягнення визначених 
цілей [3]. На нашу думку, головною місією оптових продовольчих 
ринків є підвищення рівня життя населення через краще 
забезпечення життєво необхідними товарами, максимального 
задоволення індивідуального попиту, організація заготівлі і збуту 
сільськогосподарської продукції у дрібних товаровиробників, 
покращення сервісного обслуговування споживачів, оптових і 
роздрібних продавців. Цього можна досягнути через високий 
рівень організаційної культури підприємства – оптового 
продовольчого ринку. 

Планування здійснюється із врахуванням цілей, які 
поставлені перед підприємством, на основі чого розробляється 
товарна політика, формується перелік послуг, цінова та 
комунікаційна політика.  При плануванні ставляться такі задачі, як 
збільшення частки ринку, складають плани окремих бізнес-
операцій, визначають стратегічні зони ринкової присутності та 
інші [4]. 

Організація маркетингової діяльності може бути визначена 
як сукупність різноманітних форм і методів управління 
маркетинговою діяльністю. При цьому доцільно розмежувати 
повноваження і відповідальність виконавців. 

Мотивація – активізує трудовий колектив і окремого 
працівника до творчості, ініціативи та нововведень. Головна задача 
менеджерів оптового ринку формувати мотиваційну програму із 
врахуванням факторів різноманітності  видів робіт за змістом і 
необхідністю розширення професійної кваліфікації працівників, їх 
задоволення від результатів праці, стимулювання ініціативи та 
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відповідальності. При цьому доцільно враховувати індивідуальні 
потреби, запити, компетентність, творчий пошук. У мотиваційних 
програмах повинні враховуватися такі питання, як організація 
харчування, проїзд на роботу, медичне обслуговування, грошова 
винагорода і моральне стимулювання, крім того лікування у 
санаторіях і профілакторіях. 

Контроль і оцінка виконання програм стратегії оптового 
продовольчого ринку дозволяє встановити кількісну та якісну 
оцінку фактичних результатів маркетингових зусиль із 
запланованими. Це дозволяє вносити необхідне коригування 
тактичних планів підприємства, використовуючи таку функцію як  
встановлення раціональних зв’язків (комунікацій між ними). 

Без розробки моделі управління маркетингом нині 
неможливо досягнути комерційного успіху на товарному ринку, 
особливо із таким високим рівнем конкуренції, як на оптовому 
продовольчому ринку.   

 На нашу думку заслуговують на увагу чотири рівні послуг 
товару: 

 послуга як основний продукт – комбінація різноманітних 
послуг, яка вирішує проблеми клієнта (закупівля продукції у 
сільськогосподарських товаровиробників, закупівля у оптовиків 
товарів народного споживання, реалізація товарів народного 
споживання населенню); 

 послуга як супутній товар  послуги, які необхідні для того, 
щоб споживачі могли використовувати основний продукт 
(визначення якості продукції, навантаження, транспортування 
придбаної сільськогосподарської продукції, документальне 
оформлення тощо); 

 послуга як додатковий товар – підтримують основну 
послугу, надають їй додаткову корисність і формують відмінність 
від конкурентів (збір замовлення, безкоштовна доставка товару, 
надання кредиту тощо); 

 у випадку, якщо оптовий ринок створюється у формі 
споживчого кооперативу, однією із найбільш значимих для його 
учасників стане ведення обліку продукції, що надходить на ринок, 
організація своєчасного розрахунку та кооперативних виплат, що 
для сільського населення буде достатньо значимою послугою; 
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 Висновки. Отже, враховуючи, що вагомою проблемою 
агропродовольчого ринку є  значна кількість ланок товарообігу ще 
до моменту надходження продукції до споживача, причому без 
зміни власника товару, що призводить в решті решт до значного 
здорожчання товару при цьому частка товаровиробника в ціні є 
найменшою виникає нагальна необхідність запровадження 
системи маркетингу на оптових продовольчих ринках. Це дасть 
змогу на основі економічного стимулювання 
сільськогосподарських товаровиробників підвищити обсяги 
виробництва і якості продукції, здійснити наповнення 
продовольчого ринку товарами за рахунок вітчизняного 
виробництва та поліпшити соціально-економічну ситуацію в 
цілому по агропромисловому комплексу і забезпечити  отримання 
прибутку саме товаровиробниками. 
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УДК 663.11.439.339.13 
 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗЕРНОФУРАЖНОГО 

ВИРОБНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
 

КОРЖЕНІВСЬКА Н.Л., к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємств і соціально-трудових відносин ПДАТУ 
 
У статті розглянуто питання конкурентоспроможності 

зернофуражних культур  на матеріалах Хмельницької області, здійснено 
моніторинг стану галузі в умовах сьогодення. 

In the article the questions of konkurentosposobnosty of zernofurazhnykh 
cultures are examined on materials of the Khmel'nickoy area, monitoring of the state 
of industry is done in the modern terms of production. 

 
Постановка проблеми. Зернове господарство в умовах 

функціонування українського аграрного ринку посідає 
першочергове місце. При відродженні і розвитку виробництва 
конкурентоспроможної продукції тваринництва в ринкових умовах 
необхідно враховувати грунтово-кліматичні, економічні, соціальні 
та екологічні умови. Особливої уваги потребує дослідження стану  
польового кормовиробництва, від обсягів якого залежать 
тваринницькі галузі. Під час формування собівартості 
тваринницької та птахівничої продукції вартість кормів, якщо 
порівняти з іншими статтями витрат, займає домінуюче місце, тому 
найбільше зумовлює рівень конкурентоспроможності на ринку 
цих видів продукції. Конкурентоспроможність - найважливіший 
показник оцінки виробництва, галузей і продукції. За допомогою 
комплексної порівняльної характеристики відповідної сукупності 
оціночних показників вона відображає ступінь переваги над 
конкурентами, розвивається на законах попиту і пропозиції, 
служить кращому забезпеченню ринку товарами, є одним з 
найдієвіших механізмів відбору і регулювання у ринковій 
економіці. Тому дослідження конкурентоспроможності 
зернофуражного виробництва є актуальним та потребує 
постійного моніторингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багаторічними 
дослідженнями доведено, що у кормовиробництві відбуваються 
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значні зміни структурного характеру. Так, за останні 10 років (від 
1998 до 2008), за даними Держкомстату України, площі кормових 
культур в Україні зменшилися від 11,5 до 7,1 млн. га, відповідно 
частка їх у загальній посівній площі сільськогосподарських культур 
зменшилась від 36,1 до 25,9%. Теоретичні, методичні та практичні 
аспекти розвитку галузі розглядалися в різні періоди у працях 
економістів-аграрників В.Г. Андрійчука, П.С. Березівського, В.І. 
Бойка, Т.Г. Дудара, С.Л. Дусановського,  В.В. Зіновчука, В.Н. 
Зимовця, М.В. Зубця, М.М. Ільчука, М.П. Коржинського, С.Й. 
Кутікова, М.Я. Месель-Веселяка, Т.Л. Мостенської, О.М. 
Онищенка, М.М. Паламарчука, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, А.М. 
Стельмащука, О.М. Шпичака, В.Й. Шияна та інших вчених.  Їх 
наукові розробки стосуються широкого кола питань і є дуже 
важливі, хоча регіональні особливості розвитку польового 
кормовиробницту в цих дослідженнях висвітлені недостатньо. 
Актуальність проблеми, недостатній ступінь її вивчення стосовно 
засад конкурентоспроможності, наявність невирішених 
дискусійних питань зумовлює необхідність подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою статті  є розвиток 
наукових засад та удосконалення практичних рекомендацій  
формування комплексного оцінювання конкурентоспроможності 
зернофуражного виробництва, його стратегічний потенціал для 
оцінки ступеня задоволення потреб споживача.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зерно є 
основою виготовлення концентрованих кормів. До його складу 
входять озимий та ярий ячмінь, просо, овес, кукурудза зернобобові 
(горох, вика, люпин тощо). Крім того, на кормові цілі в значних 
обсягах використовують зерно фуражної якості інших зернових, у 
тому числі, пшениці та жита, а також відходи переробки 
продовольчого зерна. 

За останні три роки посівні площі всіх зернових і 
зеронобобових культур в Україні коливалися в межах 15,7–14,7 
млн га. У їхній структурі частка фуражних зернових культур 
становила 47,1–55,4%. Під урожай 2010 р. у Хмельницькій області 
було висіяно 350 тис. га зернових культур, що становило 97,7 % до 
рівня за грудень 2008 р (табл. 1). Таке зменшення зумовлено 
недосівом продовольчих культур, головним чином озимого жита, 
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проте компенсувалося за рахунок розширення площ  ячменю (на 
52,1 %), вики (на 86,3 %).  

Це, а також сприятливі для деяких культур погодні умови у 
вегетаційний та збиральний періоди сприяло збільшенню валових 
зборів зернофуражних культур у поточному році. У багатьох 
сільськогосподарських підприємствах урожай зерна кукурудзи 
сягав 80–100, а ячменю — 50–60 ц/га. За  даними Головного 
управління статистики у Хмельницькій області, в 2008 р. одержали 
19,3 тис. т фуражного зерна, що на 7 % більше, ніж у 
попередньому році.  

 
Таблиця 1 

Про підсумки сівби озимих культур під урожай 2010 р. 
у господарствах Хмельницької області станом на 01.12.2009 р. 

2008 р. 2009 р.  
Культури 

га 
% 

га 
% 

У % до 
 1 

грудня 
2008р. 

Озимі культури на 
зерно та зелений 
корм, усього 349775 

 
 

100 341778 

 
 

100 97,7 
у тому числі      
зернові культури на 
зерно 233416 

 
66,73 241898 

 
70,78 103,6 

з них: пшениця 197634 84,67 206491 85,36 104,5 
жито 21527 9,22 13714 5,67 63,7 
ячмінь 14204 6,09 21598 8,93 152,1 
вика 51 0,02 95 0,04 186,3 
ріпак на зерно 113201 32,36 95618 27,98 84,5 

Джерело: розраховано автором на матеріалах Головного 
управління статистики у Хмельницькій області 

В минулі роки частка кормів у продукції тваринництва 
становила 70-78 % від усіх витрат, ціну на них встановлювали 
залежно від попиту. [1, с. 54]. 

Відмітимо, що ступінь задоволення споживачів культур 
польового кормо виробництва – тваринників, значною мірою 
залежить від конкурентоспроможності відповідної продукції на 
аграрному ринку як в межах області, так і на рівні держави. 
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Триває скорочення внутрішнього попиту на корми  як з 
боку сільськогосподарських підприємств, так і господарств 
населення. У 2008 р.  господарства населення витрачали в 2,3 рази 
більше кормів, ніж сільськогосподарські підприємства. Обсяги 
реалізації та середні реалізаційні ціни на продукцію сільського 
господарства Хмельницької області наведено у табл. 2. Як бачимо 
у динаміці аналізовані показники мали тенденцію до зростання, 
що свідчить про пожвавлення ринку основних видів продукції 
аграрного виробництва області.  

Загальний обсяг реалізації аграрними підприємствами 
власно виробленої продукції за січень–листопад 2009 р. порівняно 
з відповідним періодом 2008 р. зріс у 1,6 рази, в т.ч. продукції 
рослинництва – в 1,9 рази, тваринництва – на 7,6%.  

Таблиця 2 
Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами  

у січні–листопаді 2009 р. 
Обсяг 

реалізованої 
продукції 

Середня ціна 
реалізації 

Культури 

т 

у % до 
січня–

листопа
да 2008 

р. 

грн. за т 
(тис. 
шт.) 

у % до 
січня–

листопа
да 2008 

р. 
Зернові культури 945958 163,2 825,1 84,2 
у тому числі     
пшениця 480777 178,9 838,8 94,1 
жито  26573 126,2 616,6 75,0 
ячмінь 240664 109,8 774,1 74,4 
Насіння соняшнику 17426 542,9 1695,5 143,1 
Велика рогата худоба 11952 79,3 9825,9 95,7 
Свині 3470 86,0 16013,2 122,7 
Птиця  6237 105,7 9344,7 100,8 
Молоко та молочні 
продукти 82086 103,0 1812,1 87,0 
Яйця, тис. шт. 241820 253,5 390,0 93,5 

Примітка: крім малих підприємств. 
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Джерело: Головне управління статистики у Хмельницькій 
області 

Середні ціни продажу аграрної продукції 
сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками 
реалізації  за  січень–листопад   2009 р.  порівняно   з   відповідним  
періодом минулого року знизилися на 8,7 %, у т.ч. на продукцію 
рослинництва – на 10,1 %, продукцію тваринництва – на 6,0 %. 

Проте слід відмітити скорочення використання кормів, яке, 
за нашими дослідженнями сталося за рахунок зменшення грубих, 
соковитих, зелених та інших кормів. Використання ж 
концентрованих кормів збільшується в усіх категоріях господарств 
області. Зокрема, це зумовлено зменшенням поголів’я ВРХ за 
одночасного незначного зростання кількості свиней і птиці. 

Світові тенденції щодо скорочення посівних площ зернових 
культур, зокрема пшениці та фуражних культур, не співпадають з 
регіональними тенденціями. Це пов’язано з тим, що кожному 
регіону притаманний певний набір сільськогосподарських культур, 
який місцеве населення вирощує для задоволення продовольчих 
потреб і потреб тваринництва. Цей набір культур пов’язаний з 
історією конкретного регіону. Крім того, останніми роками 
змінилися смаки населення, традиційні раціони харчування, 
потреби міжнародного ринку продовольства, рівень урожайності 
культур. [2, с. 75]. 

Висновки. 
Основними економічними чинниками скорочення 

споживання кормів є диспаритет цін на тваринницьку продукцію 
та промислові ресурси, низька купівельна спроможність населення, 
збитковість та низька рентабельність виробництва тваринницької 
продукції. 

При оцінці конкурентоспроможності виробництва 
зернофуражних культур необхідно враховувати економічну 
доцільність використання виробничих ресурсів, тоді як 
здебільшого акцент робиться на збільшення обсягів виробництва . 
Головним критерієм при цьому є задоволення потреб споживачів у 
якісній і доступній продукції. 

Поліпшення конкурентоспроможності галузі польового 
кормо виробництва потребує невідкладного оздоровлення 
фінансово-кредитного механізму, інвестиційно-інноваційних 
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заходів, системи ціноутворення, спрямованих на відновлення і 
підтримання платоспроможності сільськогосподарських 
підприємств з метою оптимізації розширеного відтворення 
виробничо-технічного потенціалу. 

По мірі розвитку повноцінних ринкових відносин прямий 
вплив держави на виробничу діяльність безпосередніх 
товаровиробників дедалы скорочуэться. У зв’язку з цим виникає 
потреба в розробці нових методів управління, що 
грунтуватимуться на ринкових засадах. Одним з таких методів є 
прогнозування ситуації з виробництва та споживання продукції 
зернофуражного підкомплексу з допомогою складання 
матеріального балансу. Це дозволяє  аналізувати пропозицію на 
регіональному рівні та споживання, встановити зернофуражні 
ресурси області, їх джерела, але й прогнозувати цінову ситуацію на 
обласному зерновому ринку, оскільки співвідношення сумарного 
попиту і пропозиції зумовлює цінову кон’юнктуру. 
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КОШОВА Л.М., ст. викладач, кафедри маркетингу 

Полтавська державна аграрна академія 
 

У статті розглядається особливості формування агропромислового 
кластеру з позиції продовольчого маркетингу з ініціюванням спільного пошуку 
зовнішніх ринків. 

In the article is examined particularities of the shaping cluster with positions 
of production marketing, with providing foreign markets for economic interest their 
participant.   

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. У сучасному 

світі спостерігається нерівномірність у виробництві та споживанні 
продуктів харчування. В країнах, де недостатній розвиток 
сільськогосподарського виробництва виникають проблеми з 
продовольством. У стратегії підвищення конкурентоспроможності 
економіки України зокрема її регіонів передбачено формування 
виробничих інтеграційних структур „кластерів” на принципах 
організації виробничої взаємодії на регіональному рівні, що надає 
великі можливості для підвищення конкурентоспроможності 
аграрного виробництва при виході на зовнішній ринок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Термін 
„кластер” як самостійне явище в економіці  з’явилося при 
дослідженні географічно локалізованих груп компаній і об’єднань 
у певних видах діяльності. Автором кластерного підходу в 
економіці вважають М.Портера, який у теорії національної  та 
місцевої конкурентоспроможності [4] визначив, що найбільш 
конкунтоспроможні транснаціональні компанії не розташовані 
безсистемно у різних країнах, а мають тенденцію концентруватися 
в одній країні, а в деяких випадках в одному регіоні країни. 
Узагальнюючи  визначення М.Портера, ЮНІДО та ряду як 
світових так і вітчизняних науковців, було запропоновано наступне 
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трактування: «кластер»- це сконцентрована за географічною 
ознакою група конкуруючих компаній, які виробляють 
диференційований продукт, але ведуть загальну стратегію за 
межами даного регіону, для чого використовують спільну 
інфраструктуру”.  

Теоретичні й методологічні основи кластеризації закладені 
публікаціями як вітчизняних дослідників – Л. Другопольський, Б. 
Одягайло, С. Соколенко, Ю. Бажала, М. Войнаренко, С. Скидана, а 
також зарубіжних учених, серед яких – М. Портер,  М. Фрідмен та  
інших, в яких мова йде про те, що економічний ріст має винятково 
точковий характер, і в будь-яких економічно розвинутих країнах 
зони росту співіснують із зонами  депресії, або , у найкращому 
разі, нульового росту.  

Цілі статті. Дослідити маркетингове забезпечення діяльністі 
агропромислових кластерів на міжнародному агропродовольчому 
ринку і виявити всі проблеми та  розробити шляхи їх вирішення 

Виклад основного матеріалу. Прагнення України, ставши 
в 1991 р. на шлях незалежності, до інтеграції у світове 
господарство передбачає реформування всіх сфер народного 
господарства особливо АПК. Занепад сільського господарства не 
тільки стримує розвиток всіх інших секторів аграрно-продовольчої 
системи України, а й залишається однією зі сфер найбільшого 
вкладення обмежених господарських ресурсів. Від розвитку 
агропромислового виробництва залежать продовольча безпека 
держави, а рівень забезпечення населення продуктами харчування 
впливають на соціальне становище суспільства та здоров’я нації. 

Нові вертикалі влади України, формуючи ефективну 
зовнішньоекономічну політику, мають визначитись із 
стратегічними пріоритетами стосовно економічної та 
продовольчої безпеки і зовнішньоекономічної діяльності держави і 
її АПК. Продовольча безпека належить до найважливіших 
складових національної безпеки, оскільки має безпосереднє 
відношення до споживачів – громадян країни. В сучасних умовах 
актуалізується найважливіша функція продовольчої безпеки – 
вплив на кількість та якість генофонду нації. [2]  

Так,  у 1998–2000рр. спостерігалась кризова ситуація щодо 
продовольчої безпеки України (коефіцієнт продовольчої безпеки 
– 0,88 та 0,62 відповідно), в той же час як у 2001– 2002рр. ситуація 
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покращилась (коефіцієнт продовольчої безпеки – 1,03 та 1,01 
відповідно). Але підвищення рівня продовольчої безпеки відбулося 
за рахунок двох чинників: першого (позитивного) – збільшення 
обсягів виробництва зерна; другого (негативного) – зменшення 
чисельності населення України. У 2003, 2007рр. український ринок 
охопила нова продовольча криза (коефіцієнт продовольчої 
безпеки – 0,53 та 0,59 відповідно), що обумовлено 
несприятливими погодними умовами та низьким рівнем 
організації та управління сільськогосподарським виробництвом. 
 

Таблиця 1 Динаміка продовольчої безпеки України, 1998–2008 рр. 

Роки 
Показники 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Чисельність 
населення, 
млн. осіб 

50,1 49,7 49,3 48,4 48 47,8 47,4 47,1 46,7 46,5 46,2 

Обсяги 
виробництва 
зерна, тис. т 

2647124581244593970638804202344180938016342582929553290

Обсяги 
виробництва 
зерна, 
спроможні 
забезпечити 
продовольчу 
ситуацію, тис. т 

4008039760394403872038400382404270041000487005002054561

Коефіцієнт 
продовольчої 
безпеки 

0,66 0,62 0,62 1,03 1,01 0,53 0,98 0,93 0,70 0,59 0,98 

 
Одним з головних напрямів на шляху до інтеграції України в 

світове господарство наразі є активна участь підприємств в 
міжнародній торгівлі. Саме участь в міжнародній торгівлі дозволить 
підприємствам АПК України вийти на   новий рівень свого розвитку. 
Проблема експортної діяльності розглядається в контексті 
зовнішньоекономічної інтеграції як найважливіша умова входження 
аграрної галузі у світову господарську систему. Розглядаючи 
стратегію зовнішньоторговельної експансії, не слід забувати про 
реакцію надто чутливої сфери – внутрішнього ринку. Гарантування  
економічної та продовольчої безпеки здійснюється через механізми 
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ЗЕД, режимами яких є лібералізація і протекціонізм. З огляду ЗЕД 
економічна безпека – це здатність держави формувати механізм 
лібералізації і протекціонізму, за допомогою якого підтримується 
стабільність експортно-імпортних операцій та позитивне сальдо 
зовнішньоторговельного балансу. 

У розв’язанні продовольчої проблеми відводиться 
формуванню національного, регіонального та міжнародного 
ринків сільськогосподарської продукції на основі інтеграції та 
кооперації. Ефективному функціонуванню їх, з огляду на 
узгодження інтересів господарюючих суб’єктів кожної ланки 
технологічного процесу, сприятиме розвиток теорії та практики 
маркетингової діяльності на внутрішньому так і на зовнішньому 
продовольчому ринках.  

З кожним роком зростає інтерес  науковців і менеджерів 
підприємств агросфери економіки до маркетингу. Розробка його 
концептуальних положень та аналітичного апарату, практичний 
інструмент ринкових досліджень, планування маркетингу й 
реалізація маркетингового комплексу прогресують з кожним роком 
і ця тенденція збережеться у майбутньому. [1]  Приплив інвестицій 
в країну залежить від ряду таких факторів як: рівня розвитку 
інфраструктури в країні чи в регіоні; наявності виробничого 
потенціалу; взаємовідносини бізнесу і влади, що впливає на 
захищеність інвестицій. Активізації інвестиційної діяльності в 
регіонах можуть стати кластерні системи, які базуються на 
синергетичному ефекті.  Кожному аграрному підприємстві 
самотужки не справииться з такою ситуацією як виготовити-
знайти ринок збуту-продати-продати. Тут і потрібно використання 
маркетингових служб.  Маркетингова служба — це структурована 
форма управління маркетинговою діяльністю, важлива функціональна 
ланка в управлінні підприємством, яка разом з іншими службами і 
підрозділами (виробничими, технологічними, технічними, 
фінансовими та ін.) забезпечує єдиний інтегрований процес, 
спрямований на задоволення запитів ринку і досягнення на цій 
основі головної мети підприємства . Пріоритетність маркетингової 
служби забезпечує її координаційна та спрямувальна роль на основі 
розробленого підприємством Положення про службу маркетингу. 
Організація маркетингової служби за функціями передбачає 
формування відділів (груп), що займаються дослідженням ринку, 
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плануванням асортименту, виробництва, розподілу і збуту 
продукції, рекламою тощо. 

При цьому одним із основних факторів інтеграції для 
аграрних підприємств виступає саме спільний маркетинг, який 
можна охарактеризувати як колективну діяльність, що просуває 
продукцію або послуги кластера за кордоном, або на місцевому ринку. 
Майже всі кластери організують або беруть участь у спільних торгових 
місіях чи торгових виставках і розробляють деякі види галузевих брошур 
та матеріали у засобах масової інформації. Багато кластерів також 
шукають безоплатні засоби підтримки (від національних і міжнародних 
донорів до місцевого уряду) для розробки стратегії експортної та 
міжнародної торгівлі у галузях. 

„Економічні кластери” - це об’єднання підприємств які 
розташовані на певній території і економічно доповнюють один 
одного, хоча кластери в більшості випадків знаходяться на 
урбанізованій території країни. Аграрні кластери є найбільш 
ефективною формою сільськогосподарського виробництва. При 
цьому одним із основних факторів інтеграції для аграрних 
підприємств виступає спільний маркетинг, який можна 
охарактеризувати як колективну діяльність, що просуває 
продукцію або послуги кластера за кордоном, або-на місцевому 
ринку. Всі кластери організують або беруть участь у спільних 
торгових місіях чи торгових виставках і розробляють деякі види 
галузевих брошур та матеріали у засобах масової інформації. 

В Україні поки що відсутні приклади аграрних кластерів, що 
стабільно функціонують. Проте вже є зародки аграрних кластерів, де 
інтеграційні процеси були ініційовані спільним пошуком зовнішніх 
ринків збуту. Так, стрімке зростання експорту кавунів з 2004 року 
зумовлено виключно кооперацією кількох фермерів із Херсонської 
області, які створили кооператив і спільними зусиллями розробили 
зовнішній збутовий канал. Вже у 2008 році стало відомо, що фермери 
Херсонщини починають новий проект - експорт у країни Європейського 
Союзу екологічно чистих безкісточкових кавунів.  

Водночас важливо розуміти, що кластеризація дає змогу 
виробникам зерна не тільки спільно просувати свою продукцію, а й 
формувати ефективну систему маркетингового забезпечення 
діяльності кожного підприємства як на внутрішньому так іна 
зовнішньому ринку.(рис.1) 
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Рис.1 Підвищення ефективності маркетингового 
забезпечення діяльності підприємств на міжнародному 
продовольчому ринку в результаті їх інтеграції у кластери  

Говорячи про кваліфіковані кадрові ресурси, першочерговим є 
досвід роботи на зернопродуктовому ринку. Не менш важливим є те, 
що виключно за наявності кластера можуть бути сформовані 
маркетингові структури, створювані для реалізації функцій 
маркетингового забезпечення діяльності підприємств на ринку зерна на 
принципах аутсорсингу. Такий підхід дасть можливість дрібним 
господарствам уникнути такої проблеми, як зростання умовно-
постійних витрат відносно економічного потенціалу підприємства.  

Спільне формування комплексу маркетингу позначиться на 
ефективності їх діяльності. Спільне визначення обсягу та асортименту 

Підвищення ефективності маркетингового 
забезпечення діяльності підприємств на 
міжнародному продовольчому ринку в 

результаті їх інтеграції у кластери 

Формування необхідної 
кількості досвідчених 
фахівців з міжнародного 
маркетингу  

Спільне формування 
маркетингової стратегії 

Формування 
спеціалізованих 
маркетингових 
структур  

Формування ефективної 
маркетингової 
інфраструктури 

Спільне формування комплексу 
міжнародного маркетингу: 

- спільне визначення обсягу продукції; 
- формування спільної цінової 

політики; 
- розробка маркетингових каналів; 
- формування та підтримка бренда 

кластеру. 

Накопичення досвіду 
щодо ефективного 
маркетингу 
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продукції, яке передбачає такі аспекти: формування асортименту 
продукції; спільне планування обсягів продукції; якість продукції. 
Кооперування виробників дає можливість значно поліпшити якість 
продукції за рахунок спільного формування необхідних потужностей 
для її доробки й правильного зберігання. 

Економіка України та, зокрема, її агропромисловий 
комплекс не змогли забезпечити конкурентоспроможність 
самостійно, тому змушені будуть стати такими під впливом СОТ. 
Протягом наступного десятиріччя український АПК пройде 
природний відбір, штучно створений всесвітнім торговельним 
клубом. Передусім зміни зачеплять дрібні підприємства. Великі 
компанії зможуть вистояти, оскільки вже розробляють відповідні 
стратегії розвитку свого бізнесу. Ті з них, які вчасно провели 
реструктуризацію виробничих активів та інвестували значні засоби 
в переробку і сировинну базу, нині без побоювань  сприймають 
вступ до торговельної організації. Щоб зміцнити свої позиції і 
вистояти  в  умовах жорсткої конкуренції  вітчизняним аграрникам 
необхідно впроваджувати нові технології, модернізувати 
виробництво, привести його у відповідність з нормами СОТ та 
скорочувати витрати.  

Посилення міжнародної конкуренції стимулюватиме 
український агробізнес до консолідації. Протягом трьох-п’яти років 
на ринок повинні прийти гравці, які принесуть сучасні технології 
та методи продажу. Для успішного розвитку галузі їй вкрай 
необхідні великі інвестиції. Вітчизняні інвестори в своїй більшості 
все ще не готові чекати повернення своїх вкладень протягом 
декількох десятків років. Питання інвестицій в АПК може бути 
вирішене завдяки державному втручанню та притоку капіталу з-за 
кордону, а зволікання з відповідними державними рішеннями на 
користь вітчизняного бізнесу означатиме, що реалізуються 
песимістичні прогнози противників вступу до СОТ: вітчизняний 
ринок виявиться в руках іноземних компаній, а українські 
споживачі стануть заручниками продовольчого імпорту.[3]   

За таких умов роль кластера зростає і, що найважливіше, суттєво 
підвищується ефективність витрат на спільне просування продукції. Адже 
кожне підприємство цілеспрямовано просуває не власний продукт, а свій 
кластер, позитивніше  ставлення до якого автоматично поширюється на 
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усіх виробників. Також спільна маркетингова діяльність формує 
синергетичний маркетинговий ефект. 

Процеси  кластеризації  в Україні характеризуються  не 
скоординованістю дій та низькою ефективністю  мережених структур, і 
навіть не відсутністю стимулюючого середовища.  Основними 
причинами  таких процесів в Україні є: тривала економічна та політична 
криза ; неефективне  держане регулювання інвестиційною сферою  через 
механізм податкового, митної фінансової політики; відсутність 
законодавчої підтримки процесів кластеризації; низький  промисловий 
попит на продукцію  з високою доданою вартістю; найбільш активні 
види   економічної  діяльності  національного господарства; структура  
власності,  яка склалася у господарському комплексі України впливатиме  
на можливості  самофінансування  учасниками  своєї інноваційної 
діяльності та їх доступу до кредитних та інших фінансових ресурсів[5] 

Висновки 
Таким чином, в нинішніх умовах розвитку ринкових 

відносин в Україні   саме  експортний маркетинг є найважливішою 
формою маркетингу для виходу аграрних кластерів на зовнішній 
агропродовольчий ринок. Доведено, що кластеризація створює 
значно більше напрямів підвищення ефективності маркетингового 
забезпечення діяльності підприємств на агропродовольчому ринку у 
результаті їх інтеграції у кластери, ніж просто спільне формування 
збутових каналів.  
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Проаналізовано основні чинники конкурентоспроможності 

виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах 
Київської області та розглянуто динаміку цінових співвідношень на зерно за 
останні 5 років. Визначено перспективні ринки збуту зернових культур за 
допомогою розрахунку індексів відносної експортної конкурентоспроможності 
RXA.  

The basic factors of competitiveness of grain production in agricultural 
enterprises of Kyiv region have been analyzed and the dynamics of price correlations 
on grain for the last 5 years have been considered. It have been calculated Relative 
Export Advantage Indexes and the perspective markets of sale of grain have been 
determined. 

 
Постановка проблеми. У глобалізаційному вимірі є три 

головні види ресурсів, які визначають перспективи розвитку країн 
на майбутнє: питна вода, зерно та нафта. Україна має унікальні 
умови для розвитку зерновиробництва, і саме виробництво зерна 
має стати перлиною економічної корони нашої держави, що 
зумовлено наявністю сприятливих ґрунтово-кліматичних і 
економічних умов для його розвитку, багатовіковим досвідом 
українського селянства у вирощуванні сталих урожаїв зернових 
культур. Крім того, зернова продукція має важливе 
народногосподарське та стратегічне значення, адже від рівня 
виробництва зерна залежить продовольча безпека держави, 
економіка і добробут населення. Саме тому, проблема 
забезпечення конкурентоспроможності виробництва зерна є 
однією з пріоритетних у сучасних наукових дослідженнях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням 
дослідження конкурентоспроможності українського зерна 
присвячено ряд наукових праць вчених економістів-аграрників, а 
саме: В.Д.Андріанова, В.І.Бойка, П.І.Гайдуцького, 
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Б.М.Данилишина, В.А.Кадієвского, А.М.Кандиби, С.М.Кваші, 
А.П.Кірєєва, А.І.Кредісова, І.І.Лук'янова, С.Д.Мельничука, 
О.В.Олійника, П.Т.Саблука, В.Ф.Сайка, В.П.Ситника, 
А.С.Філіпенка, Л.М.Худолія, О.М.Шпичака та багато інших. 
Проте, окремі питання формування конкурентоспроможного 
виробництва зернових культур на рівні регіону ще не достатньо 
вивчені і вимагають поглибленого дослідження. 

Постановка завдання. Метою і завданням дослідження є 
оцінка конкурентоспроможності виробництва зернових культур 
сільськогосподарськими підприємствами Київської області, та 
визначення їх конкурентних переваг на світовому ринку зернових 
культур. 

Результати основних досліджень. Найбільш 
інтегрованою галуззю агропромислового комплексу у світові 
торговельні відносини є виробництво зерна. Київська область має 
значний потенціал для перетворення зернового господарства у 
прибутковий, високоефективний, експортоспроможний сектор 
економіки. Так, посівні площі зернових культур в 
сільськогосподарських підприємствах Київської області у 2009 р. 
становили 64 % від їх загальнообласного показника, частка зерна в 
загальній вартості продукції рослинництва сільськогосподарських 
підприємств склала більш як 50 %. За обсягами виробництва 
зернових культур сільськогосподарськими підприємствами у 2009 
р. Київська область посіла третє місце серед регіонів України, 
поступаючись Полтавській (3189,4 тис. тонн) та Вінницькій (2659,4 
тис. тонн) областям, зібравши 2207,8 тис. тонн зернових культур, 
за середньою урожайністю (39,2 ц/га) – друге місце після 
Полтавської області (39,6 ц/га) і перевищує середню по Україні 
(30,4 ц з 1 га).  

Експорт зернових культур займає значну частку у загальному 
експорті аграрної продукції Київщини. Так, у 2009 р. їх частка в 
експорті продукції рослинництва склала 62,8 %, в загальному 
обсязі експорту продукції сільського господарства – 14,4 %. 

Конкурентоспроможність вітчизняної зернової продукції на 
світовому ринку має переважно ціновий характер, оскільки 
українські експортні ціни на зернові культури значно нижчі від 
світових, що видно з даних, наведених у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Динаміка цінових співвідношень на зернові культури  

(2004-2008 рр.) 
Показники 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Обсяг виробництва, тис. 
тонн 2059,4 2003,4 1594 1610 2270,8 

Собівартість, USD/тонну 63,4 66,2 86,0 91,3 83,3 
Внутрішня ціна реалізації, 
USD/тонну 89,49 77,48 108,02 150,82 104,67 

Обсяги експорту, тис. 
тонн 91,99 45,6 58,24 3,97 38,3 

Експортна ціна реалізації, 
USD/тонну 136,53 98,49 139,32 294,96 285,35 

у % до внутрішньої ціни 152,6 127,1 129,0 195,6 272,6 
Обсяги імпорту, тис. тонн 7,7 1,2 2,9 5,9 5,8 
Імпортна ціна реалізації, 
USD/тонну 576,1 1980,28 1843,49 2421,26 3449,77 

у % до: внутрішньої ціни  643,8 2555,9 1706,6 1605,4 3295,9 
експортної ціни 421,96 2010,64 1323,21 820,88 1208,96 

Світова ціна реалізації, 
USD/тонну 152,1 153,1 180,2 249,8 352 

у % до: внутрішньої ціни  170,0 197,6 166,8 165,6 336,3 
експортної ціни 111,4 155,4 129,3 84,7 123,4 
імпортної ціни 26,4 7,7 9,8 10,3 10,2 

Джерело: розраховано автором з використанням статистичних 
бюлетенів „Зовнішня торгівля Київської області товарами харчової 
промисловості і сільського господарства за 2004-2008 рр.” (3), 
статистичних щорічників Київської області за 2005-2008рр. (4) та даних 
Агентства з питань продовольства і сільського господарства ООН 
(FAO)(6). 
 

За рівнем витрат на виробництво зернових культур за 
сприятливих погодних умов Київщина має значні конкуренті 
переваги на світовому ринку. Так, середня виробнича собівартість 
зернових культур у 2008 р. склала 625 грн. (83,3 USD) за тонну, що 
зумовлено низьким рівнем оплати праці аграріїв області, 
порівняно з розвиненими країнами, мінімальними витратами на 
внесення добрив, практично повною відсутністю інвестицій на 
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відновлення родючості ґрунтів тощо. Таким чином, з одного боку, 
низький рівень виробничих витрат дозволяє експортерам 
продавати зернові культури за цінами, нижчими світових, з іншого 
– знижує можливості розширеного відтворення в аграрному 
секторі внутрішнього ринку. За період 2004-2008 рр. експортна 
ціна 1 тонни зернових культур перевищувала внутрішню ціну в 
середньому на 75 %, при цьому найбільший ціновий розрив 
спостерігався у 2008 р. – 180,68 дол. США за 1 тонну, найнижчий у  
2005 р. – 21,01 дол. США за 1 тонну. Головною причиною значної 
різниці між внутрішніми та експортними цінами зернових культур 
є високі інфраструктурні витрати сільськогосподарських 
підприємств-товаровиробників зерна та здійснення організованих 
закупок зерна переважно комерційними посередницькими 
структурами, які за заниженими цінами вивозять з країни значні 
обсяги продовольчого зерна. 

З іншого боку, експортні ціни українських зернових культур 
в середньому за 2004-2008 рр. на 20 % менші рівня світових цін. 
Таким чином, незважаючи на природні переваги зернового 
виробництва, недосконалість цінового механізму призводить до 
подвійних втрат вітчизняних зерновиробників: втрат, що 
виникають внаслідок експорту за цінами, нижчими світових, і 
втрат від реалізації за цінами, що не відповідають ефективним 
параметрам відтворення ресурсного потенціалу зернового 
господарства. З одного боку, низькі ціни вітчизняного зерна є його 
вагомою конкурентною перевагою на світовому ринку, з іншого, 
вони руйнують фінансову основу розвитку аграрного сектора 
внутрішнього ринку зерна, знижуючи конкурентоспроможність 
продукції безпосередніх виробників і, в кінцевому підсумку, 
виробничий та експортний потенціал зернової галузі [1]. 

Крім того, дані, наведені в таблиці, показують, що в цінових 
співвідношеннях експорту й імпорту зернових культур 
просліджується стійка тенденція: ціна імпорту зерна є значно 
вищою ціни його експорту та рівня світових цін, що зумовлено 
високою вартістю імпорту насіння гібридів кукурудзи, елітних та 
високорепродукційних сортів пшениці та ячменю сільськогоспо-
дарськими підприємствами Київщини. Так, імпортна ціна насіння 
гібридів кукурудзи у 2008 р. склала 3,5 тис. дол. за 1 тонну, елітного 
насіння пшениці – 1,07 тис. дол., ячменю – 1,4 тис. дол. за 1 тонну. 
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Враховуючи викладене, можна зазначити, що експорт 
зернових культур сільськогосподарськими підприємствами 
Київської області за цінами, значно нижчими світових, з 
наступним їх імпортом за цінами вище світових свідчить про 
втрати області від незбалансованої зовнішньоекономічної 
політики, а також відсутності національної стратегії регулювання 
ринку зерна, яка б орієнтувалася саме на державні інтереси та 
підтримку вітчизняних зерновиробників. 

Для оцінки конкурентоспроможності експортованого зерна 
Київської області на світовому ринку, нами було розраховано 
індекс відносної експортної конкурентоспроможності (індекс 
відносних порівняльних переваг) RXA за 2008 р. В результаті 
проведених досліджень, визначено, що обчислення даних 
показників дає змогу визначити перспективні ринки збуту 
зернових культур сільськогосподарськими підприємствами області.  

 
Рис. 2. Індекс відносної експортної 

конкурентоспроможності (RXA) зернових культур, 2008 
р. 

Джерело: розраховано автором з використанням статистичних 
бюлетенів „Зовнішня торгівля Київської області товарами харчової 
промисловості і сільського господарства за 2004-2008 рр.” (3) та даних 
Агентства з питань продовольства і сільського господарства ООН 
(FAO)(6). 
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Так, зернові культури, які експортувалися до країн СНД мали 
середнє значення індексу RXA 0,76, а ті, які до країн ЄС – 0,88. Це, 
означає, що в торгівлі з даними групами країн індекс відносної 
експортної конкурентоспроможності відповідає нерівності 
0<RXA<1, що свідчить про відсутність порівняльних переваг 
Київської області з даними групами країн в торгівлі зерновими 
злаками. Зокрема, Київська область не має порівняльних переваг в 
зовнішній торгівлі зерновими з такими країнами, як Білорусь 
(RXA=0,92), Азербайджан (0,25), Молдова (0,2), Латвія(0,18), Грузія 
(0,04) та Німеччина (0,01).З такими країнами як Іспанія та Естонія 
індекс RXA в зовнішній торгівлі зерновими культурами склав 1,34 і 
1,09 відповідно, що свідчить про слабо виражені порівняльні 
переваги Київської області в зовнішній торгівлі зерновими з 
даними країнами. Індекс відносної експортної 
конкурентоспроможності зернових культур має середньо виражені 
порівняльні переваги на ринках Росії, де RXA дорівнює 2,01, що 
підтверджує той факт, що російський ринок є традиційним для 
вітчизняної аграрної продукції. Значні порівняльні переваги в 
зовнішній торгівлі зерновими культурами Київська область має на  
ринках Польщі та Литви, де RXA складає 7,27 та 6,42 відповідно.  

Наявність порівняльних переваг сільськогосподарських 
підприємств у виробництві зернових свідчить, що Київщина є 
аграрною областю та забезпечена потужним ресурсним 
потенціалом.  

Висновки та перспективи подальших досліджень.  
Враховуючи викладене, можна відмітити, що 

конкурентоспроможність вітчизняної зернової продукції – 
найвагоміший чинник виходу сільськогосподарських підприємств-
виробників зернових культур на світовий ринок. Доведено, що 
конкурентоспроможність зернових культур на світовому ринку має 
переважно ціновий характер, що зумовлено відсутністю 
національної стратегії регулювання зерновиробництва, яка б 
орієнтувалася саме на державні інтереси та підтримку вітчизняних 
зерновиробників, здійсненням організованих закупок зерна 
переважно комерційними посередницькими структурами, які за 
заниженими цінами вивозять з країни значні обсяги 
продовольчого зерна та високі інфраструктурні витрати 
сільськогосподарських підприємств. В ході дослідження нами було 
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розраховано індекс RXA, з допомогою якого визначено 
перспективні ринки збуту зернових культур 
сільськогосподарськими товаровиробниками Київської області. 

Перспективи подальших досліджень у даному напряму 
полягають у формуванні ефективних методів управління якістю 
зернових культур при виході на світовий ринок. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У 
ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 

ВАСИЛЬЄВ А.Й., канд. соц. наук, доцент, Харківського 
національного технічного університету сільського 

господарства ім. П. Василенка 
 
Розглядаючи категорії ціни, доходу, боргу, кредиту, інвестицій, ризику, 

інфляції, автор привертає увагу широкого кола фахівців до пошуку 
економічно ефективних шляхів виходу підприємств водопостачання з 
кризового стану. В роботі підкреслюється особлива роль фінансово-
економчного менеджменту в об’єднанні зусиль економістів та спеціалістів 
технічного профілю у вирішенні проблем водогосподарського комплексу. 

 
Dealing with the categories of price, profit, debt, credit, investments, risks, 

inflation the author attracts attention of a wide range of specialists to the search of 
economically efficient ways of finding a way out of crisis for the enterprises of water 
usage. In the presented paper a special role of financial-economic management in the 
uniting of efforts of economists and technical specialists in the solving of the problems 
of water-economic complex is emphasized. 

 
Постановка проблеми. Підприємства водогосподарчого 

комплексу (ВГК) України знаходяться зараз у складному, якщо не у 
критичному, стані. Він обумовлений, в першу чергу, фізичним 
спрацюванням устаткування, проблемою неплатежів та 
неналагодженістю фінансово-економічного механізму. Ці та інші 
фактори впливають на протікання нормального технологічного 
процесу, не говорячи вже про те, що практично цілком згорнуто 
роботу на перспективу. Ситуація, загалом, така, що в даний час 
фахівці розраховують граничні параметри можливостей 
підприємств, за межею яких неминуче почнуться процеси 
руйнування [1, с. 113 – 117]. 

Погіршує ситуацію ще й те, що підприємства 
водопостачання втратили одне з найважливіших джерел 
інвестицій – дотацію держави, що раніш у стабільних умовах діяла 
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дуже ефективно. Але пошук нових джерел інвестицій сполучений 
з певними труднощами: нестійкість нормативно-правової бази, 
інфляція, неналагоджена цінова політика і т. ін. 

Результати основних досліджень. З розвитком ринкових 
відносин в економіці України роль самих підприємств 
водопостачання в забезпеченні своєї стійкості та у вирішенні 
проблем перспективного розвитку стала визначальною. В 
існуючих умовах власне вміння «діставати та робити» гроші, з 
високим ККД розпоряджатися грошима (своїми і позиченими) 
стає найголовнішим у мистецтві управління, перемінивши в цій 
ролі стару традицію керувати командами і наказами [2, с. 37 – 43]. 

Реальні зміни в стані водопостачання відбуваються не 
відповідно до цілеспрямованого впливу на досягнення виробленої 
економічної моделі, а в більшому ступені, під впливом негативних 
обставин, що складаються в політичному та економічному житті 
країни [3, с. 19 – 39]. 

У цьому контексті особливо гостро постає питання 
економічного менеджменту у завданнях фінансової діяльності та 
одержанні прибутку, погашенні боргів, залученні інвестицій. 

У попередні роки в системі водопостачання велика увага 
приділялася технічним питанням, що зіграло важливу роль у 
розвитку галузі. Однак у сучасних умовах стає пріоритетним 
рішення економічних проблем і, зокрема, питань фінансової 
політики підприємства як стабілізатора його економіки, 
збереження і нарощування технічного потенціалу. 

В управлінській практиці постійно приходиться знаходити 
конкретні варіанти сполучення таких факторів, як технологічне 
вдосконалення, що вимагає значних інвестицій, інфляційний 
процес, спонтанна зміна процентних ставок у кредитній системі і 
норм податкового законодавства. У цих умовах вкрай важлива 
здатність підприємства адаптуватися до змін, що відбуваються. 
Виникає необхідність знаходити фінансові кошти для 
використання в ділових операціях підприємства, контролювати 
розміщення цих коштів за критерієм нарощування капіталу. Усе це 
актуалізує задачу розробки і налагодження багатоаспектного 
комплексу структурно-функціональної організації фінансової 
роботи на підприємстві. 
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Таким чином, економічний, у тому числі фінансовий 
менеджмент повинен стати надійним засобом зменшення 
фінансового ризику. Він повинен сприяти стійкості підприємства, 
і відсунути його від грані банкрутства. Зрозуміло, що останнє вкрай 
небажано, тому що це завдає шкоди населенню, підприємству і 
державі. Така робота (по використанню прогнозів, обліку ризику, 
фінансового менеджменту, моделювання фінансової ситуації) 
зовсім нова і її ще треба освоювати. 

Фінансовий менеджмент як елемент управлінської діяльності 
вимагає здійснення розрахунків, пов’язаних з потоками коштів у 
різні періоди часу. Основну роль у цих розрахунках відіграє оцінка 
вартості грошей у часі. Концепція такої оцінки ґрунтується на 
тому, що вартість з часом змінюється з урахуванням норм прибутку 
на грошовому ринку, у якості якого зазвичай виступає норма 
відсотку. 

Особливо слід підкреслити, що провідне значення в 
управлінні фінансами здобуває аналітична робота. Без проведення 
своєчасного і якісного аналізу підприємства в сучасних умовах 
взагалі неможливі розробка і впровадження необхідних заходів для 
підвищення ефективності роботи. Насправді, якими б діючими не 
були облік і контроль, все-таки вони не спроможні дати 
характеристику якості роботи виробництва, особливо 
ефективності використання ресурсів, щоб можна було виявити 
невикористані резерви для підвищення виробництва і вирішити 
задачі реалізації.  

Оскільки підприємства водопостачання тісно пов’язані з 
усіма секторами економіки країни, то вони впливають і на стан 
промисловості, і на зріст добробуту народу. Така особливість їх 
виробничої діяльності, як нерівномірність у часі попиту 
споживачів і неможливість заповнити недостатній  рівень   
обслуговування    в   наступні   місяці  і  квартали   року,  

 
накладають відбиток і на фінансове положення підприємства. 

Особливістю виробничої діяльності ВГК, зокрема 
водопостачання, є і те, що продукція не може накопичуватися у 
вигляді складських запасів, тому що процеси виробництва і 
споживання водних ресурсів в більшості випадків збігаються або 
виникають один за одним. Це обумовлює необхідність строгого 



 

154 

обліку води безпосередньо в момент її реалізації. Фінансові 
результати підприємства визначаються насамперед чіткою і 
злагодженою роботою, а також рівнем організації фінансової 
служби, що виступає на правах особливого структурного 
підрозділу. Треба відзначити, що більшість підприємств 
водопостачання таких спеціальних структур у себе не мають. 
Необхідно створити такі служби та доручити їм:  

– забезпечення фінансовими ресурсами планових завдань 
по виробництву, капітальному будівництву, впровадженню нової 
техніки і технології, науково-дослідних робіт та ін.;  

– виконання фінансових зобов’язань перед державою, 
банками, постачальниками, по виплаті заробітної плати та інші 
зобов’язання, що випливають з фінансового плану, а також 
організація розрахунків; 

– своєчасне і якісне здійснення аналізу виробничо-
господарської діяльності підприємства і вхідних у нього одиниць, 
пошук шляхів збільшення прибутку і підвищення рентабельності 
виробництва;  

– прийняття довгострокових інвестиційних програм;  
– визначення оптимальної структури активів, прийняття 

рішень щодо заміни, ліквідації і т. ін., управління портфелем 
цінних паперів, вибір джерел фінансування і формування 
структури капіталу підприємства, розробку найбільш вигідних для 
підприємства умов і в найбільш вигідній комбінації власних і 
позикових коштів;  

– вдосконалення дивідендної політики;  
– сприяння найбільш ефективному використанню 

виробничих фондів і капітальних внесків;  
– управління оборотними активами (кошти, дебіторська 

заборгованість, матеріально-виробничі запаси, енерговитрати); 
 
– розробку і впровадження оптимальної цінової політики, а 

разом з нею виявлення резервів по зниженню собівартості; 
– виконання ряду інших функцій, пов’язаних із захистом 

активів (страхуванням), оподатковуванням, створенням систем 
контролю, аудита та інформаційного забезпечення економічних 
розрахунків, реорганізацією підприємства. 

Фінансова служба повинна здійснювати свою роботу, 
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ґрунтуючись на показниках і даних фінансового плану. У 
фінансовому менеджменті як інструменті вибору стратегії істотну 
роль відіграє оцінка ліквідності різних форм і видів інвестицій. 
Така оцінка здійснюється в процесі зміни стратегії і тактики 
фінансової діяльності, рефінансування засобів у більш вигідні 
активи, «виходу» з неефективних інвестиційних програм і проектів 
з найменшим збитком. У свою чергу, розробка фінансового плану 
впливає на формування плану собівартості, використанні 
матеріальних, енергетичних та інших ресурсів. У такій методології 
поєднується фінансово-економічна аналітика з механізмом 
оперативного управління коштами в реальному режимі часу. Це 
вже ближче до впровадження кібернетичних принципів керування. 

У задачі економічного менеджменту входять також питання, 
пов’язані з інвестиціями, інвестиційним механізмом, розробкою і 
виконанням оптимальної інвестиційної політики, головний 
напрямок якої – впровадження прогресивних технологій. 

 
Висновки. Багатопланова інвестиційна підтримка як метод 

забезпечення економічного росту давно апробована в аналогічних 
ситуаціях у багатьох країнах і довела свою ефективність. Для її 
реалізації в сучасних умовах потрібна: 

– розробка концепції комплексу заходів державного 
сприяння по виконанню регіональних програм 
ресурсозбереження, технічного зміцнення і переоснащення 
підприємств ВГК; 

– підтримка ініціативи підприємств ВГК по інвестиційному 
та підприємницькому пошуку шляхів вирішення найбільш 
актуальних проблем. 

Таким чином, для виходу з кризової ситуації необхідно 
здійснити ряд заходів щодо наступних напрямів: 

– прийняття на державному рівні рішень щодо механізму 
стягування боргів; 

– впровадження нових схем кредитування та оптимальної 
цінової політики;  

– приватизація окремих елементів водогосподарської 
системи, створення акціонерних товариств і спільних підприємств;  

– підготовка ефективних інвестиційних програм із 
залученням як вітчизняного, так і закордонного капіталу. 
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При цьому повинна бути гранично відкритою позиція 
владних структур і відповідальних за водогосподарський комплекс 
у відношенні доступності для інвесторів інформації про 
фінансово-економічне положення, стан водних ресурсів, якості 
виготовленої продукції (послуг) і т. ін. В цих умовах загальний 
інвестиційний клімат для розвитку системи водопостачання як 
суб’єкта ринкової економіки стане більш сприятливим і 
привабливим для вітчизняних та закордонних інвесторів. 

 
Література 
1. Дорогунцов С. І. Л. Водні ресурси України (проблеми теорії та 

методології) / Дорогунцов С. І., Хвесик М. А., Головинський І. 
– К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 
2002. – 227 с. 

2. Хвесик М. А. Управління водними ресурсами України / Хвесик 
М. А., Яроцька О. В.. – К.: РВПС України НАН України, 2004. – 
53 с. 

3. Цыва А. Н. Экономический потенциал предприятия / Цыва А. 
Н., Агаджанов Г. К.. – Харьков: Основа, 2000. – 72 с. 

4. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / 
[Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. та ін.]. – К.: 
РВПС України НАН України, 1999. – 716 с. 

Ананькина Е. А. Критерии оценки кредитоспособности 
предприятий водоснабжения и водоотведения / Ананькина Е. А., 
Майорова Н. В. – М.: Фонд «Институт экономики города», 1999. – 
21 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

157 

УДК 330.111.66:33(477) 
 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ РИНКУ 

 
КРИСЬКО В.Ф., заступник начальника відділу, Головне 

контрольно-ревізійне управління 
 

Розглянуто методичні підходи формування кадрового потенціалу 
шляхом інвестицій в освіту, оцінювання результативності вкладень з точки 
зору майбутньої вигоди. Висвітлено завдання організації у забезпеченні 
відповідності між технологічним рівнем виробництва і підготовкою кадрів. 

Methodical approaches of forming of skilled potential are considered by 
investments in education, evaluation of effectiveness of investments from point of 
future benefit. A task to organization is reflected in providing of accordance between 
the technological level of production and training of personals. 
 

Постановка проблеми. Найважливішою умовою 
успішного функціонування будь-якої організації є розвиток 
персоналу. Це особливо стосується сучасних умов, коли науково-
технічний прогрес значно прискорює процес старіння 
професійних знань і навиків. Інженер, що закінчив ВНЗ у середині 
минулого століття, міг не піклуватися про підвищення кваліфікації 
до кінця своєї трудової діяльності – інститутського багажу було 
цілком достатньо; знання випускників початку століття застарівали 
через 30 років; сучасні фахівці повинні перенавчатися кожне 
десятиліття. 

Формування, розвиток і вдосконалення кадрового 
потенціалу і всього персоналу організації має здійснюватися з 
позицій теорії людського капіталу. Дана теорія досліджує 
залежності доходів індивідуума підприємств, суспільства від 
природних здібностей людей і їх знань. 

З безлічі характеристик, що становлять потенціал людини, 
теорія людського капіталу досліджує ті, які істотно впливають на 
зміну доходів. Це відноситься переважно до здоров'я, творчих 
здібностей, інтелекту, освіти, професійних навичок, 
заповзятливості, мобільності. Найбільший інтерес і значення, на 
нашу думку, мають дослідження, пов'язані з оцінкою ефективності 
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інвестицій в освіту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Погляд на 

проблему оцінювання і формування кадрового потенціалу крізь 
призму людського капіталу останнім часом набув значного 
поширення в наукових публікаціях [1–9]. Проте інвестиції в 
людський капітал часто тлумачаться як вкладення у фізичний 
капітал. Проте не можна не враховувати ряд специфічних 
особливостей, властивих даній економічній категорії, а саме: 

права власності на людський капітал не можуть бути передані 
фізичним або юридичним особам; 

витрати на освіту пов'язані із зменшенням вільного часу, 
скороченням альтернативних можливостей його ефективного 
використання; 

принципово точно зміряти рівень людського капіталу 
залежно від витрат неможливо, необхідно об'єктивно враховувати 
можливі погрішності. 

Формування цілей статті. Людський капітал є мірою 
втіленої в людині здатності приносити позитивний результат 
(дохід) і включає здібності, талант, а також освіту і набуту 
кваліфікацію. Це поняття дає змогу встановити взаємозв'язок між 
освітою і професійною підготовкою, з одного боку, та 
відмінностями в доходах і продуктивністю праці – з іншого. 
Зазначене зумовило напрям дослідження і визначило мету статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Хоча наявність 
освіти слугує ознакою здібностей, їх важко виміряти 
безпосередньо, оскільки складно визначити межі, в яких наявність 
освіти або вищої кваліфікації може підвищити продуктивність 
праці. Проте за інших рівних умов із збільшенням витрат на освіту 
доходи людей зростають. Це означає, що інвестиції в людський 
капітал сприяють зростанню продуктивності праці. 

Таким чином, людський капітал створюється тоді, коли 
людина сама або за допомогою держави чи близьких здійснює 
інвестиції в саму себе, оплачує освіту, підвищення 
кваліфікаційного рівня, перекваліфікацію тощо. Інвестиції в 
людський капітал, як і будь-який інший, має з часом окупатися, 
давати віддачу у вигляді вищої заробітної плати або здатності 
виконувати роботу, що пов’язана з творчістю і приносить 
моральне задоволення [13]. 
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При оцінці ефективності освіти зіставляються витрати в 
теперішньому і майбутньому. Витрати на навчання (С) включають: 
прямі витрати (рівні вартості навчання) і непрямі витрати (упущені 
можливості, які могли б бути одержані під час навчання. Витрати 
"С" індивідуум порівнює з приростом свого доходу (заробітку) 
після навчання. Теперішню цінність майбутніх вигод ( P ) 
формалізовано описується формулою: 
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де: P  – сьогоднішня цінність майбутніх вигод; tB  – 
очікуване збільшення доходу в t -му році; r  – ринкова норма 
віддачі на капітал; n  – число років використання одержаних 
знань. 

Якщо CP  , інвестиції в даний вид навчання 
окупаються, в іншому випадку ефективніші інші сфери 
застосування капіталу. 
Чим менше r  і чим більше очікуваний приріст заробітку B  та 
кількість років роботи n , тим ефективнішими є інвестиції в 
підвищення освіти. Це можна відобразити за допомогою формули 

оберненої геометричної прогресії: Якщо nBBB  ...21 , то 
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Із збільшенням n  права частина рівняння наближається 

до 1. Зокрема, при 40n  можна вважати, що r
BP  . Отже, із 

зменшенням кількості років використання знань доцільність 
навчання зменшується. 

Ефективність інвестицій в освіту підтверджується 
численними дослідженнями і розрахунками. Доведено, що в 
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економіці високорозвинених країн дохід від використання 
людського капіталу значно перевищує дохід від фізичного 
капіталу. Нашій країні слід насамперед здійснювати інвестиції в 
освіту і науку. Мінімальний рівень видатків на освіту у розвинених 
країнах світу встановлений у 1978 р. Д. Білом на рівні 4,6 % ВНП. 

Найпоширенішими нині є дві моделі визначення вкладень 
у людський капітал: модель «активів» (або витрат) і модель 
«корисності». За першою моделлю пропонується визначення 
витрат на людський капітал за аналогією з основним капіталом і 
його амортизацією. Друга модель передбачає безпосередньо 
оцінювати ефект тих або інших кадрових інвестицій. 
Застосовуючи вищевикладені теоретичні підходи до визначення 
величини людського капіталу, можна оцінити реальну вартість всіх 
складників кадрового потенціалу підприємства, галузі, регіону, 
держави в цілому.  

Основу концепції визначення величини людського 
капіталу фахівця становить сучасна цінність майбутніх вигод, а 
основу методичних підходів до визначення ефективності 
інвестицій в людський капітал – очікуване збільшення заробітку 
протягом трудового життя залежно від підвищення 
кваліфікаційного рівня. Концепція фінансового менеджменту 
(визначення ефективності з грошової точки зору), включає 
внутрішню норму віддачі. Значний інтерес викликають підходи до 
дослідження проблем людського капіталу з позицій визначення 
економічного ефекту від його використання. 

Для розрахунку вигод від вкладення капіталу (інвестицій) 
на отримання освіти з часом необхідно провести прогресивне 
дисконтування вигод, очікуваних в майбутньому. Вигоди, 
одержувані в майбутньому, як правило, мають для індивідуума 
меншу цінність в порівнянні з такими ж вигодами, одержаними 
сьогодні. Окупність інвестицій в людський капітал з грошової 
точки зору можна розрахувати шляхом визначення доходів, які 
будуть одержані унаслідок придбання вищої освіти. 

Для цього використовується формула щорічного доходу 
[12]: 
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де: Y  – загальні інвестиції в освіту (в «людський капітал» в 
цілому»), грн; X  – щорічний дохід, грн; r  – ставка дисконтування 
(відсоткова ставка); n  – кількість років. 

Отже, інвестиції у вищу освіту мають значення, якщо 
поточна вартість вигод (матеріальних і моральних), принаймні, 
дорівнює витратам, що порівнюються з доходами після навчання. 
Що стосується практики, то величина будь-якого капіталу 
визначається не його вартістю, а ефектом від його використання. 
Відповідно цьому, оцінка людського капіталу має вигляд: 
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де: aV  – оцінка людського капіталу працівника у віці « a »; 
W  – дохід від використання людського капіталу; B  – частина 
доходу, що виплачується у вигляді заробітної плати; n  – вік, в 
якому закінчується активна трудова діяльність; t  – період 
використання знань; i  – норма прибули на капітал. 

Визначення ефективності вкладень у людський капітал на 
зростання національного доходу полягає у застосуванні функції, за 
допомогою якої порівнюються результати виробництва з 
витратами виробничих ресурсів: 
 

 HLKaV yx  ,   (1.5) 
 
де: V  – національний дохід; a  – параметр; K  – капітал; 

L  – праця; H  – чинник, що включає якісні зміни в робочій 
силі; yx,  – коефіцієнти еластичності чинників виробничої 
функції. 
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Зазначимо, що заробітна платня – це ціна, що 
виплачується за використання праці, яка має яскраво виражену 
тенденцію до диференціації за різних видів діяльності, рівнів 
кваліфікації індивідуумів. Оскільки в ринкових умовах між 
фахівцями існує розбіжність і конкуренція за робочі місця, то 
природно, що чим вища заробітна праці, тим вища пропозиція і 
вищий попит потенційних претендентів на вакантні посади і місця 
на ринку праці. За перевищення пропозиції над попитом 
підприємства змушені платити вищі ставки заробітної платні, щоб 
залучити у виробництво необхідних їм висококваліфікованих 
фахівців, можливо з інших галузей, підприємств, регіонів та 
молодих фахівців з вищих навчальних закладів. У певних межах у 
цих фахівців є альтернатива вибору місця роботи за спеціальністю 
в інших сферах. В умовах неповної зайнятості на конкретному 
ринку праці підприємства мають змогу платити понижені ставки 
заробітної платні. 

Іншими словами, крива ринкової пропозиції підіймається 
тому, що вона є кривою втрачених можливостей. Щоб залучити 
висококваліфікованих фахівців на певні посади і робочі місця, 
ставка заробітної платні повинна покривати витрати можливостей 
альтернативного використання часу на інших ринках праці, або в 
домогосподарствах. Підвищена заробітна плата привертає на 
робоче місце більше тих фахівців, втрачені можливості яких були 
високими. 

Як зазначалося, фахівці різняться за здібностями, рівнем 
підготовки і освіти. До того ж не кожен бажаючий може вступити 
на навчання у ВНЗ. Вища освіта коштує дорого. Існують також 
відмінності в природжених здібностях, що теж являють собою 
перепону для професійного зростання. Як природні здібності, так і 
можливості набути освіту, у різних людей різні, що й зумовлює 
диференціацію в оплаті праці працівників і фахівців з різними 
рівнями кваліфікаційної підготовки (рис.). 
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Рис.  Залежність заробітної платні від рівня освіти в США [12]      
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Таким чином, теорія людського капіталу певною мірою 
може пояснити диференціацію заробітної плати фахівців різних 
профілів і рівнів освіти працівників. Це відбувається тому, що у 
будь-якому випадку, менш талановиті колеги є просто нерівною 
заміною талановитішим і обдарованішим професіоналам своєї 
справи. 

Згідно теорії людського капіталу, продуктивність і 
ефективність, а відповідно і ринкова вартість трудових послуг 
визначаються значною мірою тим, скільки окрема людина, його 
сім'я і роботодавець вважають за необхідне інвестувати в освіту, 
соціальний пакет, створення робочих місць тощо.  

Можна провести такий же аналіз інвестицій в людину 
робочої професії, або індивідуума, що стоїть перед вибором чи 
йти йому на навчання у ВНЗ, як і аналіз рішення про купівлю 
нового, досконалішого устаткування. Ці рішення дуже схожі. 
Поточна покупка устаткування (реальний капітал) приведе до 
збільшення в майбутньому потоку додаткового чистого доходу 
протягом певного терміну служби.  

Потенційні інвестори (сама людина або його сім'я, 
керівники підприємств, фірм) можуть визначити дохід, який 
одержить особа і організація, унаслідок ефективності його праці, 
та порівняти цей дохід з вартістю вкладень в освіту і тим самим 
визначити розмір доходу від інвестицій у освіту. 

Усвідомлюючи зростаюче значення для організації 
наявності висококваліфікованих кадрів, компанії зарубіжних країн 
повністю взяли на себе функцію підвищення кваліфікації своїх 
співробітників, а витрати на такі цілі стали найвагомішою (після 
заробітної плати) статтею витрат [14]. У міжнародних корпораціях 
будь-якого напряму діяльності існують спеціальні відділи 
професійного розвитку, очолювані керівником рангу директора 
або віце-президента, що підкреслює їх значення для організації. 
Про важливість професійного розвитку для сучасних підприємств 
свідчить і те, що цілі в цій сфері діяльності включаються в плани 
діяльності підприємства, від виконання яких залежить розмір 
винагороди вищого керівництва. 

Провідні організації нині витрачають на професійний 
розвиток значні кошти – від 2 до 10 % фонду заробітної плати. 
Завдання менеджерів по персоналу полягає в тому, щоб, по-перше, 
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виявити невідповідність між потребами виробництва і 
можливостями персоналу щодо вирішення цих потреб, і, по-друге, 
допомогти кожному працівнику вибрати для себе той вид 
діяльності, який найбільшою мірою відповідає його професійним 
здібностям або організувати його відповідну професійну 
підготовку.  

У багатьох випадках працівники не досягають бажаних 
результатів в роботі і тому, що на етапі прийому на роботу вони не 
пройшли професійний відбір, первинну професійну підготовку, їм 
не була надана допомога в професійній орієнтації [10]. В цьому 
відношенні позитивним є досвід Швеції, де 1975 р. була створена 
«Національна служба освітньої і трудової орієнтації». Завданням 
національної служби є забезпечення координації роботи на 
місцевому рівні, створення умов для кооперації і співпраці різних 
шкіл і навчальних закладів, здійснення контролю за роботою 
педагогічних колективів по профорієнтації.  

Первинна професійна підготовка використовується у 
випадках адаптації персоналу під час прийому на роботу, 
компенсації недоліку професійних знань і навичок (наприклад, 
при використанні нової техніки), попередньої зміни посадового 
або професійного статусу, ротації, «горизонтального» 
переміщення [13]. 

Первинна професійна підготовка працівників та 
службовців зазвичай проводиться на робочому місці без відриву 
від поточних посадових обов'язків з використанням таких методів 
як наставництво, ротація (зміна робочого місця), розширення або 
зміна повноважень, ускладнення завдань і т.п. При необхідності 
підготовка може проводитися з відривом від основного місця 
роботи для участі в семінарах, школах передового досвіду, на 
курсах тощо. Але такі форми характерні більшою мірою для 
системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, 
керівників, фахівців і службовців. 

Підвищення кваліфікації припускає навчання працівника 
досконалішим професійним прийомам, формам, способам праці у 
сфері його професійних знань без зміни основної діяльності. Для 
цього як організаційні форми можуть застосовуватися тренінги або 
інструктажі (роз'яснення і демонстрація прийомів роботи на 
робочому місці), цільові програми (для навчання конкретних груп 
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працівників), ступінчата підготовка (поетапна форма організації 
навчання, націлена на кваліфікаційне і посадове зростання), 
програмно-модульна підготовка (складна форма навчання, 
розрахунки і вирішення завдань перспективного розвитку 
організації, що складається з ряду програм для працівників одного 
кваліфікаційного рівня або для окремого підрозділу) і 
самопідготовка [5;13]. 

Велика увага повинна надаватися і самоосвіті, для чого в 
організації мають створюватися відповідні умови: розробка або 
придбання навчальних комп'ютерних програм, підготовка 
інформації службою тематичних матеріалів, проведення днів 
інформації, створення навчальних класів, кімнат для 
самопідготовки, надання творчих відпусток для самопідготовки і 
т.п.  

Перепідготовка кадрів означає освоєння ними нових 
професій. Необхідність в них виникає у зв'язку з диверсифікацією 
виробництва, перепрофілюванням діяльності організації, 
необхідністю скорочення обсягу робіт і відповідно штату, що 
вимагає поєднання професій, а також працевлаштування 
працівників, які вивільняються, установка нового устаткування, 
упровадження нової технології, освоєння колективних форм 
організації праці і т.п. 

Перепідготовка кадрів має проводитися за рахунок засобів, 
що відносяться на собівартість продукції, тому витрати на неї 
повинні мінімізуватися, особливо якщо не передбачається швидка 
віддача від таких інвестицій. У ряді випадків засоби фонду 
зайнятості мають передаватися організації для здійснення 
перепідготовки її персоналу. 

Необхідно систематично оцінювати ефективність 
виконання програм навчання персоналу, для чого слід 
використовувати соціологічні обстеження минулого навчання 
працівників, а також відгуки їх керівників, старших фахівців, 
зіставлення результатів праці і т.п. 

Нерідко в організаціях навчання персоналу носить 
необґрунтований характер. Співробітники відвідують семінари у 
ВНЗ, консалтингові центри, набувають стажування за кордоном з 
проблем, не пов'язаних з діяльністю організації. Така практика 
марнотратна і не дає необхідного ефекту. Як зарубіжні стажування, 
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так і участь в системі профосвіти в країні повинні носити 
систематичний, цілеспрямований, економічно доцільний  
характер. 

Отже, сучасна система навчання кадрів в організації 
повинна мати плановий, безперервний характер, чітку стратегію, 
засновану на виявленні потреби організації в навчанні кадрів, 
виборі певних форм і методів перепідготовки кадрів і підвищення 
їх кваліфікації виділенні необхідних коштів або визначенні джерел 
їх надходження на дані цілі. 

Перехід держави до ринкових відносин зумовлюється 
появою конкуренції, суперництва, підвищенням інтересу до 
кар’єрного росту, який у свою чергу має стимулюватися 
менеджером по персоналу.  
 Зрозуміло, що зацікавленим в своїй кар'єрі повинен бути 
перш за все сам працівник. При реальному плануванні кар'єри 
кожна заповзятлива людина може досягти значних результатів за 
рахунок цілеспрямованості своїх дій. Працівник повинен знати не 
тільки свої перспективи на короткостроковий і довгостроковий 
період, але і те, яких показників він повинен добитися, щоб 
розраховувати на просування по службі.  

Основу концепції управління кадрами в аграрній сфері 
економіки становить зростаюча роль особи, знання її 
мотиваційних установок, уміння їх формувати і направляти 
відповідно до задач, що стоять перед організацією. 

Значний вплив на людей здійснює ієрархічна структура 
організації, основними засобами дії якої є: 

відносини влади – підпорядкування, тиск на людину зверху, 
за допомогою примусу, а також контроль над розподілом 
матеріальних благ;  

культура, тобто що виробляються суспільством, організацією, 
групою людей, сумісні цінності, соціальні норми, установки 
поведінки, які регламентують дії особи;  

сукупність ринкових механізмів взаємодії між суб'єктами — 
мережа рівноправних відносин, заснованих на купівлі продажу 
продукції і послуг, відносинах власності, рівноправності інтересів 
продавця і покупця. 
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В умовах ринкової економіки частка витрат на персонал в 
собівартості продукції повинна зростати, що обумовлене 
наступними чинниками:  

відсутністю прямої залежності між продуктивністю праці і 
витратами на персонал;  

упровадженням нових технологій, що пред'являють вищі 
вимоги до кваліфікації персоналу;  

зміною законодавства у сфері трудового права, появою нових 
тарифів, підвищенням цін на товари першої необхідності. 

Підвищені якісні вимоги до кадрового потенціалу сучасної 
організації припускає не тільки наявність усесторонніх 
професійних знань і навичок, а також і високий загальний 
інтелектуальний рівень (стійку структуру розумових здібностей 
людини), вимірюваний коефіцієнтом IQ [48;233]. 

Кількісна оцінка стану кадрового потенціалу підприємства 
повинна здійснюватися в єдності і порівнянні із 
загальноекономічною оцінкою його ресурсного потенціалу. 

Оптимальним методичним підходом до визначення 
потенціалу підприємства є метод грошової оцінки окремих 
ресурсів з подальшим їх підсумовуванням. З методичної точки 
зору він забезпечить наочність і зіставність показників ресурсного 
потенціалу в часі і просторі. 

Застосування методів економічних порівнянь і зіставлень дає 
змогу оцінити потенціал аналізованого підприємства, основні 
економічні показники його роботи, а також вивчити і порівняти 
зміст праці і мотиваційної сфери фахівців і керівників. 

Доцільне також використання методики дослідження 
мікроклімату в колективі. Для цього варто скористатися 
профілактично-аналітичним методом, який дає можливість 
оцінити і врахувати такі характеристики кадрового потенціалу, як 
співвідношення персоналу по віку, статі, кваліфікації, типу 
темпераменту, інтересах, потребам, бажанням; психологічну 
сумісність, систему і характер взаємостосунків, ступінь розвитку 
неформальних груп і лідерства та ін. 

Метод вивчення мотивації праці фахівців різних рівнів і 
профілів (координації і збалансованості за принципом 
двостороннього рахунку) використовується для вивчення бюджетів 
сімей: визначення величини і структури доходів, співвідношення 
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легальних і тіньових джерел. Аналіз структури і джерел 
формування сімейного бюджету фахівців дає змогу вести мову про 
рівень їх життя. Доходи, одержувані фахівцем, є стимулом для 
продовження їх діяльності, вдосконалення ділових і професійних 
якостей.  

Використовуючи метод координації і збалансованості на 
основі двостороннього рахунку, можна оцінити витрати і доходи 
фахівців. Достатньо одержати відомості про статті витрат, а оцінку 
їх можна провести самостійно, використовуючи загальновідомі 
дані про ціни на відповідні товари і послуги.  

При дослідженні системи мотивації не можна не 
враховувати, що окремі групи персоналу, посадовці і працівники 
виконують різну по значущості роль у виробничому процесі 
підприємства. Тому управлінські рішення по індивідуальній 
мотивації працівників, фахівців і самого керівника повинні бути 
диференційовані і відрізнятися один від одного, залежно від того, 
яке значення для підприємства має їх праця. 

Висновок. Дослідження стану, структури, ефективності 
формування і реалізації кадрового потенціалу повинне включати 
сукупність різноманітних, але взаємодоповнюючих методів 
дослідження і охоплювати комплекс проблем: зовнішні і внутрішні 
чинники впливу, системи мотивації і стимулювання працівників 
підприємства, а також їх розвиток і підвищення кваліфікації. 
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Висвітлено поняття нематеріальних активів, гудвілу і їх 
вартості. Розглянуто українські і міжнародні стандарти і положення, які на 
законодавчо-нормативному рівні врегульовують визначення активів цього 
виду. Проаналізовано методи розрахунку вартості гудвілу для постановки 
його на баланс підприємства. 

The given article is focused on problems of record and estimation of assets, 
which are not reflected in the balance of an enterprise. Notions of non-material 
assets, goodwill and their value are defined. Ukrainian and international standards 
and regulations are studied, which assist in regulating the work in the definition and 
recognition assets of the given type on legislative level. Methods of calculation of the 
value of goodwill for putting it on the balance are described. 

 
 
Постановка проблеми. З розвитком і стабілізацією 

ділового клімату і ринкових відносин в Україні все більша кількість 
підприємств переходить на новий, якісно вищий рівень свого 
розвитку, коли ділова репутація є якщо не найважливішим, то, 
одним з основних активів компанії.  

Оцінюючи українські підприємства, потенційні інвестори і 
партнери все частіше звертають увагу не на ціну устаткування або 
будівель, а на вартість нематеріальних активів компанії. І це 
загальносвітова тенденція. За даними компанії “Еrnst&young”, в 
структурі власності  найбільших світових корпорацій 
нематеріальні активи вже становлять більше половини загальної 
вартості компанії, незалежно від сфери діяльності. Відповідно 
оцінка і використання нематеріальних активів, які має в своєму 
розпорядженні підприємство, є одним з шляхів капіталізації 
бізнесу. Тому при продажі бізнесу, покупці готової фірми, злитті й 
поглинаннях, врешті-решт для грамотного управління вартістю 
підприємства потрібно знати ціну його нематеріальних активів. 
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Метою статті є розгляд, аналіз і визнання обліку та оцінки 
активів підприємства, що невраховані в балансі, для вдосконалення 
і впровадження методів оцінки нематеріальних активів та найбільш 
цікавого і водночас невідчутного активу, який здатний змінювати 
вартість підприємства, – гудвілу. 

Виклад основного матеріалу. Щоб збільшити вартість 
бізнесу у декілька разів іноді досить взяти на баланс вже існуючі 
нематеріальні активи (НМА). У свою чергу, нематеріальні активи є 
одним з найбільш складних об’єктів обліку. Основні проблеми 
пов’язані з оцінкою деяких видів НМА, способами їх придбання, 
прийняття на облік, амортизації, списання з балансу. Особливе 
місце серед проблем, пов’язаних з об’єктами НМА, займають 
питання гудвілу (goodwill). 

Всі НМА підприємства, в тому числі ті, що невідображені 
на балансі, поділяються на : 

нематеріальні об’єкти, що ідентифікуються, в тому числі 
об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ); 

гудвіл – неідентифіковані нематеріальні об’єкти. 
Гудвіл, в свою чергу, поділяється на гудвіл підприємства і 

персональний гудвіл. Але останній не є предметом розгляду у 
даній статті. 

Гудвіл можна визначити, як сукупність елементів бізнесу, 
яка приносить прибуток більший того, який дають всі 
ідентифіковані і окремо оцінені активи підприємства, враховуючи 
нематеріальні. 

Гудвіл підприємства включає в себе досвід управління 
підприємством; рівень кваліфікації персоналу, стратегічне 
положення на ринку; наявність стабільних покупців; наявність 
постійних постачальників; кредитоспроможність підприємства; 
вигідне географічне положення; рівень цін на товари і послуги; 
якість продукції і послуг; ділові зв’язки; репутацію та інші фактори, 
що забезпечують підприємству вищий рівень прибутку у 
порівнянні з аналогічними підприємствами, які поступаються йому 
в зазначених характеристиках. 

Таким чином, гудвіл – це комплекс заходів, направлених на 
збільшення прибутку підприємств без відповідного збільшення 
активних операцій, включаючи використання кращих 
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управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції 
(робіт, послуг), нові технології [4]. 

Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», нематеріальний 
актив – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми та 
може бути ідентифікований. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» не 
поширюється на гудвіл та операції з НМА, особливості обліку 
яких визначаються іншими положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 19 «Об’єднання 
підприємств». 

Згідно із П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», гудвіл – 
перевищення вартості придбання над часткою покупця в 
справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, 
зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання. 
«Перевищення вартості частки покупця в справедливій вартості 
придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань над вартістю 
придбання на дату придбання» має характеризуватися як 
негативний гудвіл [2]. 

Ці визначення повністю відповідають визначенням гудвілу 
у МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу». В документах МСФЗ (IFRS) і 
П(С)БО 19 при визначені вартості гудвілу (в тому числі і 
негативного) у основу розрахунків покладена «справедлива вартість 
активів і зобов’язань». 

Бухгалтерський облік НМА ведеться щодо кожного 
об’єкта за такими групами:  

право користування природними ресурсами; 
право користування майном; право на комерційні 

позначення; 
права на об’єкти промислової власності; авторське право 

та суміжні з ним права;  
незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;  
інші нематеріальні активи (право на впровадження 

діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) 
[1]. 

Придбаний або отриманий нематеріальний актив 
відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання 
майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та 
його вартість може бути достовірно визначена. 
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Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, 
слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має: 

намір, технічну можливість та ресурси для доведення 
нематеріального активу до стану, у якому він придатний для 
реалізації або використання; 

можливість отримання майбутніх економічних вигод від 
реалізації або використання нематеріального активу; 

інформацію для достовірного визначення витрат, 
пов’язаних з розробкою нематеріального активу [1].  

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності НМА поділяють на п’ять основних видів:  

пов’язані з клієнтами – списки клієнтів і клієнтські 
контракти; 

пов’язані з технологіями – технології, патенти, програмне 
забезпечення, бази даних, ноу-хау; 

пов’язані з контрактами – ліцензії, роялті, ліцензійні 
договори і договори франчайзингу, право користування ресурсами 
(водними, повітряними, мінеральними і т.д.), трудові договори; 

пов’язані з маркетингом – права на знаки для товарів і 
послуг, угоди про відмову від конкуренції; 

пов’язані з мистецтвом – літературні, художні і музичні 
твори, видео- і аудіовізуальні матеріали. 

Виділяється також окрема група – НМА, які не 
ідентифікуються. До них в першу чергу відносять гудвіл [5]. 

Неважко помітити, що міжнародні і вітчизняні стандарти 
дещо відрізняються в частині класифікації НМА. В Україні до 
НМА не відносяться такі об’єкти, як клієнтські контракти і трудові 
договори. З іншого боку, вітчизняні підприємці можуть віднести 
до НМА незавершені капітальні інвестиції в НМА, тобто засоби, 
вкладені в придбання, створення або модернізацію НМА. Правда і 
тут є виключення. Так, витрати, понесені при створенні торгової 
марки, інвестицією в НМА не вважаються, а засоби, вкладені в 
створення, наприклад, бази даних, ще до її остаточного 
оформлення можуть вважатися капітальною інвестицією в НМА і 
відображатися в окремому рядку в бухгалтерському обліку 
підприємства. 

Крім того, українські бізнесмени, на відміну від своїх 
західних колег, мають право ставити на баланс і амортизувати 
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самостійно створений НМА. Але в цьому випадку балансова 
вартість активу визначатиметься витратним методом, тобто 
витратами, фактично понесеними підприємством на створення 
такого активу. 

Згідно МСФЗ (IFRS), нематеріальний актив, створений 
усередині компанії, не може бути поставлений на баланс. 
Наприклад, вартість торгової марки Coca–Cola в десятки разів 
перевищує вартість всіх матеріальних активів самої компанії, але в 
баланс компанії вона не включена. НМА можуть бути поставлені 
на баланс лише в декількох випадках:  

при покупці нематеріального активу, наприклад патенту 
або торгової марки у іншого підприємства; 

при внесенні цього активу до статутного фонду 
створюваного підприємства.  

при покупці бізнесу як такого з усіма матеріальними і 
нематеріальними активами. 

Крім того, для постановки на баланс необхідно ще дві 
обов’язкові умови: можливість виділення НМА як окремого активу 
і можливість визначення його вартості. Іншими словами, 
поставити на баланс підприємства такий НМА, що не 
ідентифікується, як гудвіл, не можна, оскільки він не 
відокремлюється від компанії і оцінити його вартість практично 
неможливо. 

Отже, вартість НМА – це різниця між ринковою вартістю 
діючого підприємства і вартістю матеріальних активів, а вартість 
гудвілу – між ринковою вартістю діючого підприємства і 
матеріальними та нематеріальними ідентифікованими активами 
підприємства. Гудвіл може бути оцінений, але його не можна 
продати або передати окремо від підприємства, оскільки він не 
відчужуваний і не належить підприємству на правах власності. 
Водночас, відповідно до міжнародних і українських норм, гудвіл, 
створений всередині підприємства, не визнається як актив і не 
може бути поставлений на баланс підприємства, оскільки 
передбачається, що він неідентифікується і не може бути надійно 
оцінений. 

У випадку, якщо підприємством була здійснена купівля 
іншого підприємства, гудвіл придбаного підприємства може стати 
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об’єктом бухгалтерського обліку і може бути поставлений на 
баланс. 

Гудвіл в бухгалтерському обліку і практиці експертної 
оцінки значно розрізняється. У бухгалтерському обліку всі 
операції, пов’язані з розрахунком вартості гудвілу з метою 
постановки на баланс проводяться після придбання одного 
підприємства іншим. Експертна оцінка здійснюється до 
проведення угоди з метою розрахувати реальну ринкову ціну того 
додаткового прибутку, який формує гудвіл підприємства. 

Складність експертної оцінки ділової репутації пов’язана з 
необхідністю виділення із неї вартості торгової марки, фірмового 
стилю та інших елементів, які зазвичай є складовими гудвілу. 

У бухгалтерському обліку зарахований на баланс гудвіл в 
подальшому оцінюється на наявність ознак можливого зменшення 
його корисності в порядку, передбаченому П(С)БО 28 
«Зменшення корисності активів». 

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу» після 
первинного визнання гудвіл оцінюється за фактичною вартістю за 
мінусом накопичених збитків від знецінення. Гудвіл не 
амортизується, а тестується на знецінення відповідно до МСФЗ 
(IAS) 36 «Знецінення активів» щорічно. 

Довгий час найпоширенішим варіантом подальшої оцінки 
гудвілу, як в українській практиці оцінки так і на міжнародному 
рівні, була його амортизація. Проте цей спосіб ставав предметом 
постійної критики, яка ґрунтувалася, головним чином, на двох 
істотних аргументах – складності та суб’єктивності при визначенні 
терміну амортизації і виборі методу амортизації. Величина терміну 
амортизації гудвілу варіюється в діапазоні від 5 до 40 років і більш. 
В Україні, наприклад, період амортизації гудвілу може набувати 
терміну 20 і більше років. В США довгий час цей період 
дорівнював 40 рокам. 

На думку автора, труднощі у визначенні цієї величини 
виникають, насамперед, через те, що гудвіл є майбутніми 
економічними вигодами від синергії, тобто від активів, які можуть 
розглядатися лише у взаємодії. Тільки в тому випадку, якщо гудвіл 
пов’язаний з активом, що ідентифікується, можна з достатнім 
ступенем упевненості припускати, що він приноситиме покупцеві 
прибуток протягом терміну, рівного часу використання цього 
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активу. Проте, як правило, гудвіл асоціюється не з одним певним 
активом, а з групою тісно взаємозв’язаних активів.  

Виходом з положення, що склалося, може стати тільки 
періодична переоцінка, методологію якої пропонує МСФО. 
Тестування гудвілу на предмет знецінення полягає в порівнянні 
відшкодовуваної вартості придбаного гудвілу з його балансовою 
вартістю [5]. Проте очевидно, що проведення тестування на 
знецінення гудвілу на індивідуальній основі (тобто визначення 
відшкодовуваної вартості гудвілу) неможливе. Для вирішення даної 
проблеми IAS 36 «Знецінення активів» вводить поняття одиниці, 
що генерує грошові кошти, і тестування гудвілу здійснюється на 
основі даних одиниць. 

Одиниця, що генерує грошові кошти – це найменша група 
активів, яка за рахунок її використання створює приток грошових 
коштів, незалежно від притоку грошових коштів від інших активів 
або груп активів. Наприклад, корівник не зможе генерувати 
грошові кошти без корів, технічних засобів виробництва тощо, а 
окремий трактор – без набору сільськогосподарських машин та 
відпрацьованої технології. 

Придбаний гудвіл є платою підприємства в очікуванні 
майбутніх економічних вигод від активів, які неможливо 
ідентифікувати і визнати окремо. Іншими словами, гудвіл не 
генерує грошових потоків незалежно від інших активів і часто 
позитивно впливає на грошові потоки від декількох одиниць. Саме 
тому відшкодовувана вартість гудвілу як окремого активу не може 
бути визначена. І за наявності ознак вірогідного знецінення гудвілу 
визначатиметься не його відшкодовувана вартість, а 
відшкодовувана вартість генеруючої одиниці, до якої цей гудвіл 
відноситься.  

Тест на знецінення гудвілу проводять за формулою 
 nrFVPV  )1/(1 ,    (1) 

де: PV  – поточна вартість грошових потоків; FV  – 
майбутня вартість грошових потоків; nr  )1/(1  – коефіцієнт 
дисконтування; r  – відсоткова ставка по залучених чи 
розташованих ресурсах на аналогічний термін; n  – період 
термінів. 
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Розрахунок і облік гудвілу згідно міжнародних стандартів 
здійснюється у декілька етапів: 

1) визначення і облік сумарної величини дооцінки 
балансової вартості активів і пасивів до їх поточної ринкової 
вартості; 

2) визначення ринкової вартість нетто активів; 
3) розрахунок гудвілу як різниці між ціною придбання і 

ринковою вартістю нетто активів; 
4) перевищення ціни покупки над ринковою вартістю 

відображається в балансі як актив, який тестується на знецінення 
протягом терміну корисної служби, що визначається керівництвом 
самої компанії; 

5) у разі негативного гудвілу, різницю між ринковою і 
купівельною вартістю активів можна розглядати як дохід майбутніх 
періодів. 

Надзвичайно важливою проблемою залишається оцінка 
вартості гудвілу. У балансі така величина з’являється тільки у разі 
придбання підприємства, а вартість діючої ділової репутації 
компанії в балансі не відображається. 

В Україні до цих пір не прийняті на законодавчому рівні 
стандарти з оцінки гудвілу. Тому при оцінці НМА, зокрема, гудвілу 
підприємства, пропонується користуватися такими документами, як 
Міжнародні Стандарти Оцінки, бухгалтерські стандарти, Норми 
професійної діяльності оцінювача УОО, «Порядок експертної 
оцінки нематеріальних активів», затверджений фондом державного 
майна України.  

Розрізняють декілька підходів до визначення вартості 
гудвілу, які варто розглянути. 

Відповідно до «Порядку експертної оцінки нематеріальних 
активів» експертна оцінка вартості нематеріальних активів, у тому 
числі й гудвілу, невідображених у бухгалтерському балансі, може 
бути визначена за формулою 

 ЦМККПРНМА ССБС  / ,   (2) 

де: НМАС  – вартість нематеріальних активів, 

невідображених в балансі підприємства; ПРБ  – балансовий 
прибуток підприємства після вирахування податку на прибуток; 
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КС  – ставка капіталізації; ЦМКС  – вартість цілісного майнового 
комплексу по балансу. 

Цей метод, що застосовується для оцінки нематеріальних 
активів невідображених в балансі, базується на визначенні вартості 
підприємства методом прямої капіталізації прибутку за мінусом 
вартість підприємства по балансу. 

У вітчизняній практиці застосовують також інші способи 
оцінювання вартості гудвілу компанії, наприклад з позицій 
надмірного прибутку. Цей методичний підхід припускає оцінку 
гудвілу як джерела додаткових надходжень прибутку і базується на 
методах оцінювання бізнесу. 

Якщо виходити з припущення, що гудвіл – це ті 
нематеріальні активи, завдяки яким рентабельність окремого 
підприємства перевищує середньогалузеву рентабельність, то 
розглядаються підприємства однієї галузі, що мають рівні активи, 
однакову структуру, однаковий технічний рівень, але різну 
прибутковість активів. За цими підприємствами визначається 
середня рентабельність власного капіталу. Потім розраховується 
прибуток підприємства при середньому рівні рентабельності та 
віднімається з фактичного прибутку. Таким чином, визначається 
надмірний прибуток підприємства. Далі, методом капіталізації – 
діленням надмірного прибутку на коефіцієнт капіталізації – 
визнається вартість гудвілу. 

Цей метод не складний в розрахунках, але, на думку автора, 
не достатньо точний, оскільки ставка капіталізації для оцінювання 
вартості гудвілу визначається виключно суб’єктивно, а це досить 
часто спотворює достовірність результатів. Оскільки в українській 
практиці оцінювання коефіцієнти прибутковості законодавчо не 
закріплені, то, з одного боку, це ускладнює проведення оцінки, а з 
іншого – ретельний відбір підприємств-аналогів для порівняння 
прибутковості дає можливість підвищити достовірність оцінки і 
уникнути допусків, властивих широким узагальненням. 

Для використання ще одного методу оцінки гудвілу, а саме 
за обсягом реалізації, потрібно знати середньогалузеві коефіцієнти 
рентабельності. В цьому випадку вартість гудвілу компанії 
визначається за формулою 
 gqf RRQNOIGV /)(  ,    (3) 
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де: GV  – вартість гудвілу компанії; NOI  – чистий 
операційний дохід від діяльності компанії, що визначається 
шляхом відрахування від валового доходу операційних витрат і 
витрат на відшкодування (на поточний ремонт); fQ  – вартість 

реалізованої продукції; qR  – середньогалузевий коефіцієнт 

рентабельності реалізованої продукції; gR  – коефіцієнт 
капіталізації нематеріальних активів (відношення прибутку 
компанії до вартості нематеріальних активів, врахованих на 
балансі). 

Для прикладу, обсяг відвантаженої продукції підприємства 
становить 200 тис. грн. Чистий операційний дохід дорівнює 40 
тис. грн, рентабельність нематеріальних активів, або коефіцієнт 
капіталізації – 15 %. В результаті дослідження з’ясовано, що 
середня рентабельність аналогічної продукції становить 5 %. На 
підставі цих даних не складно розрахувати гудвіл, що становить 

  грнтис.20015,0/)05,020040(  . 
Як і при використанні попереднього методичного підходу, 

головна проблема в застосуванні методу за обсягом реалізації 
пов’язана зі складністю інформаційного забезпечення для 
визначення коефіцієнта середньогалузевої рентабельності. Тому 
вибір методу оцінювання гудвілу залежить в першу чергу від 
доступності інформації, яка необхідна підприємству для 
розрахунків. 

Висновки. Оцінювання нематеріальних активів, зокрема 
гудвілу, і використання його результатів в умовах ринку нині 
характеризується значною недосконалістю. Це пов’язано з 
відсутністю достовірної інформації про підприємства, що 
ускладнює роботу оцінювачів, а оцінка на підставі офіційної 
бухгалтерської звітності може бути в кілька разів нижчою за 
реальну вартість. Крім того, недостатність статистичних даних про 
угоди купівлі – продажу готового бізнесу не дає змоги проводити 
якісний порівняльний аналіз. 

Відмінність між українським і міжнародним досвідом 
ведення бухгалтерського і податкового обліку щодо 
нематеріальних активів начебто невелика, але принципова. Тому 
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багато українських компаній, особливо тих, що працюють із 
західними партнерами, вимушені вести одночасно три різні обліки 
– бухгалтерський і податковий за українськими стандартами, а 
також фінансовий – за міжнародними. Втім, незалежно від виду 
обліку, в якому відображається НМА, ключовим залишається 
питання про оцінку активу. 

На багатьох підприємствах гудвіл є одним із значущих 
активів, проте ні керівництво, ні бухгалтери не можуть правильно 
його оцінити. Такий невідчутний актив, як ділова репутація, не 
достатньо вивчений, оскільки в структурі балансу компанії частка 
нематеріальних активів достатньо мала в порівнянні, наприклад, з 
часткою основних засобів виробництва. Як наслідок, даному виду 
активів не приділяється достатньої і належної уваги.  

Практика показує, що нематеріальні об’єкти оцінюються 
значно рідше за об’єкти нерухомості, устаткування, бізнесу. Це 
зумовлено недостатнім розвитком методології оцінки гудвілу в 
Україні. 

Норми МСФЗ і П(С)БУ 19 «Об’єднання підприємств» 
визначають, що внутрішньо створений гудвіл не повинен 
визнаватися активом. Внаслідок цього гудвіл відображається на 
балансі підприємства, що придбало інше. У підприємства, яке не 
купувало інших підприємств, не дивлячись на те, що воно володіє 
гудвілом, створеним всередині підприємства, на балансі даний вид 
активу відсутній. Відповідно, величина активів такого підприємства 
занижена. Результати фінансової діяльності підприємства 
спотворені, оскільки зміни, події за звітний період у вартості 
внутрішнього гудвілу, не враховуються. 

На нашу думку, проблема розрахунку вартості внутрішньо 
створеного гудвілу з метою визнання його активом вирішувана, 
якщо мова йде про підприємства, акції яких котируються на 
фондових ринках. По курсу акцій на певну дату можна визначити 
реальну вартість капіталу цього підприємства. Вартість гудвілу 
дорівнюватиме сумі вартості капіталу і зобов’язань мінус 
справедлива вартість активів. Оскільки український фондовий 
ринок слабо розвинений, питання обліку і оцінки гудвілу 
залишаються відкритими. 

Варто виділити ще один вид нематеріального активу, про 
який, на жаль, практично не згадується, який важко оцінити, 
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неможливо поставити на баланс, але який сильно впливає на 
вартість компанії у разі її купівлі – продажу. Мова йде про 
працівників компанії. Автор вважає, що саме персонал багато в 
чому визначає успіх будь-якого підприємства. Покупець платить не 
тільки за будь-які активи, у тому числі й матеріальні, а також за 
спеціально підготовлених людей, здатних ефективно працювати і 
збільшувати прибуток придбаного підприємства. Зрозуміло, в 
чисто грошовому, кількісному вимірюванні, оцінити колектив 
практично неможливо. Проте існують способи оцінки значення 
персоналу для компанії і можна побічно встановити 
«ціну»персоналу. Але це тема вже іншого дослідження. 

Помилки, допущені західними і українськими компаніями 
при визначенні вартості гудвілу, свідчать про необхідність 
вдосконалення методів його оцінювання і впровадження їх в 
практику. Ширшому застосуванню методичних підходів 
оцінювання гудвілу повинна також сприяти орієнтація керівників 
підприємства на збільшення його ринкової вартості як на одну з 
основних стратегічних цілей. 
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Розкрито роль приватної власності у побудові ринкової економіки 
та реалізації принципів свободи, справедливості, миру і процвітання. 
Установлено взаємозв’язок між економікою і правом та вплив правових 
режимів на економічне зростання. Досліджено світові тенденції формування 
приватної власності та особливості її становлення в національного 
господарства України. 

The role of peculiar is exposed in the construction of market economy and 
realization of principles of freedom, justice, world and prosperity. Set 
intercommunication between an economy and right and influence of the legal modes 
on the economy growing. Investigational world tendencies of forming of peculiar and 
feature of its becoming at the national economy of Ukraine. 
 
 

Постановка проблеми. Питанням власності людство 
переймається вже не одне століття. Перші згадки про власність як 
категорію виявлено в рукописах древніх країн. Її приватну форму 
захищали щонайменше з часів Арістотеля. За Адама Сміта до 
приватної власності ставилися з надзвичайно високою повагою: 
власність вважалася “священною”. Економісти сприймали її як 
належне і приймали за аксіому.  

Приватна власність починається з майнової нерівності, а з 
часом і зростаючих розбіжностей у нерівності. Оскільки 
виникнення приватної власності пов’язане з недосконалістю 
людської природи, виникла ідея її відміни як стимулу для 
переродження людини. Під натиском соціалістичної пропаганди 
соціалісти-утопісти робили спроби налагодити колективні 
господарства, але марно – вони провалились. Стало очевидним, 
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що приватна власність – якщо й не єдиний, то один із 
найважливіших засобів, що спонукає людей до наполегливої 
праці. До того ж, як свідчить досвід країн соціалістичного табору, у 
суспільстві незахищеної, децентралізованої приватної власності 
надзвичайно важко реалізувати принципи свободи, 
справедливості, миру і процвітання. Але це потребує пояснення. 

Лауреат Нобелівської премії в галузі економіки Мілтон 
Фрідмен зазначив, що за відсутності приватної власності 
суспільство не може бути вільним. Приватна власність являє собою 
компроміс між бажанням особи до необмеженої свободи і 
визнанням того, що інші особи також мають подібні бажання і 
права. Це спосіб бути вільним і водночас захищеним від 
незалежності інших. Очевидно, що недоторканість приватного 
життя недосяжна без попереджувальної його поваги до приватної 
власності. Якщо право – це захист від держави, то власність – це 
могутня цитадель проти державної влади. У захисті власності 
мають потребу не олігархи, а насамперед міноритарні (дрібні) 
власники. 

Ключове значення має інститут власності і для 
встановлення справедливості у суспільстві. На це вказують украй 
рідко. У більшості випадків соціальну справедливість розуміють як 
розподіл уже існуючих благ, тому нерівність прирівнюють до 
несправедливості. Проте саме “сила” приватної власності робить 
людей відповідальними за свої вчинки у сфері матеріальних благ. 
Люди на власному досвіді пізнають наслідки своїх дій. І 
бережливий, і марнотрат отримують відповідно до заслуг. 
Засноване на приватній власності суспільство приречене рухатись 
до інституціоналізації справедливості. Власність, за висловом 
професора Джеймса К. Уілсона, – це “потужна протиотрута для 
неприборканого егоїзму” [1]. 

Власність являє собою один із найбільш миролюбних 
інститутів. У заснованому на приватній власності суспільстві блага 
можна або добровільно виміняти, або створити наполегливою 
працею. Поки держава захищає права власності, блага неможливо 
забрати силоміць. Приватна власність розосереджує владу і 
водночас захищає від насилля. Вона дає можливість планувати 
власне життя, не перешкоджає свободі вибору в межах автономної 
сфери. 
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Між власністю і процвітанням існує природній внутрішній 
зв’язок. Приватна власність полегшує обмін товарами, дає 
можливість людям оцінити те, що вони мають (в побутовому, 
фінансовому та інтелектуальному розумінні) та реалізувати ці 
цінності, вирішувати, скільки пропонувати або вимагати за те чи 
інше благо. Саме тому економіка вільного ринку може бути 
побудована лише на основі приватної власності і принципі 
верховенства права. Але до цього часу мало хто враховує 
еволюцію її розвитку та логічно передуюче йому правове 
підґрунтя. Якщо повністю й не ігнорується, то у всякому випадку 
не має належної уваги фундаментальна ідея про економічне життя, 
цілком залежне від правового режиму. Те, що за допомогою 
законодавства можна змінити людську природу, було “однією з 
найбільш революційних ідей в історії політичної думки” [2, с. 174]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
становлення приватної власності в умовах переходу до ринку 
широко висвітлюються і часто є предметом дискусій та полеміки у 
працях вітчизняних та зарубіжних учених. Водночас практично 
нівелюються і залишаються осторонь питання структури 
власності, встановлені законом і звичаєм. Економічна теорія зовсім 
не приділяє уваги структурі законів і розмежуванню стимулів, що 
породжуються різними правовими режимами. 

Формування цілей статті. Тривалий час економісти 
припускали, що економіка сама формує правові відносини у 
суспільстві. Тому більшість економічних рішень і досі приймається 
без вивчення та врахування прямого впливу законів. Звичайно, між 
економікою і правом існує взаємозв’язок. Проте хоча економіка і 
впливає на право, точніше створює логічне обґрунтування 
загального права, припущення переваги економіки над правом 
неправомірне. Вплив права на економіку набагато вагоміший. Про 
це свідчать значні коливання темпів економічного розвитку країн 
світу, спричинені структурою законів і різноманітністю стимулів, 
що створюються цими законами і правовими режимами. Залежно 
від законів і ступеня їхнього забезпечення люди по-різному 
використовують свої ресурси й таланти. Тому важливо спочатку 
визначити, які закони потрібні для створення системи стимулів, 
щоб економічна гра була ефективною, або, за Нортом, “структуру 
стимулів, втілену в інститутах” [3, с. 360–362].  
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Зазначене спонукало Д. Норта відмовитись від ідеї, що під 
диктатом ефективності правові інститути вдосконалюються 
самостійно. Безнадійно застійні економіки накладають дуже 
жорсткі обмеження на теорію. Зрештою вчений дійшов висновку, 
що правителі “просто винайшли права власності у власних 
інтересах”. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Труднощі, з 
якими зіткнулася Україна після 1991 року, показали, настільки 
великим буває розрив між розумінням того, що потрібно робити, і 
реалізацією цього на практиці, як важливо в політиці не лише 
робити правильні ходи, але ще й робити їх у правильній 
послідовності. 

Необхідність переходу від командно-розподільчої системи 
господарювання до ринкової економіки вивели на порядок денний 
питання про перегляд існуючої концепції власності. Оскільки 
вона, як показав досвід країн, що розвивалися за соціалістичною 
моделлю, зумовлювала низькі темпи розвитку економіки та її 
ефективності. Саме такими виявилися результати розвитку Східної 
Німеччини (НДР), Північної Кореї і Китаю, порівняно із Західною 
Німеччиною (ФРН), Південною Корею й Тайванем, стартові 
умови яких на момент поділу країн були практично однаковими, 
але розвиток здійснювався за різними моделями. Країни ринкової 
орієнтації досягли значних успіхів порівняно з країнами, що 
розвивалися на основі усуспільненої власності – державної та 
одержавленої колгоспно-кооперативної. 

Узагальнювальними показниками економічного розвитку є 
життєвий рівень населення, рівень його соціального захисту, а 
також показники довголіття та задоволення духовних потреб 
людини. За всіма цими показниками країни ринкової економіки 
посідають провідне місце. Тому всі держави, які свого часу стали 
на шлях побудови соціалізму, крім Куби і Північної Кореї, нині 
реформують свою економіку в напрямі переходу до ринкової 
моделі розвитку, вносячи докорінні зміни у систему власності і 
відносини власності. 

За теорією суспільного вибору, прагнення до отримання 
більшої частини благ кожним членом суспільства може 
забезпечуватися двома способами: перший – збільшення частки 
внеску кожного у створення продукту; другий – активний вплив на 
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саму систему розподілу продукту. Перший спосіб належить до 
економічно об’єктивних норм суспільного співіснування, другий – 
до суб’єктивної діяльності в організаційно-управлінській сфері [4, 
с. 58]. 

Пройшовши складний інституціональний процес 
вироблення ефективних норм і правил, заснованих на 
індивідуалістичних цінностях та сприянні взаємовигідній реалізації 
індивідуальних інтересів через механізм розподілу суспільного 
продукту, розвинені країни забезпечили реалізацію особистого 
інтересу, наповнення його матеріальним змістом. Пов’язані з 
приватною власністю рента, прибуток і заробітна плата є власне 
капіталістичними формами розподілу. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
такими трьома основними чинниками, що змінили обличчя 
капіталізму: 

по-перше, залучення широких верств населення до 
володіння власністю у вигляді акцій, що спричинило нову форму 
перерозподілу – отримання дивідендів як частини додаткової 
вартості і частки заробітної плати, яку не було використано на 
споживання; 

по-друге, активне втручання держави в економіку, яке 
створило ефективну систему перерозподілу всіх доходів. Стосовно 
цього зазначимо, що саміт найрозвиненіших країн світу піддав 
гострій критиці недооцінку й приниження економічної ролі 
держави. Накреслюючи піднесення її значимості в регулювання 
ринкової економіки, необхідність відповідальності державних 
інститутів за вектор економічного і соціального розвитку, саміт 
“Групи 20” керується тим, що саме “загальнонаціональні інтереси 
задають формат для реалізації приватних інтересів”; 

по-третє, еволюційний процес зміни прав власності 
базується на “положенні про трудовий характер власності, та як 
наслідок цього, об’єктивній зумовленості в одній особі працівника 
і власника” [5, с. 67].  

Врахувавши зазначене, найперспективнішою основою 
економічних перетворень виявилася китайська і в’єтнамська 
політика з проведення господарських реформ, що стало 
несподіванкою для західних теоретиків. Відкинувши західні 
“теорії” про неминучість втрат під час ринкового реформування, 
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Китай реалізував принцип, за яким реформи здійснюються в 
інтересах добробуту народу. Якщо реформи цього не 
забезпечують, то вони відкидаються. 

Від поширення ринкових засад в аграрному секторі (1979–
1984 рр.) та політики розширення недержавних форм власності 
(1984–1994 рр.) у КНР за рішенням XIV з’їзду КПК (1994 р.) 
перейшли до формування “соціалістичної ринкової економіки”. 
Було створено систему господарювання, що базувалася на 
розвитку різних секторів економіки, зберігаючи лідерство 
суспільної власності. Причому в 2010 р. планується завершення 
“досконалої системи соціалістичної ринкової економіки”, а до 
2020 р. – “досить зрілої” системи [6].  

Особливістю реформування господарського механізму та 
відносин власності в Китаї був еволюційний, а не 
стрибкоподібний процес перебудови економіки. Такий підхід 
передбачає процес роздержавлення суспільної власності шляхом 
“надання широкої самостійності підприємствам, переведення 
господарських відносин між підприємствами на ринкові ціни, 
поступове перетворення державних підприємств на приватні через 
механізм використання частини прибутку як джерела формування 
приватного капіталу до повного викупу підприємства” [7, с. 7]. При 
цьому земля залишається власністю держави й надається у 
довгострокову оренду спочатку на 15, а нині – на 50–60 років [8, 
с. 110]. 

Із погляду загальноцивілізаційної логіки розвитку 
економіки цілком очевидна тотожність праці і власності, а якщо 
виходити з формальної логіки, то концепція еволюційного 
реформування економіки, послідовності та поступовості сприяла 
розвитку всіх організаційно-правових форм господарювання, 
приросту показників діяльності підприємств, які нині 
перевищують ефективність діяльності об’єктів державної власності 
до економічних реформ Китаю.  

Таким чином, обмежена державною та кооперативною 
власністю структура економіки Китаю перетворилася в 
багатоукладну систему, де функціонують такі форми власності, як 
державна, кооперативна, індивідуальна трудова, 
приватнокапіталістична персональна власність малого та 
середнього бізнесу, акціонерна, власність, що повністю належить 
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іноземцям. Постійний контроль партійно-державного апарату 
забезпечує існування адміністративно-контрольованої власності 
[9]. Завдяки реформуванню економіки в інтересах добробуту 
народу Китай, починаючи з 1978 р., кожні 10 років подвоює 
виробництво ВВП на душу населення. 

Перетворення у відносинах власності – один з 
найважливіших складників аграрної реформи, а її ефективність 
залежить від комплексності проведення реформи майнових і 
земельних відносин, функціонування післяприватизаційних 
формувань. З досвіду інших країн приватизація або реприватизація 
на початковому етапі її проведення має більше політичне, ніж 
соціально-економічне значення. 

Згідно із законодавством України приватизація може 
здійснюватися різними способами: через аукціони, шляхом 
продажу майнових об’єктів, продажу часток (акцій, паїв) у майні 
підприємств, викупу майна орендним колективом, викупу майна 
згідно з альтернативним планом приватизації та ін. [10]. Тобто в 
основному декларуються елементи механізму приватизації, а не 
розмежовуються функції відповідальності та соціальної 
захищеності. Таким чином законодавчо-нормативними актами 
було закладено адміністративно-розподільчий принцип 
приватизації. Результати такої приватизації відомі: роздержавлення 
перетворено на процес присвоєння державної власності 
фінансовою олігархією, а також розподілу національного і 
колективного майна серед громадян та передачу його у приватну 
власність. Як наслідок, процес реформування власності запровадив 
становлення нетрудової власності і політики диктатури приватного 
власника. Саме він став “справжнім господарем”, “роботодавцем”, 
“годувальником”, замінивши безпосереднього виробника. Така 
“приватна власність” ніколи не виховає власника, господаря та 
бережливу людину. Вона не лише не трудова, а й навіть не 
підприємницька. 

Адміністративно-номенклатурний приватний власник, як 
зазначає І.Й. Малий, і надалі буде вигадувати й використовувати 
всілякі можливі й неможливі способи перерозподілу держаного 
сектору економіки задля примноження своєї монополістичної 
власності. Результатом функціонування такої власності є 
формування особливої системи розподілу доходів в Україні, 
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направленої на непродуктивне використання фінансів – лише на 
споживання фінансової олігархії [4, с. 63]. 

Природно, що класична формула “власник майна (засобів 
виробництва) – власник результатів виробництва” правильна 
лише стосовно одноосібного володіння. Проте Україна має багато 
великих підприємств, і в сільському господарстві також, що 
належать державі або численній групі власників. Тому 
виправданим і пріоритетним у розвитку відносин власності 
групових тенденцій є використання засобів виробництва. Але не 
можна ігнорувати також ролі відносин власності як стимулу для 
вдосконалення виробництва.  

У зв’язку із цим важливого значення набуває питання 
демократизації власності [11]. Вона мала здійснюватися у процесі 
роздержавлення і приватизації згідно із законами розвитку та 
становлення власності. Оскільки демократизацію власності не було 
враховано, керівниками народної власності стали олігархи, які 
висувають “своїх людей” у законодавчі органи. “Правила, що 
визначають розподіл багатства, є такими, – зазначав Дж. С. Міль, – 
якими їх роблять уявлення і бажання правлячої частини 
суспільства” [12, с. 338]. При цьому демократія стає лише 
прикриттям диктатури. 

Одним із варіантів поєднання власності є створення 
різного типу акціонерних товариств як суб’єктів колективної 
власності. У таких товариствах майнові відносини власності 
опосередковуються особливим видом цінних паперів – акціями, 
тобто підміняються акціонерними відносинами з приводу випуску, 
використання та обігу акцій, власниками яких одночасно може 
бути чисельна група фізичних та юридичних осіб, а їхньою метою 
– отримання дивідендів на вкладений капітал. 

Останнім часом процес формування акціонерної власності 
(власності акціонерних товариств) набуває поширення в аграрному 
секторі економіки. Однак цій формі власності, як й іншим 
(одноосібне володіння, сімейне, колективне підприємство) властиві 
як позитивні, так і негативні риси. 

З точки зору індивідуальних власників позитивними є такі 
характеристики, як наявність акцій – реальна власність (юридично 
визнана), яку можна дарувати, успадковувати, продавати, вільно 
використовувати (на умовах установчих документів). Крім цього – 
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обмежена відповідальність акціонерів (ризик тільки власними 
акціями); пропорційний характер участі (голосування) в управлінні 
діяльністю; можливість одержання доходів без будь-якої (крім 
пакетів або майна, внесених під час оплаті акцій) власної участі. 

З точки зору економіки в цілому, привабливість 
акціонерних товариств полягає в простому та швидкому механізмі 
мобілізації коштів; створенні великих, економічно стійких 
господарських структур; забезпеченні цілісних майнових 
комплексів при приватизації (зміні власника); активізації 
підприємницької ініціативи та соціальної захищеності значної 
кількості людей. 

Одним із теоретичних прорахунків у формуванні 
концепції приватизації була недооцінка факту розмежування 
капіталу-власності та капіталу-функції. Це чітко простежується на 
прикладі функціонування акціонерних товариств, де межа поділу 
проходить між акціонерами власниками та правлінням 
підприємств – підприємцями або менеджерами, і підтверджується 
практикою приватизації в Україні, де головою правління стає, 
зазвичай, колишній директор підприємства чи організації. 
Відсутність механізму контролю з боку акціонерів (інвесторів) 
призвела до безконтрольності, повної безвідповідальності та 
свавілля в діях і вчинках голів правління багатьох акціонерних 
товариств. 

Водночас в умовах акціонерної власності для досягнення 
перелічених переваг використовується індивідуальний вплив 
власника на можливості повернення внесків до товариства 
(особливо майнових, які можна одержати лише при ліквідації 
товариства), посилюється залежність власника від бажань і рішень 
інших акціонерів. Тобто акціонерна форма власності, хоча і є 
приватною, але за змістом і своєю суттю (кожний акціонер є 
власником певної кількості акцій конкретної вартості і може ними 
розпоряджатися на власний розсуд) одночасно обмежує самого 
приватного власника [10]. 

Оскільки доперебудовний соціалізм, у якому не було 
приватної власності на засоби виробництва (вона була 
одержавленою), базувався на найманій праці, а наймана праця, як 
пише Маркс в “Капіталі”, виникає в процесі відділення робітника 
від власності за умов його праці і разом з виникненням приватної 
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власності, то, виходячи з цього, вся власність в соціалістичному 
суспільстві мала власника в особі держави, яку представляло вище 
керівництво країни [13, c. 52;56]. 

Подібні процеси відбувалися напередодні так званої 
“перебудови”. Життя змусило йти на кроки, що суперечать 
основам адміністративно-командної системи управління: 
розроблялися моделі госпрозрахунку, законопроекти з підвищення 
ролі трудових колективів на виробництві, пропагувався досвід 
самоврядування колективів і т.п. 

Відповідно до закону про оренду (квітень 1989 р.) трудовий 
колектив міг взяти в оренду виробничий підрозділ або навіть 
державне підприємство, в результаті чого ставав власником 
виробленої продукції, а в подальшому міг приватизувати засоби 
виробництва шляхом викупу. Відповідно поширювалося 
робітниче самоврядування, але незабаром воно пішло на спад, а 
влада знову перейшла в руки директорів, які пізніше, у 90-х роках, 
стали великою економічною й політичною силою.  

Недоліком процесу реформ у пострадянських країнах, за 
винятком республік Балтії, є те, що вони спробували максимально 
використати лібералізовану модель стихійних перетворень – 
революційний (стрибкоподібний) шлях розвитку. На противагу 
європейським країнам, де формування форм власності і 
становлення власників здійснювалося еволюційно, протягом 
століть, шляхом вкладення інтелекту, праці і зароблених коштів, в 
Україні воно відбулося революційно, під впливом об’єктивних і 
суб’єктивних чинників та обставин, що склалися після кризи 
адміністративно-розподільчої системи господарювання і наочно 
висвітлили переваги ринкової економіки. 

Початковий етап трансформації економіки України 
здійснювався в умовах глибокої і довгострокової кризи, зумовленої 
не лише об’єктивними чинниками (розрив господарських зв’язків, 
різке дорожчання енергоносіїв, підвищення внутрішніх цін до 
світового рівня), а й окремими не зваженими і суперечливими 
діями численних урядів, що призвело до значних структурних 
деформацій. 

Першочерговий розподіл власності в країні і приватизацію 
було проведено за короткий період часу (1992–1994 рр.). Але вона 
лише формально мала ідентичну назву з приватизацією у 
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Центральній Європі, де власність була повернена її законним 
власникам, від яких вона була насильно відчужена внаслідок 
нав’язування країні соціалістичного шляху розвитку і переходу її до 
державної форми власності. З порушенням законодавства щодо 
проведення приватизації була здійснена реприватизація власності. 

Характерною особливістю становлення приватної 
власності в Україні є розподіл і перерозподіл власності, яку 
спритні чиновники безпідставно оголосили нічийною, хоча і 
офіційно, і фактично це була суспільна, загальнонародна 
власність. Якщо розподіл власності здійснювався методом 
паперової приватизації (видачі приватизаційних сертифікатів), 
паювання землі і майна, то перерозподіл – штучним банкрутством 
підприємств керівниками, заниженням вартості виробничих 
об’єктів і скуповуванням за безцінь акцій дрібних акціонерів. З 
інструменту оздоровлення економіки банкрутство нерідко 
перетворювалося на засіб перерозподілу власності та 
“прихватизацію”, користуючись яким за короткий період, не 
вкладаючи власне зароблених коштів, шахраї неймовірно 
збагатилися. Таким чином, курс паперової приватизації виявився 
неефективним – ні державі, ні народу вона нічого не дала. 
Бюрократичний чиновницький апарат здійснив приватизацію на 
свою користь. Нині приватизовано тисячі підприємств на 
величезну суму, а в мільйонів громадян на руках на кілька гривень 
акцій. 

Невисока ціна сертифікатів, які були вкладені у 
підприємства або обміняні на акції підприємств, не дала змоги 
використати їх для створення власного бізнесу та впливової участі 
в акціонерному капіталі виробничих об’єктів, а їх розпорошеність 
сприяла швидкому відчуженню власності від більшості населення 
України. 

Це було однієї з вагомих причин скорочення виробництва, 
поглиблення економічної кризи, зниження життєвого рівня 
основної маси населення. Тим самим відбулася значна 
диференціація між власниками капіталу: від олігархів, які 
володіють контрольними пакетами акцій великих підприємств, до 
міноритарних власників, поділ людей щодо рівня життя – 5 % 
населення стали багатими, 10–15 % – із середнім рівнем достатку і 
80 % – опинилися на межі бідності та жебрацтва. 
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Однією з актуальних проблем сьогодення є рейдерські 
захоплення і поглинання підприємств, що пов’язано з 
недосконалістю законодавства, яким регулюється діяльність 
акціонерних підприємств, і брак розвиненого ринку похідних 
фінансових інструментів. 

Висновки. Широка приватизація в Україні була доступна 
лише для вузького кола осіб. Це призвело до того, що найбільші 
об’єкти за заниженими цінами були передані людям, наділеним 
владою та близьким до владних структур. Внаслідок цього 
виникли форми власності, які, крім законодавства, охороняються 
ще й органами влади, а саме: 

олігархічно-монополістична власність, якою володіють особи 
панівних державних кланів; 

регіонально- або галузево-монополістична власність; 
менеджерсько-монополістична власність, яку отримали колишні 

керівники підприємств; 
кримінально-монополістична власність – власність мафіозних 

структур, яка сьогодні витісняється або легалізується. 
Апарат управління нижчих ешелонів влади також мав 

суттєвий вплив на формування форм власності, які виникли в 
період ринкових трансформацій, а саме: 

кооперативну, колективну власність колгоспів, що була 
розпайована на майнові паї з прийняттям Закону України “Про 
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”; 

власність малого та середнього бізнесу, приватну власність; 
муніципальну власність, що персоніфікована 

чиновництвом (вільне використання та розпоряджання власністю); 
власність іноземних господарюючих суб’єктів. 
Таким чином, на формування приватної власності на 

засоби виробництва в Україні переважаючий вплив мав 
адміністративний апарат, причому в усіх сферах господарської 
діяльності, з відчутним перевищенням влади над правовим 
контролем, а характерною особливістю переходу до ринку стала 
адміністративно-залежна форма власності, управління якою 
здійснюється у більшості випадків непрофесіонально, що 
негативно впливає на розвиток економіки. Внаслідок цього 
Україна і нині ще не досягла обсягів ВВП 1990 р. 
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УДК 330:332.6   
 

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ 
НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ   

 
КНЯЗЬКОВА Т.О.   

Луцький національний технічний університет   
 

У пропонованій статті розглянуто та проаналізовано основні 
характеристики вилучення плати за земельні ділянки в Україні, наведений 
світовий досвід оподаткування землі. Виявлено основні проблеми та 
запропоновано шляхи їх подолання.   

In the offered article basic descriptions of exception of paying are considered 
and analysed for lands of lots in Ukraine, world experience of taxation of lands is 
resulted. Found out basic problems and the ways of their overcoming are offered.   

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок 

з важливими науковими і практичними завданнями. 
Фіскальна політика належить до особливо проблемних питань 
регулювання земельних відносин. Засади платності 
землеволодіння та землекористування, що були закладені ще на 
початку 1990-х років, в сучасних умовах можуть вважатися такими, 
що значною мірою не відповідають економічним реаліям. 
Земельний податок так і не став повноцінною фінансовою 
основою місцевого самоврядування, не виконує стимулюючу 
функцію, ґрунтується на вкрай недосконалій базі оподаткування. 

Земля є одним з найстаріших в історії об’єктом 
оподаткування. І хоч зараз плата за землю не має суттєвого 
бюджетного значення, існування цього податку зумовлено цілим 
рядом чинників. З фіскальної точки зору надходження від плати за 
землю мають стабільний характер, від цього податку майже 
неможливо ухилитись, оскільки неможливо сховати земельну 
ділянку. Крім того, вона як об’єкт оподаткування піддається чіткому 
обліку. З соціальної точки зору плата за землю виступає досить 
справедливою формою оподаткування, оскільки більше податку 
сплачує той, хто має більшу кількість землі і кращої якості. З точки 
зору економічної ефективності, вона також має деякі переваги: з 
одного боку - стимулює ефективне використання землі, а з другого 
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боку, при встановленні диференційованих ставок в залежності від 
регіону може сприяти більш рівномірному розміщенню 
продуктивних сил на території країни. До недоліків цього податку 
слід віднести те, що надходження від нього є негнучкими, тобто 
його сума не залежить від доходів, які отримують платники. Це, в 
свою чергу, при збільшенні загального обсягу доходів в країні 
залишає бюджет без додаткових надходжень. В умовах кризового 
падіння виробництва він може спричинити банкрутство платників, 
які переживають тяжкі часи. Крім того, стягнення цього податку 
вимагає досить кропіткої роботи по оцінці земельних ресурсів 
країни.  

Плату за землю в Україні було введено з метою 
раціонального використання та охорони земель, вирівнювання 
соціально-економічних умов господарювання на землях різної 
якості, фінансування витрат на ведення земельного кадастру, тощо. 
Передбачалось, що надходження плати за землю будуть 
використовуватись за цільовим призначенням. Але в умовах 
фінансової кризи плата за землю використовується лише як одна з 
форм поповнення загального обсягу доходів бюджету [1]. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Значний вклад у вирішення дискусійних 
питань щодо плати за землю був внесений вітчизняними та 
зарубіжними дослідниками В.А. Голяном, Б.М. Данилишиним, І.А 
Золотько, Ю.І. Ляшенко, Є.Й. Майовцем, А.Г.Мартином, В.Я. 
Месель-Веселяком, І.Р. Михасюком, В.І.Павловим, Б.І.Пасхавером, 
Б.М. Рабіновичем, А.М. Третяком, Ю.Г.Фесіною, Л.М. Черчик та 
багатьма іншими. 

Цілі статті. Плата за землю була запроваджена з метою 
формування джерела коштів для фінансування заходів щодо 
раціонального використання та охорони земель, підвищення 
родючості ґрунтів, відшкодування витрат власників землі і 
землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях 
гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення 
землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної 
реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів. Ціллю 
даної статті є дослідження системи плати за землю. Це дозволить 
виявити основні проблеми та запропонувати шляхи їх подолання. 
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Виклад основного матеріалу. Основним документом, що 

регулює земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України. 
Набувши чинності 1 січня 2002 р. він установив приватну 
власність на землю та п’ятирічний мораторій на операції з купівлі 
та продажу земельних наділів. Лише після прийняття основних 
законів дозволять торгові операції із сільськогосподарськими 
угіддями, але до 2010 року розмір ділянки, що належить одній 
людині, не повинен перевищувати 100 га. Крім того, 
передбачається 20-річний мораторій на продаж землі іноземцям 
[2]. 

Земельне законодавство України базується на таких 
принципах:  

– поєднання особливостей використання землі як 
територіального базису, природного ресурсу і основного засобу 
виробництва;  

– забезпечення рівності права власності на землю громадян, 
юридичних осіб, територіальних громад та держави;  

– невтручання держави в здійснення громадянами, 
юридичними особами та територіальними громадянами своїх прав 
щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім 
випадків, передбачених законом; 

– забезпечення раціонального використання та охорони 
земель; забезпечення гарантій прав на землю; пріоритету вимог 
екологічної безпеки. 

Основним законодавчим актом, що регулює порядок 
земельного оподаткування, визначає розміри та порядок плати за 
використання земельних ресурсів, а також напрями використання 
коштів, що надійшли від плати за землю, відповідальність 
платників та контроль за правильністю обчислення і справляння 
земельного податку є Закон України «Про плату за землю» від 
13.03.92 р. № 2535-ХІІ у редакції Закону України вiд 20.03.2009 на 
пiдставi 1104-17. 

Згідно з даним Закону, використання землі в Україні є 
платним, а формами плати за землю є земельний податок та 
орендна плата. 

Плата за землю — це податковий платіж, який стягується з 
власника землі або землекористувача, розмір якого безпосередньо 
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залежить від величини земельної ділянки, граничної оцінкової 
ставки та призначення землі. 

Платниками земельного податку є власники землі і 
землекористувачі, крім орендарів та інвесторів — учасників угоди 
про розподіл продукції. Коли земельні ділянки орендуються у 
громадян та юридичних осіб, у власності яких ці земельні ділянки 
перебувають, земельний податок сплачується орендодавцями. 
Орендар при цьому сплачує орендодавцю орендну плату, яка 
фактично компенсує сплату земельного податку. 

Об'єктом плати за землю виступає земельна ділянка, а також 
земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, 
у тому числі на умовах оренди. За земельну ділянку, на якій 
розташована будівля, що перебуває у спільній власності від кількох 
осіб, плата за землю нараховується кожному з них пропорційно їх 
частці у власності на будівлю. 

Платники податку сплачують земельний податок з дня 
виникнення права власності, права користування земельною 
ділянкою, тобто з моменту одержання акту на право власності, чи 
користування землею, який видається сільськими, селищними, 
міськими, районними радами народних депутатів. 

Статтею 12 Закону України «Про плату за землю» 
передбачено звільнення окремих категорій платників податків від 
сплати. Так мають право не оплачувати земельного податку:  

– заповідники; 
– вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних 

установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та 
ПТУ;  

– органи державної влади, місцевого самоврядування, 
прокуратури, установи та організації, які повністю утримуються за 
рахунок бюджету; 

– вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони 
здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту; 

– зареєстровані релігійні та благодійні організації, які не 
займаються підприємницькою діяльністю; 

– покупець об'єкта незавершеного будівництва за земельну 
ділянку, відведену під такий об'єкт, з моменту придбання об'єкту на 
строк будівництва [3]. 
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З 1 січня 2005 року не звільняються від сплати земельного 

податку підприємства, установи й організації, у складі яких є 
структурні підрозділи, що надають санаторно-курортні й 
оздоровчі послуги дітям. Однак, не буде сплачуватись податок за 
землі дитячих санаторно-курортних і оздоровчих закладів, а також 
за земельні ділянки структурних підрозділів підприємств і 
організацій, що надають дітям санаторно-курортні й оздоровчі 
послуги. 

У межах граничних норм, встановлених Земельним 
кодексом України від сплати податку звільняються:  

– інваліди І та II груп; 
– громадяни, які виховують трьох і більше дітей;  
– громадяни, члени сімей яких проходять строкову військову 

службу;  
– пенсіонери; 
– особи, які користуються пільгами відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»;  

– громадяни, яким у встановленому порядку видано 
посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

Деякі суб'єкти підприємницької діяльності звільняються від 
сплати земельного податку на підставі інших нормативно-
правових актів. Так не є платниками сільськогосподарські 
підприємства — платники фіксованого сільськогосподарського 
податку, фізичні і юридичні особи, суб'єкти малого 
підприємництва, які зареєстровані як платники єдиного податку за 
ті землі, які використовуються ними для здійснення 
підприємницької діяльності. 

Помітно, що в Україні традиційно діє багато податкових 
пільг соціального характеру. Але необхідно пам’ятати, що такі 
пільги в кінцевому підсумку мають досить високу «вартість» для 
державного та місцевих бюджетів. Зважаючи на це, плануючи 
податкову політику, слід завжди відстежувати, чи становлять 
майнові податки істотне навантаження на платників з низькими 
доходами. 
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Розміри земельного податку залежать від цільового 

призначення земельної ділянки, її місця розташування та грошової 
оцінки земель. Грошова оцінка — капіталізований рентний дохід 
із земельної ділянки. 

Грошова оцінка проводиться Державним комітетом України 
по земельних ресурсах та його органами на місцях із залученням 
експертів, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів 
України. Грошова ділянка земельної ділянки щороку станом на 1 
січня уточнюється на коефіцієнт індексації. 

Ставки земельного податку застосовуються у відсотках до 
грошової (кадастрової) оцінки земельних ділянок (з 1 га землі): 

1. Землі сільськогосподарського призначення:  
– для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,10;  
– для багаторічних насаджень — 0,03. 
2. Землі населених пунктів, грошову оцінку яких 

встановлено — 1,00. 
3. Землі населених пунктів, грошову оцінку яких не 

встановлено — залежить від розміру населеного пункту. 
4. Земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, 

транспорту, зв'язку та іншого призначення — 5,00. 
5. Земельні ділянки, надані у тимчасове користування на 

землях природоохоронного, оздоровчого призначення — 50,00. 
6. Земельні ділянки, що входять до складу земель лісового 

фонду, зайняті виробничими, культурно-побутовими, житловими 
будинками, надані на землях водного фонду — 0,30. 

На сьогодні оцінку земель населених пунктів не завершено, 
а отже, грошова оцінка конкретної земельної ділянки може бути не 
відома. У такому разі податок обчислюється, виходячи з площі 
ділянки, до якої застосовуються ставки податку у розмірах, 
наведених у табл. 1. 
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Таблиця 1 - Середні ставки земельного податку на землі, 
грошова оцінка яких не встановлена  

Групи населених 
пунктів з 

чисельністю 
населення, тис. чол. 

Середня ставка 
податку, коп. за 1 

м2 

Коефіцієнт, що 
застосовується у м. Києві, 
Сімферополі, Севастополі 

та містах обласного 
підпорядкування До 0,2 1,5  

Від 0,2 до 1 2,1  
Від 1 до 3 2,7  
Від 3 до 10 3,0  
Від 10 до 20 4,8  
Від 20 до 50 7,5 1,2 
Від 50 до 100 9,0 1,4 
Від 100 до 250 10,5 1,6 
Від 250 до 500 12,0 2,0 
Від 500 до 1000 15,0 2,5 
Від 100 і більше 21,0 3,0 

 
Крім ставок податку, існує цілий ряд коефіцієнтів, які 

застосовуються до ставки податку залежно від місця розташування 
земельної ділянки та її цільового призначення: 

– коефіцієнти індексації ставки податку; 
– коефіцієнт збільшення (зменшення) ставки податку; 
– додаткові коефіцієнти індексації ставок податку для 

населених пунктів, віднесених до курортних. 
З метою правильності адміністрування плати за землю та 

забезпечення повноти та своєчасності сплати до бюджету 
земельного податку, та орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності була проведена індексація 
ставок земельного податку та грошової оцінки землі у 2009 році. 

Законом N 835 (стаття 63) установлено, що у 2009 році по 
населених пунктах, грошову оцінку земель, яких не проведено, 
застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною 
другою статті 7 Закону N 2535, збільшені в 3,1 рази. Тобто, по 
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вказаних землях коефіцієнт індексації ставок земельного податку у 
2009 році залишився на рівні 2008 року. 

При цьому, відповідно до статті 7 Закону N 2535 по 
земельних ділянках населених пунктів (за винятком 
сільськогосподарських угідь), де не встановлена грошова оцінка, 
ставки земельного податку диференціюють та затверджують 
відповідні сільські, селищні, міські ради ,виходячи із середніх 
ставок податку, функціонального використання та 
місцезнаходження земельної ділянки, але не вище,ніж у два рази 
від середніх ставок податку з урахуванням відповідних 
коефіцієнтів. 

Статтею 63 Закону N 835 також установлено, що по 
сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, 
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2009 
року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені 
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону N 2535. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 
травня 2000 року N 783 “Про проведення індексації грошової 
оцінки земель” (пункт 3, далі - постанова N 783) Державний 
комітет України із земельних ресурсів листом від 9 січня 2009 року 
N 14-22-6/87 повідомив Раду Міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні 
адміністрації, Республіканський комітет по земельних ресурсах 
Автономної Республіки Крим, головні управління земельних 
ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі про те, що 
грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за 
вихідними даними станом на 01.04.96, та грошова оцінка 
сільськогосподарських угідь, яка проведена станом на 01.07.95, 
підлягає індексації станом на 01.01.2009 на коефіцієнт 3,022, який 
визначається, виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 
рік - 1,703, за 1997 рік - 1,059, за 1998 рік - 1,006, за 1999 рік - 1,127, 
за 2000 рік - 1,182, за 2001 рік - 1,02, за 2005 рік - 1,035, за 2007 рік - 
1,028 та за 2008 рік - 1,152. Нормативна грошова оцінка земель за 
2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась. 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі на 
2009 рік розраховується, виходячи із середньорічного індексу 
інфляції за 2008 рік - 125,2% відповідно до Порядку проведення 
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індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою N 
783. 

Отже, при обчисленні суми земельного податку та орендної 
плати за землі державної і комунальної власності, нормативну 
грошову оцінку земель за 2008 рік необхідно індексувати на 
коефіцієнт 1,152 [4]. 

Підставою для нарахування земельного податку є дані 
державного земельного кадастру.  

Податкове зобов'язання по земельному податку, а також по 
орендній платі за землі державної та комунальної власності, 
визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується 
рівними частками власниками та землекористувачами земельних 
ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий 
податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, 
щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім 
календарним днем звітного (податкового) місяця. 

Громадяни сплачують земельний податок, а також орендну 
плату за земельні ділянки державної і комунальної власності 
рівними частками у два терміни — до 15 серпня та до 15 
листопада. 

Несплата земельного податку, а також орендної плати за 
земельні ділянки державної і комунальної власності виробниками 
сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами протягом 
року, іншими платниками — протягом півроку, вважається 
систематичною і є підставою для припинення права користування 
земельними ділянками. 

Надміру сплачені суми податку підлягають поверненню 
платнику за його письмовою заявою або за його бажанням 
зараховуються до сплати податку за наступний рік. 

Плата за землю зараховується на спеціальні бюджетні 
рахунки місцевих бюджетів, на території яких знаходяться земельні 
ділянки. Кошти від плати за землю, які поступили в місцеві 
бюджети повинні використовуватися виключно для наступних 
цілей: 

– фінансування мір по раціональному використанню і 
охороні земель, підвищенню родючості ґрунтів; 

– ведення державного земельного кадастру, землеустрою, 
моніторингу земель; 
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– відшкодування витрат власників землі чи 
землекористувачів, пов'язаних з господарюванням на землях гіршої 
якості;  

– економічного стимулювання власників землі і 
землекористувачів за покращення якості земель, підвищення 
плодючості ґрунтів і продуктивності земель лісового фонду;  

– надання пільгових кредитів, часткового погашення позик і 
компенсації втрат доходів власників землі та землекористувачів 
внаслідок тимчасової консервації земель не за їх виною;  

– проведення земельної реформи, а також для земельно-
господарського устрою і розвитку інфраструктури населених 
пунктів.  

За прострочення встановлених строків сплати податку 
справляється пеня у розмірах, визначених законодавством.  

Розмір пені за несвоєчасне внесення орендної плати 
передбачається у розмірі оренди, проте він не може перевищувати 
ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку. 

При неповній або несвоєчасній сплаті податку 
застосовується фінансова санкція у вигляді одноразового розміру 
донарахованої за результатами перевірки суми податку. У разі 
повторного порушення протягом року — у двократному розмірі до 
нарахованої суми земельного податку. 

Контроль за правильністю обчислення і справляння 
земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності здійснюється органами 
державної податкової служби [5]. 

Сучасний термін «wealth tax» (англ. – майновий податок) у 
розвинених країнах Західної Європи та Північної Америки 
означає податки на землю, нерухомість, а також деякі інші активи. 
Як правило, податок сплачується щорічно. Існують також інші 
податки, пов’язані з землею, що сплачуються одноразово під час 
переходу права власності. У більшості західних країн платником 
майнового податку є власник землі. Проте, у Великобританії його 
сплачує користувач майна. Об’єктом оподаткування здебільшого є 
вартість землі. Диференційоване оподаткування нерухомості, 
залежно від її використання, практикується майже у всіх країнах. 
Так, в Індонезії, оподатковуючи нерухомість у 
сільськогосподарських районах, використовують лише вартість 
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землі. Спеціальні моделі оцінки вартості нерухомості в сільському 
господарстві застосовують в Чилі. У Швеції цей податок, 
застосовується виключно для житлового фонду, тоді як 
нерухомість, що використовується для сільськогосподарських 
цілей звільнена від податку. У Данії, Південній Кореї, 
Великобританії і Франції податок на земельні ділянки є 
самостійним податком. 

Спостерігається загальна тенденція більшості країн на 
підвищення ставок податків на землю і на незначне зниження 
інших податків. Такий стан обумовлений міжнародною 
податковою конкуренцією і економічною нейтральністю.  

Базою для земельних податків в західних країнах є ринкова 
вартість об’єкта оподаткування. Як правило, оцінка проводиться, 
виходячи з найбільш ефективного використання земельної 
ділянки. 

Використання ринкової вартості як податкової бази по 
майнових податках має низку переваг. Проте, необхідно мати на 
увазі, що процес визначення ринкової вартості достатньо складний 
і може бути дорогим. У кожному випадку необхідно оцінити і 
порівняти витрати та вигоди впровадження оцінки, що виникають 
в результаті, за ринковою вартістю. Крім того, необхідно врахувати 
необхідність проведення регулярної переоцінки. Зазвичай, 
переоцінка здійснюється кожні 3-5 років. 

Витрати на оцінку за ринковою вартістю можуть бути 
зменшені в результаті впровадження комп’ютеризованих систем 
оцінки. 

Земельні податки переважно є місцевими або 
регіональними, а тому їх збір здійснюється тамтешніми органами 
влади. 

Земля, що належить сільськогосподарським підприємствам 
або приватним особам, повністю звільнена від оподаткування в 
Голландії, Швеції, Великобританії, Австрії. У більшості країн 
застосовується знижена ставка оподаткування 
сільськогосподарських земель (США, Канада) або знижена вартість 
землі (наприклад, в Японії вартість сільськогосподарських угідь для 
цілей оподаткування знижується удвічі) [6]. 

Висновки. Важливим завданням стане впровадження в 
Україні оцінки земельних ділянок, яка спиратиметься на результати 
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моніторингу ринку земель і слугуватиме більш об’єктивною базою 
для сплати податку за земельні ділянки. Також дотепер не 
використовується такий фіскальний інструмент регулювання 
земельних відносин як диференціація ставок оподаткування. 
Прикро, що розглядаючи орендну плату як своєрідне 
«невичерпне» джерело наповнення бюджетів, законодавець інколи 
ставить землекористувачів у ситуацію неплатоспроможності. 
Можна зробити висновок, що за умов фінансово-економічної 
кризи необхідно зменшувати фіскальне навантаження на 
землекористувачів, але, попри це, існуюча податкова політика 
спирається виключно на постійне посилення податкового тиску. 

Прийнятним для України може стати зарубіжний досвід 
«єдиного податку» на землю та об’єкти, що на ній розташовані, 
адже це дозволить максимально змістити податковий тягар у бік 
земельної ренти, що сприяє залученню інвестицій, зростанню 
ділової активності та призводить до збільшення чистої ринкової 
вартості земель. 

Система оподаткування землі за її ринковою вартістю нині 
діє у багатьох країнах світу. Вона добре зарекомендувала себе з 
погляду виконання фіскальної, стимулюючої і соціальної функцій. 
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У статті розкрито зміст основних категорій венчурного 
підприємництва, виділено основні форми, досліджено основні 
проблеми розвитку венчурної діяльності українських 
машинобудівних підприємств. 

   
The article reveals the essence of basic category of venture 

entrepreneurship; the basic form of venture entrepreneurship is 
determined; the major problem in the development of venture activity 
of the Ukrainian machine-building enterprises are studied.      

  
Постановка проблеми. Розвиток інноваційного 

підприємництва є передумовою переходу економіки України на 
новий рівень інноваційного розвитку. Тому важливим є 
дослідження формування та розвитку венчурного підприємництва 
як одного з ефективних механізмів стимулювання інноваційного 
розвитку підприємств. Машинобудівний комплекс потребує 
значних зусиль для розробки і виробництва науковомісткої 
продукції. Впровадження механізмів венчурного фінансування є 
передумовою розвитку вітчизняного машинобудування . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  У працях 
вчених [1] розглядаються проблеми формування венчурного 
капіталу, реалізації венчурного фінансування, проводиться аналіз 
стану венчурного підприємництва розвинених країн світу. Проте 
подальших досліджень потребують аналіз видів і форм 
венчурного підприємництва, механізм взаємодії із суб’єктами 
інноваційної інфраструктури тощо.  

Мета дослідження. Розкрити сутність венчурного 
підприємництва, дослідити стан використання венчурного капіталу 
на підприємствах машинобудування України і світу. 

Венчурне підприємництво — це ризикова діяльність, яка 
фінансується за допомогою залучення венчурного капіталу та 
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спрямована на отримання, використання та комерціалізацію 
результатів наукових досліджень і розробок, випуск на ринок нових 
конкурентоспроможних технологій, товарів, послуг. 

Суб'єкти венчурного підприємництва — фізичні або 
юридичні особи та їх об'єднання, які провадять ризикову діяльність і 
(або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні 
чи позичені кошти в реалізацію венчурних проектів. До суб'єктів 
венчурного підприємництва відносять: 

- венчурні інноваційні організації, які безпосередньо 
займаються науково-технічними дослідженнями, розробкою 
новинок та їх комерціалізацією. Це переважно малі підприємства у 
технологічно-прогресивних галузях економіки, залежні або 
відокремлені підрозділи великих компаній, складні інноваційні 
структури, пов'язані контрактними відносинами, які отримують 
венчурний капітал для наукових досліджень, розробок, створення і 
впровадження інновацій, організація яких пов'язана з підвищеним 
ризиком. До таких організацій належать: «незалежні» венчурні 
підприємства, внутрішні венчури (спін-офи та спін-аути), зовнішні 
венчурні структури; 

- суб'єкти - генератори інноваційних знань (фізичні особи, 
підприємці, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути 
тощо); 

- венчурні інвестори, які є постачальниками   венчурного 
капіталу та/або які здійснюють венчурне інвестування. До них 
належать як індивідуальні інвестори, які можуть  самостійно 
вкладати свої кошти у інноваційні підприємства (т.зв. «бізнес-
янголи»), сімейні або інституціональні інвестори; 

- організації інфраструктури венчурного підприємництва або 
організації венчурної інноваційної інфраструктури. До них 
відносять різноманітні організації, які надають фінансові, 
інформаційні, трудові, матеріально-технічні ресурси венчурним 
організаціям, що посередньо займаються науково-технічними 
дослідженнями, розробкою новинок та їх комерціалізацією. 
Венчурні фонди, компанії венчурного капіталу  рекомендовано 
зараховувати саме до цієї групи венчурних організацій. Проте у 
випадку, коли фонд венчурного капіталу інвестує свої кошти 
(фонди бізнес-янголів», організаційно-сформовані сімейні фонди, 
корпоративні венчурні фонди), такі фонди можна віднести 
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до венчурних інвесторів; 
- суб'єкти державного і недержавного регулювання 

венчурної інноваційної діяльності (асоціації венчурного  капіталу, 
асоціації (мережі) «бізнес-янголів», інші  об'єднання, які стимулюють 
(захищають) усіх суб'єктів венчурного підприємництва); 

- суб'єкти споживання венчурної інноваційної продукції.        
Враховуючи важливість критерію, за яким повинні 

відносити інноваційні підприємства до венчурних, передусім 
необхідно уточнити зміст понять «венчурне підприємство» та 
«інноваційне підприємство». Під венчурним капіталом розуміють 
довгострокові прямі матеріальні (фінансові) інвестиції пайового 
характеру, що вкладаються переважно на 3-7 років 
індивідуальними та інституціональними інвесторами 
(венчурними фондами) для створення і/або розвитку молодих 
інноваційних підприємств, відокремлених підрозділів або 
автономних підприємств у складі великих компаній, 
фінансування модернізації і технічного переоснащення 
підприємств із досвідом роботи в обмін на частки власності 
таких підприємств, що зазвичай менші за контрольні пакети 
акцій, але в той же час забезпечують інвесторам право 
управління проінвестованими підприємствами, фінансового 
контролю за цільовим використанням коштів з метою реалізації 
потенціалів росту підприємств-реципієнтів, збільшення ринкової 
вартості таких підприємств та виходу інвесторів з бізнесу через 
продаж своїх часток власності. Венчурні інвестиції — це всі види 
матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів, які 
вкладаються венчурними інвесторами в об'єкти інвестування, що 
мають потенціали росту, з метою отримання приросту часток 
власності про інвестованих підприємств за певний визначений 
період інвестування (зазвичай 3-7 років). Поняття венчурного 
капіталу вужче за поняття венчурних інвестицій, які передбачають 
не тільки просте вкладення матеріальних ресурсів (грошових, 
фінансових) у підприємство, а й інші нематеріальні ресурси 
венчурних інвесторів у вигляді програмних продуктів, ноу-хау, 
патентів, ліцензій, прав на об'єкти власності тощо. Хоча не всі 
інвестори здійснюють саме венчурні інвестиції у широкому 
розумінні, вкладаючи зазвичай саме матеріальні і фінансові 
ресурси — тобто венчурний капітал. Саме факт отримання 
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венчурного капіталу є критерієм набуття підприємством статусу 
венчурного. 

Венчурні підприємства - це молоді інноваційні 
підприємства, відокремлені підрозділи або автономні 
підприємства у складі великих компаній, науково-технічні 
об'єднання підприємств, які мають потенціали росту і залучають 
венчурний капітал з метою реалізації інноваційних проектів, 
модернізації і/або технічного переоснащення підприємств, 
виведення на ринок нових очікуваних споживачами продуктів 
(робіт, послуг), що сприяє значному росту ринкових вартостей 
проінвестованих підприємств. 

Об’єктом венчурного підприємництва є ризикова 
(венчурна) діяльність, у процесі якої створюються і 
впроваджуються нові технології, товари, послуги. До об'єктів 
венчурного підприємництва варто відносити інтелектуальну 
власність, інноваційні продукти (процеси), інноваційні 
програми, венчурні проекти, договори (угоди) між суб'єктами 
венчурної інноваційної діяльності, акції (частки) інноваційних 
венчурних компаній, нові технології, товарну продукцію, 
сировинні ресурси тощо. 

До венчурної слід відносити ініціативну ризикову діяльність, 
яка відображає цілісну систему фінансових відносин щодо 
акумулювання, залучення і вкладення грошових коштів 
(венчурного капіталу) в об'єкти інвестування з метою розробки та 
комерціалізації результатів науково-технічних досліджень, 
отримання доходів через значний ріст ринкових вартостей 
проінвестованих підприємств та досягнення соціальних ефектів. 

Систему взаємодії усіх суб'єктів венчурного підприємництва, 
а саме: венчурних підприємств, венчурних інвесторів і 
товаровиробників нової конкурентоспроможної продукції (у 
випадку, коли ці організації забезпечують виробництво і збут 
венчурної інноваційної продукції, проте самі не здійснюють 
венчурну інноваційну діяльність) через розвинену інфраструктуру 
венчурного підприємництва пропонується називати сферою 
венчурної діяльності. 

 У 2005 р. загальний обсяг залученого венчурного капіталу у 
США склав більше 23 млрд. дол. США, в Європі - більше 5 
млрд. дол. США, з них Великою Британією залучено 822,7 млн. 
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дол. США, Францією - 461,1 млн. дол. США, Німеччиною – З1 
1, 8 млн. дол. США, Швецією - 155,4 млн. дол. США, Данією — 
167,8 млн. дол. США. Аналіз статистичних даних дав змогу 
виявити лідируючі позиції підприємств машинобудування у 
сфері інноваційної венчурної діяльності. У США близько 40% за 
кількістю угод та обсягів венчурного інвестування займають 
галузі машинобудування. При цьому на інвестування пізніх етапів 
та розширення у 2007 р. припадало 63% усіх венчурних угод та 
78,4% усіх обсягів венчурних інвестицій. Дослідження, проведені 
у США, відображають обсяги інвестицій і кількість венчурних 
угод, укладених у 2006-2007роках. 

Сучасні тенденції розвитку венчурного підприємництва у 
світі свідчать про можливість втрати монопольного становища 
та лідерства США у сфері венчурного фінансування 
високотехнологічних галузей промисловості. Країни Азії 
збільшують обсяги венчурного фінансування, які сприяють 
розвитку високотехнологічних галузей промисловості. 
Спостерігається активний розвиток нових ринків венчурного 
капіталу. Створюються венчурні фонди у Китаї, Індії, Південній 
Кореї, В'єтнамі, Бразилії, Східній Європі, на Близькому Сході. 
Загальний обсяг венчурного капіталу в Китаї за 2005 р. становив 
більше 1,5 млрд. дол. США. Загальний обсяг венчурного капіталу в 
Азійсько -Тихоокеанському регіоні усередині 2006 р. досяг рівня 26,5 
млрд. дол. США порівняно з першою половиною 2005 р. (6,2 
млрд. дол. США [2]. Галузева структура венчурного 
інвестиційного портфеля в країнах Азії на відміну від США 
рівномірна, тобто венчурний капітал інвестується у різні галузі 
промисловості, забезпечуючи стабільний розвиток економік цих 
країн. 

Ситуація у сфері інноваційної діяльності українських 
підприємств не є надто оптимістичною. Проблеми 
фінансування венчурних проектів пов'язані не тільки із 
невмінням венчурних підприємців представляти бізнес-
пропозиції інвесторам, браком управлінських навиків, а й з 
обмеженістю шляхів виходу інвесторів із проінвестованих 
проектів, зокрема через нерозвиненість фондового ринку, 
відсутність площадок для біржового розміщення акцій 
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венчурних проектів, складність пошуків стратегічних інвесторів 
для реалізації trade sale. 

В Україні венчурні фонди зазвичай змушені вкладати свої 
кошти у високотехнологічні проекти в обмін на контрольні 
пакети акцій інноваційних підприємств, що пов'язано з 
значними управлінськими ризиками, культурою підприємництва 
та діловою практикою, політичними ризиками країни тощо. 
Важливим чинником стимулювання росту обсягів венчурного 
капіталу с наявність «інвестиційного суспільства, яке готове 
вкладати венчурні кошти в інноваційні проекти, зокрема 
активність успішних підприємців («бізнес-янголів») у прагненнях 
допомогти молодим підприємствам. Так, у Європі, за 
попередніми оцінками, нараховується близько 1,2 млн. 
потенційних приватних інвесторів, проте активність проявляють 
лише близько 100 тис. осіб. Для диверсифікації ризиків 
індивідуальних приватних інвесторів нерозвинута практика 
синдикації інвестиційних коштів. Відчувається брак мереж та 
асоціацій «бізнес-янголів» з метою полегшення комунікацій між 
реципієнтами та інвесторами венчурного капіталу, пошуку і 
налагодження контактів з партнерами для синдикації. 
Відсутність культури управління інноваційними 
підприємствами, в тому числі венчурними, в Україні потребує 
адаптації світового досвіду управління венчурними 
організаціями. 

Питома вага підприємств, які займалися інноваціями 
за період 2000-2007 рр. скоротилася з 18% у 2000 р. до 14,2% у 
2007 році. Лише 7,3% інноваційних витрат у 2007 р. були 
спрямовані на дослідження і розробки. Загальна сума витрат 
на технологічні інновації в Україні у 2007р. склала 10,9 млрд. 
грн. Підприємства машинобудування посіли друге місце після 
металургії за обсягами інноваційних витрат у промисловості 
України (2,6 млрд. грн. - 23,9% всіх витрат на технологічні 
інновації). Лише 9,6% технологій у 2007 р. були отримані 
вітчизняними підприємствами, які займаються інноваціями, як 
результат внутрішніх досліджень і розробок, тоді як решта були 
придбані. За три останні роки 2005-2007 рр. інноваційною 
діяльністю займалися 1820, або 17,6% загальної кількості 
обстежених промислових підприємств, з них понад 90% 
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підприємств здійснювали інновації за рахунок власних коштів. 
В умовах нестачі власних коштів підприємства не можуть 
повною мірою реалізовувати масштабні інноваційні проекти із 
значним ступенем новизни продукції. Перспективні проекти 
розвитку залишаються поза увагою підприємств або в очікуванні 
інвестування. Саме венчурний капітал повинен заповнити 
нестачу коштів для фінансування інновацій через прямі 
інвестиції до статутних фондів компаній. 

За період 2005-2006 рр. в Україні спостерігається 
зростання кількості венчурних фондів, які перебувають в 
управлінні компаній з управління активами (КУА), однак 
відбувається скорочення часток КУА на ринку венчурних 
інститутів спільного інвестування [3]. Вартість чистих активів в 
управлінні 119 провідних КУА у 2006р. не перевищувала 
1070,5млн. грн. Проте, незважаючи на зазначений статус 
венчурних, діють переважно фонди прямих інвестицій, які 
вкладають кошти у галузі промисловості, не пов'язані із 
високими технологіями, переважно на пізніх етапах розвитку 
підприємств. Такі інвестиційні фонди не готові інвестувати 
великі суми грошей на інноваційні рішення. Труднощі 
реалізації виходу фондів із венчурного бізнесу пов'язані з 
відсутністю великих і середніх підприємств, готових купити 
науково-технічні продукти і самі компанії. Слабка інтеграція у 
світові науково-технічні кластери теж ускладнює виробництво і 
просування високотехнологічної продукції венчурних 
підприємств. Ще однією проблемою для українських 
венчурних фондів, на відміну від західноєвропейських та 
американських, є відсутність пасивного фінансування, яке 
забезпечують «бізнес-янголи». За таких умов більшість 
венчурних фондів співпрацюють із розробниками-
винахідниками, які не є підприємцями. 

Дослідження та аналіз інноваційної діяльності  
машинобудівних і приладобудівних підприємств в Україні 
показали, що вітчизняні підприємства обирають переважно 
форму зовнішнього венчура, зокрема альянсів як однієї з 
найпривабливіших форм співпраці між компаніями в галузі 
НДДКР. Найбільшої популярності серед підприємств 
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машинобудування в Україні набули коопераційні і ділові альянси       
та спільні підприємства. 

 
Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Вивчення основних категорій венчурного підприємництва, а саме: 
суб’єктів венчурного підприємництва (венчурних підприємств, 
венчурних інвесторів, венчурної інноваційної інфраструктури) та 
венчурного капіталу, факт отримання якого є критерієм набуття 
інноваційними підприємствами статусу венчурних, сприятиме 
формуванню ефективної системи активізування венчурної та 
інноваційної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств. 
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УДК 631.1.027:334.732 
 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 

КООПЕРАТИВІВ 
 

МАКУШОК О.В., МАЗУР Ю.П. 
 

Виявлено проблеми, які виникають при застосуванні маркетингових 
принципів у діяльності кооперативів. Розглянуто сутність маркетингової 
діяльності та її особливості в сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативах. 

The problems arising up in applying marketing principles in the activity of 
agricultural servicing cooperatives are exposed. The essence of marketing activities 
and its particularities in agricultural service cooperatives have been considered. 

 
Постановка проблеми. Підприємства АПК функціонують 

в умовах нестабільності внаслідок недосконалості господарського 
механізму, нерозвиненості ринкової інфраструктури, відсутності 
необхідної інформації про стан ринку та недостатності 
практичного досвіду роботи в умовах конкурентного середовища. 
Крім того, сільськогосподарський товаровиробник не спроможний 
одночасно і повноцінно займатися виробництвом, маркетингом, а 
саме дослідженням ринку, розробкою стратегії і тактики 
маркетингу, пошуком потенційних покупців своєї продукції, а 
також постачальників для закупівлі необхідних матеріально-
технічних ресурсів та отримання послуг за прийнятними для нього 
цінами. З огляду на це проблема доступності основних 
інструментів маркетингової діяльності може бути вирішена за 
рахунок створення сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Об’єднання маркетингових зусиль на ринку дасть 
змогу сільськогосподарським товаровиробникам отримати 
прибутки не лише від виробництва сільськогосподарської 
продукції, а й від подальших стадій руху її за маркетинговим 
каналом, впливати на стабілізацію кон’юнктури відповідних 
ринків, зменшити ризики, пов’язані зі збутом продукції, та 
залучати фахівців з питань маркетингу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній 
економічній науці питанням проблемам організації та 
функціонування сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів присвячено праці економістів-аграрників 
В.Гончаренка, Ф.Горбоноса, В.Зіновчука, О.Крисального, 
М.Маліка, М.Могильного, Л.Молдаван, Н.Павленчик, 
А.Пантелеймоненка, Г.Черевка, Т.Яворської та ін. 

Проте ряд теоретико-методологічних і практичних питань 
щодо особливостей маркетингової діяльності сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів поки що залишаються 
не вирішеними, що й зумовило необхідність проведення окремого 
дисертаційного дослідження. 

Формулювання цілей статті. Виявити проблеми, які 
постають при формуванні системи маркетингу кооперативів; 
проаналізувати основні складові маркетингової діяльності 
кооперативів; визначити особливості маркетингової діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.  

Основний матеріал дослідження. Успішне функціо-
нування сільськогосподарських підприємств в ринковому 
середовищі, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, багато в чому визначається маркетинговою 
діяльністю. Проте в Україні, не зважаючи на певні зрушення до 
кращого, все ще не сформоване адекватне економічне середовище 
для розвитку маркетингової діяльності в аграрній сфері. В процесі 
дослідження нами встановлено, що  найважливішими проблемами 
при впровадженні маркетингових принципів у діяльність 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  є: 1) 
нерозуміння суті маркетингу; 2) стримування розвитку 
маркетингової діяльності через слабку матеріальну базу; 3) 
відсутність персональної відповідальності за виконання 
маркетингових функцій; 4) недостатнє забезпечення фахівцями в 
галузі маркетингу; 5) недостатній технічний рівень інформаційного 
супроводу; 6) слабкість інфраструктури, яка б забезпечувала 
основні та допоміжні види робіт, пов'язані з функціонуванням 
підприємств та організацій кооперативного сектора економіки на 
засадах маркетингу; 7) недооцінка науково-методичного 
обґрунтування запровадження концепції маркетингу на 
підприємствах цього сектору економіки. 
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Встановлено, що складові системи маркетингу в 
обслуговуючих кооперативах такі ж самі, як і в інших 
сільськогосподарських підприємствах. Проте, формування системи 
маркетингу залежить від напрямку діяльності кооперативу. Якщо 
обслуговуючий кооператив займається переробкою або 
реалізацією продукції, то він спрямовує свою маркетингову 
діяльність в напрямі споживачів, а у випадку закупівлі через нього 
матеріально-технічних ресурсів – у напрямі постачальників. 
Перший вид діяльності характерний для переробних та 
заготівельно-збутових кооперативів, а інший – для 
постачальницьких та сервісних. Багатофункціональні кооперативи 
спрямовують свою маркетингову діяльність в обох напрямках.  

Отже, обслуговуючий кооператив є учасником 
маркетингового каналу між сільськогосподарським 
товаровиробником та кінцевими споживачами або 
постачальниками, на шляху до яких знаходиться маркетингова 
система. Маркетингова діяльність обслуговуючих кооперативів 
полягає у маркетинговому обслуговуванні послідовних стадій 
процесу виробництва і реалізації продукції для досягнення 
бажаних ринкових позицій членами даного кооперативу. 

Маркетингова товарна політика залежить від виду 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. В 
постачальницьких кооперативах вона залежить від характеристик 
техніки та засобів виробництва, які можуть надавати 
постачальники згідно з вимогами і інтересами членів кооперативу. 
До них слід віднести: технічні характеристики: якість, зручність у 
використанні, форма, упаковка, торгова марка (патент), стиль, 
дизайн, екологічність, надійність товару, термін служіння; ціна 
товару: скидки, пільги; термін і умови поставки, умови оплати 
(надання кредитів, укладення форвардних і спотових угод, 
бартерні угоди). Маркетолог кооперативу складає список 
потенційних постачальників і розсилає їм вимоги до із 
зазначенням всіх вищеперелічених характеристик. Після 
отримання відповідей об’єктивно оцінюються пропозиції всіх 
потенційних постачальників і обираються для співпраці ті, які 
найбільше відповідають вимогам.  

Заготівельно-збутові й переробні кооперативи у своїй 
діяльності на ринку сільськогосподарської сировини та 
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продовольства застосовують  товарну політику, яка суттєво не 
відрізняється від маркетингової політики приватних підприємств. 
Вона проявляється у визначенні змісту товару та упаковки товару, 
що складає імідж товару.  

Для забезпечення конкурентних переваг на ринку збутові та 
переробні кооперативи застосовують інноваційну і асортиментну 
політику, які є складовими товарної. Наприклад, 
багатофункціональний обслуговуючий кооператив „Україна” 
Монастирищенського району Черкаської області розширив 
асортимент продукції шляхом розробки та реалізації нового виду 
товару через власний агромагазин. Він почав реалізовувати 
ковбасні вироби, які виробляються з переробленого м’яса великої 
рогатої худоби та свиней членів кооперативу.   

Цінова політика кооперативу залежить від правильно 
обраної маркетингової стратегії, а від цього – фінансовий 
результат кооперативу, який вони отримують у вигляді надбавок 
чи знижок до попередньої ціни. Крім того, встановлена ціна 
впливає: на кількість реалізованої продукції через кооператив; на 
витрати кооперативу, оскільки чим більше кооператив реалізує 
продукції, тим менші його витрати на транспортування, зберігання 
і продаж в розрахунку на одиницю продукції; на 
конкурентноздатність кооперативу на ринку – ціни не повинні 
бути вищі, ніж пропонують інші суб’єкти ринку. 

Отже, кооператив може застосовувати власну цінову 
політику. Одна з них полягає в тому, що продукція реалізується за 
високою ціною. Така цінова політика відповідає стратегії 
диференціації. Її застосовують такі кооперативи, які можуть самі 
зберігати продукцію, а потім реалізовувати її за сприятливою для 
членів кооперативу ціною. Інша, стратегія 
конкурентоспроможності застосовується при реалізації великих 
обсягів продукції за нижчою, але конкурентоспроможною ціною 
[1, с. 248]. 

Перевагою кооперативів в політиці ціноутворення є також 
те, що вони можуть протистояти конкурентам, формуючи великі 
партії продукції. Окремий товаровиробник не в змозі цього 
зробити й вимушений погодитися на ціну, яку йому пропонують 
різні комерційні посередники. Так, наприклад 
багатофункціональний обслуговуючий кооператив „Україна” 
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Монастирищенського району Черкаської області реалізовує 
продукцію своїх членів за ціною нижчою на 10-20% від тієї, що 
склалася в районі. Така стратегія дає їм можливість приваблювати 
більше покупців і формувати велику партію продукції з дрібних 
поставок членів кооперативу, за рахунок чого збільшувати виручку 
від реалізації. Тобто, вони застосовують стратегію 
конкурентоспроможності.  

Важливим елементом маркетингової діяльності є також 
формування ефективної політики розподілу та просування 
продукції, основними елементами якої є вибір оптимальних 
каналів товароруху, організація збуту і ефективності збутової 
мережі кооперативу, створення ефективної системи маркетингових 
комунікацій. Політика розподілу заготівельно-збутових 
кооперативів проявляється в забезпеченні зберігання, 
транспортування і збуту продукції своїх членів.  

В маркетинговій діяльності кооперативу важливим є ще й 
час виходу на ринок, тобто коли продавати продукцію. Що 
стосується маркетингових комунікацій, яким надається перевага 
при реалізації сільськогосподарської продукції членів кооперативу, 
то в процесі проведеного нами дослідження встановлено, що 
більша частина кооперативів представляють свою продукцію на 
ринку, використовуючи усну презентацію товару під час 
особистого спілкування, тобто особистий продаж, деякі з них 
намагаються це зробити, використовуючи пропаганду і лише 
незначна їх кількість вбачають успіх у застосуванні реклами, всі 
інші взагалі не використовують жодного засобу. В основному це 
пов’язано з слабкою матеріальною базою. Тому, з метою 
просування продукції на ринку було б доцільно використовувати й 
інші інструменти комунікаційної політики, наприклад, виставки, 
ярмарки тощо. 

Встановлено, що питаннями маркетингу в обслуговуючих 
кооперативах в основному займаються самі голови кооперативів. 
Проте, на нашу думку, цим повинні займатися спеціалісти в даній 
галузі. Для цього необов’язково функції маркетингу покладати на  
спеціалізований відділ по маркетингу або службу маркетингу (якщо 
така є на підприємстві), які були добавлені до існуючої 
організаційної структури підприємства без належного 
обґрунтування. Цими питаннями може займатися менеджер з 
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маркетингу (або комерційний директор), який належить до 
найманого (професійного) управлінського персоналу. В його 
обов'язки буде входити: дослідження ринку, споживачів, 
конкурентів, планування ринкової діяльності кооперативу, 
обґрунтування і впровадження товарної політики, забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та ін.  

Висновки. Система маркетингу в сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативах характеризується певними 
особливостями. По-перше, товарна політика кооперативу 
проявляється в можливості реалізації своєї продукції під однією 
товарною маркою, застосовуючи розширення асортименту та 
інноваційну політику. По-друге, кооператив має специфічну 
систему ціноутворення, яка дозволяє діяти на неприбутковій 
основі, надавати послуги за собівартістю та протистояти 
конкурентам, формуючи великі партії продукції. По-третє, 
кооператив забезпечує збут продукції своїх членів на вигідних 
ринках різними шляхами: групуючи великі партії для продажу на 
віддалених ринках, переробляючи продукцію, іншими шляхами, 
які сприяють оптимальному підвищенню ринкової цінності 
продукції членів. По-четверте, кооперативи забезпечують 
виконання логістичних маркетингових функцій, здійснюючи 
планування, контроль і управління транспортуванням, зберіганням, 
пакуванням та іншими операціями в процесі реалізації продукції 
своїх членів відповідно до їх інтересів, що значно знижує витрати 
на збут продукції. По-п’яте, кооперативи, завдяки своїй 
демократичній природі, при формуванні маркетингових стратегій 
узгоджують маркетингові цілі кооперативу з його можливостями, 
вимогами його членів і кінцевих споживачів. 

Отже, процес формування маркетингової діяльності є 
багатогранним та має певні особливості, характерні лише для 
кооперативних підприємств. 
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Проаналізовано та систематизовано основні теоретичні підходи до 
визначення терміну "маркетингова стратегія", розглянуто класифікацію 
маркетингових конкурентних стратегій та запропоновано власну 
класифікацію. Вдосконалено сутність понять „маркетингова стратегія” та 
„маркетингова конкурентна стратегія”.  

Principal theoretic ways of definition of term “marketing strategy” are 
analyzed and systemized; classification of marketing competitive strategies is 
examined and proposed own classification. Substance of definition of term 
“marketing strategy” and “marketing competitive strategy” are improved.  

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Успіх 

підприємства на ринку значною мірою залежить від того, 
наскільки вдало воно використовує власні конкурентні переваги 
для досягнення поставлених цілей. Поступове загострення 
конкурентної ситуації на ринках зумовлює необхідність 
стратегічного маркетингового планування. Маркетингова 
конкурентна стратегія необхідна підприємствам для досягнення 
ними в довгостроковому періоді ринкових переваг з точки зору 
споживача та конкурентів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує багато 
різноманітних визначень маркетингової стратегії. Акімова І. М.  [1, 
с. 180-181] зазначає, що в більшості з них підкреслюється, що 
маркетингова стратегія забезпечує план дій підприємства для 
досягнення ринкових цілей з допомогою найбільш ефективного 
використання наявних маркетингових ресурсів. Практично кожен 
дослідник має своє власне визначення даного терміну [2-5 ]. 

Формулювання цілей статті.  Основна ціль даної статті 
полягає в аналізі та удосконаленні існуючих підходів до 
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визначення терміну „маркетингова конкурентна стратегія” та до їх 
класифікації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існуючі 
визначення категорії "маркетингова стратегія" зводяться до таких 
основних напрямів:  

 маркетингова стратегія – це програма (план) дій (Г.Багієв, 
Є.Уткін);  

 маркетингова стратегія – це засіб досягнення 
маркетингових цілей (С.Гаркавенко Х.Хершген, Г.Багієв, М.Мак-
Дональд);  

 маркетингова стратегія – це метод (засіб) впливу на 
споживача (Г.Ассель);  

 маркетингова стратегія – це довго- та середньострокові 
рішення щодо елементів комплексу маркетингу (Х.Хершген, 
М.Мак-Дональд, Ж.Ламбен);  

 маркетингова стратегія – це система організаційно-
технічних і фінансових заходів для активного впливу на попит і 
пропозицію товарів (В.Марцин) [6, с. 73].  

На наш погляд, маркетингова стратегія – напрям діяльності 
підприємства на цільових ринках, який спрямований на 
досягнення конкурентних переваг, задоволення потреб споживачів 
і досягнення маркетингових цілей з врахуванням наявних 
внутрішніх ресурсів та факторів зовнішнього середовища. 

У сучасній літературі зустрічається досить багато 
класифікацій маркетингових стратегій. Різноманітність 
маркетингових стратегій пояснюється різними складовими 
елементами, які автори беруть за основу при класифікації – 
маркетингові цілі підприємств, їх конкурентні позиції, продукти 
компанії, частка ринку, інструменти маркетингу, сегменти ринку, а 
також інші виробничі, фінансові , технологічні можливості [7, 
с.11].  

Важливий етап для компанії, що намагається домогтися 
переваги на ринках, – розробка конкурентних стратегій. 

Стратегічна орієнтація в конкуренції суттєво різниться 
залежно від того, яке конкурентне становище посідає підприємство 
– лідирує на ринку, є "нішером" чи дає змогу домінувати іншим. 

З нашої точки зору, маркетингова конкурентна стратегія 
підприємства являє собою набір засобів реалізації його 



 

224 

маркетингових цілей і правил поведінки в обраних стратегічних 
областях бізнесу і спрямована на визначення тих сильних сторін 
підприємства, за рахунок яких воно може успішно конкурувати на 
цільовому ринку і які здатні утворити підприємству конкурентну 
перевагу. 

Більшість авторів при класифікації маркетингових 
конкурентних стратегій орієнтуються на Ф. Котлера, М. Портера, 
А. де Літла. Можна виділити декілька підходів до визначення 
маркетингових конкурентних стратегій підприємства (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Підходи до визначення маркетингових конкурентних 

стратегій підприємства 
Підхід Різновиди маркетингових конкурентних стратегій 

Стратегії лідерів 
Стратегії підприємств із сильною позицією 
Стратегії підприємств зі сприятливою позицією 
Стратегії підприємств із задовільну позицію 

Конкурентні 
стратегії за А. де 
Літлом 

Стратегії підприємств із незадовільну позицію 
Стратегія цінового лідерства 
Стратегія диференціації 

Конкурентні 
стратегії за 
М.Портером Стратегія концентрації 

Стратегії ринкового лідера 
Стратегії челенджера 
Стратегії послідовника 

Конкурентні 
стратегії за 
Ф.Котлером 

Стратегії нішера 
Віолентна стратегія 
Патієнтна стратегія  
Комутантна стратегія 

Конкурентні 
стратегії за 
Юдановим А.Ю. 

Експлерентна стратегія 
Джерело: опрацьовано на підставі [7, 8, 9, 10] 
Американський маркетолог Артур де Літл виділяє 

маркетингові конкурентні стратегії залежно від конкурентних 
позицій фірми та її можливостей щодо поліпшення цих позицій. 
Він називає п'ять основних різновидів конкурентних позицій 
фірми на ринку: лідируюча, сильна, сприятлива, задовільна та 
незадовільна позиція.  

М. Портер [8] класифікує конкурентні стратегії фірми за 
ознакою конкурентної переваги, яка дає змогу підприємству 
досягти успіху в конкурентній боротьбі. Він виділяє такі основні 
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різновиди конкурентних стратегій підприємств: стратегію цінового 
лідерства, диференціації та концентрації. 

На нашу думку, модель Портера може бути застосована в 
різних галузях, на різних ринках, в основному орієнтується на 
товарну диференціацію та певну ринкову позицію, однак мало 
уваги приділяється використанню маркетингового комплексу. 

Підхід Ф. Котлера [9, с. 282]] до  розподілу маркетингових 
конкурентних стратегій підприємства передбачає визначення його 
позиції з точки зору  конкурентних можливостей та маркетингових 
спрямувань підприємства. Маркетингові конкурентні стратегії 
відтворюють  взаємозв'язки, дії та протидії на ринку підприємств. 

Такий підхід дав можливість Ф. Котлеру виділити  чотири 
різновиди маркетингових конкурентних стратегій: маркетингові 
стратегії ринкового лідера, маркетингові стратегії челенджера, 
маркетингові стратегії послідовника, маркетингові стратегії нішера. 

 Якщо місткість певного ринку збуту прийняти за 100%, то 
ринкові лідери займатимуть 40% ринку, челенджерам належатиме 
30%, послідовникам – 20%,    решту 10% ділять між собою нішери.  

Ринковим лідером є підприємство, яке займає найбільшу 
частку ринку. Ринковий лідер задає правила гри на ринку та 
показує приклад конкурентам: змінює цінову політику, виводить на 
ринок новий товар, впроваджує інновації, визначає інтенсивність 
рекламної і збутової діяльності. Таким чином, він є законодавцем 
маркетинг-міксу на певному ринку. 

За існуючої місткості ринку для того щоб утримати 
першість, ринковий лідер повинен діяти відразу в трьох напрямах: 
по-перше, шукати шляхи розширення місткості ринку; по-друге, 
захищати свої ринкові позиції; по-третє, намагатися збільшити 
свою частку ринку. Зазначені напрями є основою для  формування 
трьох основних видів маркетингових стратегій ринкового лідера 
(рис. 1): стратегія розширення місткості ринку; стратегія захисту 
ринкових позицій; стратегія підвищення ринкової частки за 
існуючої місткості ринку. 

Перейдемо до розгляду маркетингових стратегій 
челенджерів, основним різновидом яких є стратегія наступу. 
Челенджери (претенденти на лідерство) – це підприємства, які 
займають другі або треті ринкові позиції, швидко розвиваються і 
ставлять за мету підвищення своєї ринкової частки. 
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Рис. 1. Різновиди маркетингових стратегій ринкового лідера 
Джерело: опрацьовано на підставі [7, 9, 10] 
 
Челенджер може обрати одну з п'яти маркетингових 

стратегій наступу: фронтальний наступ, флангова атака, оточення, 
обхідний маневр, партизанська війна. Основу будь-якого різновиду 
стратегії наступу челенджера становить стратегія диференціації, 
тобто пошук і впровадження челенджером певної конкурентної 
переваги (ціна, якість, асортимент, сервіс). 

Деякі фірми вважають більш прийнятним ухилитися від 
прямої конкуренції з лідером. Така тактика властива 
підприємствам-послідовникам, основна  мета діяльності яких – 
утримання існуючих споживачів використовуючи певні 
конкурентні переваги на своїх цільових ринках.  

Ф. Котлер виділяє чотири основні стратегії послідовників: 
наслідувач, двійник, імітатор, пристосуванець. 

Маркетингові стратегії ринкового лідера  

 

– залучення 
нових 
споживачів до 
товару 
підприємства; 

– пошук нових 
способів 
використання 
продукту; 

– збільшення 
обсягів спожи-
вання товару 
споживачами. 

 

Стратегія захисту 
ринкових позицій 

 

Стратегія підвищення 
ринкової частки за 

існуючої місткості ринку 
 

Стратегія 
розширення 

місткості ринку 

– позиційний 
захист; 

– фланговий 
захист; 

– випереджу-
вальний 
оборонний 
захист; 

– контрнаступ;  
– мобільний 

захист; 
– вимушене 

скорочення. 

– поліпшення якості 
товару; 

– модифікація товару; 
– диверсифікація; 
– завоювання цінового 

лідерства; 
– активізація рекламної 

діяльності; 
– активізація збутової 

діяльності; 
– посилення 

інноваційного процесу; 
– інтеграція. 



 

227 

Вітчизняні автори [7, 10], залежно від обсягів слідування за 
лідером (повне, часткове, вибіркове), виділяють всього три 
різновиди стратегії послідовника: стратегія компіляції, стратегія 
імітації, стратегія адаптації. 

Аналізуючи їх характеристику можна виявити, що стратегія 
компіляції об'єднує в собі дві стратегії за Котлером (наслідувач та 
двійник) і означає використання різновидів маркетингової стратегії 
ринкового лідера в повному обсязі. Інші дві стратегії відповідають 
визначеним стратегіям за Котлером (імітатор та пристосуванець). 

І нарешті, розглянемо маркетингові стратегії нішерів. 
Нішери (новачки) – це підприємства, які обслуговують невеликі 
сегменти ринку, що залишилися поза увагою великих підприємств 
(використовують стратегію ринкової ніші). Ключова ідея ніші – 
спеціалізація. Залежно від співвідношення темпів зростання фірми-
нішера та темпів росту безпосередньо ніші виділяють такі 
різновиди маркетингових стратегій (рис. 2): стратегію підтримання 
позицій; стратегію інтеграції; стратегію виходу за межі ніші; 
стратегію лідерства в ніші. 

Темпи зростання ніші Темп росту              
фірми-нішера зменшуються збільшуються 

зменшується Стратегія підтримання 
позицій 

Стратегія інтеграції 

прискорений Стратегія виходу за 
межі ніші 

Стратегія лідерства в 
ніші 

Рис. 2. Маркетингові стратегії залежно від співвідношення 
між темпами зростання ніші та нішера [7, с. 148] 

 
Класифікація конкурентних стратегій залежно від виду 

бізнесу і ступеня охоплення ринку заснована на класифікації 
конкурентної боротьби в живій природі, запропонована ще в 40-і 
роки ХХ сторіччя Л. Г. Ременським, і систематизована А. Ю. 
Юдановим. Згідно такої класифікації, розрізняють чотири види 
конкурентних стратегій: віолентна, патієнтна, кометантна, 
експлерентна [10]. 

Висновки. Як бачимо, існує значна кількість маркетингових 
конкурентних стратегій. Причиною цього є різноманітність 
аспектів, з якими стикається підприємство в своїй діяльності при 
зміні чи захисті конкурентної позиції. При цьому, очевидно, що 
підприємство може одночасно використовувати кілька 
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маркетингових конкурентних стратегій, кожна з яких стосується 
певного виду його діяльності. Це дає нам можливість зробити 
висновок, що маркетингова конкурентна стратегія застосовується 
підприємством на корпоративному рівні та стосується всіх аспектів 
його маркетингової діяльності.  

Щодо класифікації маркетингових конкурентних стратегій, 
то на нашу думку доцільним є поєднання класифікації А. де Літла 
та Ф. Котлера. Ми пропонуємо виділити маркетингові конкурентні 
стратегії чотирьох типів: маркетингові конкурентні стратегії 
лідерів, маркетингові конкурентні стратегії підприємств, що мають 
сильні позиції, маркетингові конкурентні стратегії підприємств зі 
слабкими позиціями та маркетингові конкурентні стратегії нішерів 
(вузькоспеціалізованих підприємств).  
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УДК: 332.142.6:502 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

НАСТАСЕНКО О.Г., аспірант 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Науковий керівник – д.е.н., професор Даниленко А.С. 

 

Визначена необхідність розвитку теоретико-методологічних основ 
інвестиційного забезпечення підприємств в реалізації цілей стратегічного 
розвитку. Досліджено сутність та фактори формування інвестиційного 
попиту у підприємницькому середовищі, складові інвестиційного процесу та 
чинники інвестиційної політики підприємств. 

 

The necessity of the theoretical and methodological bases development for 
investment providing of enterprises in the achievement of the strategic management 
goals is established. An essence and factors of formation of an investment demand in 
business environment, the components of investment process and factors of investment 
policy of enterprise are investigated. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. 

Інвестиційний маркетинг як елемент механізму управління 
інвестиційною діяльністю підприємства виступає найважливішим 
засобом забезпечення умов виходу вітчизняної економіки зі стану 
хронічної кризи, здійснення структурних зрушень у народному 
господарстві, упровадження сучасних досягнень технічного 
прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності 
на мікро- і макрорівнях. Активізації інвестиційного процесу є 
одним з найбільш діючих механізмів подальших соціально - 
економічних перетворень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, 
що питаннями підвищення ефективності управління 
інвестиційною діяльністю займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, 
а саме:  
В. Баумгертнер, І. Бланк, В. Грамотнєв В. Гриньова, Б. Гунський, 
Ю. Коваленко, Д. Лук’яненко, О. Мозговий, С. Онікієнко, А. 
Пересада, Д. Черваньов. Разом з тим залишається безліч 
дискусійних питань щодо механізму управління інвестиційною 
діяльністю підприємства. Тому для вітчизняних підприємств 
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доцільно розробляти методологічні засади реалізації 
маркетингової інвестиційної стратегії управління у напрямі 
залучення інвестицій. 

Мета дослідження полягає в аналізі особливостей 
інвестиційного маркетингу як механізму управління інвестиційною 
діяльністю підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Серед проблем управління 
інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання особлива 
роль належить питанням обґрунтування маркетингових 
інвестиційних рішень, які формуються у рамках самостійної 
функціональної підсистеми, яка визначається економічною 
наукою як інвестиційний маркетинг. 

Вважаємо, що інвестиційний маркетинг доцільно розглядати 
в двох аспектах. Перший пов'язаний із діяльністю підприємства на 
ринку, яка передбачає вивчення та прогнозування попиту, 
моделювання способів його задоволення через різноманітну 
товарну пропозицію. У цьому випадку суб’єкт інвестиційного 
маркетингу є одним із суб’єктів товарного ринку. 

Інший аспект стосується діяльності суб’єкту господарювання 
на інвестиційному ринку. На цьому ринку коло споживачів 
складається із сукупності підприємств, асоціацій, кредитних 
закладів, страхових організацій тощо, які спроможні інвестувати 
передбачувані об’єкти. Зазначимо, що даний ринок є сферою 
прямої участі інвестиційного маркетингу та його економічних 
інтересів [1]. 

Взаємодія цих двох аспектів вимагає узгодження 
інвестиційних можливостей бізнес-суб’єкта і потреб в 
інвестиційних розробках, які зумовлені інтересами потенційних 
інвесторів та кінцевих споживачів. Необхідно зазначити, що 
потреби інвесторів знаходяться у безпосередній залежності від 
степені задоволення споживчого попиту на товари на послуги, 
виробництво яких передбачається здійснювати по завершенню 
реалізації інвестиційних розробок. При цьому інвестиційний 
маркетинг охоплює два етапи: маркетинг на територіальному 
товарному ринку та маркетинг на ринку інвестицій. 

На першому етапі здійснюється  традиційна маркетингова 
діяльність по вивченню споживчого попиту за допомогою методів 
маркетингових досліджень, сегментації ринку та вибору цільового 
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сегменту, розробка товарної пропозиції відповідно до прогнозних 
характеристик попиту. Для найбільш капіталомістких 
інвестиційних проектів вже на цій стадій формується комплексна 
система просування товару на ринок, яка базується на принципі 
адекватності товару і попиту, що включає способи збуту і 
реалізації кінцевого продукту, методи стимулювання збуту, рекламу 
та інші методи комунікаційного впливу. 

На другому етапі формуються характеристики інвестиційних 
моделей (програм, проектів, планів) відповідно до інтересів 
інвесторів. Доказам їх інвестиційної привабливості є результати 
першого етапу. Незважаючи на наявність поетапної структури, 
реальні маркетингові обґрунтування практично сумісні у часі. Це 
обумовлено основним принципом маркетингу – принципом 
повного ресурсного забезпечення передбачуваних заходів. 

Створення концептуальних засад прийняття маркетингових 
інвестиційних рішень передбачає наукову побудову системи цілей 
інвестиційного маркетингу. Процес визначення цілей є 
невід'ємною частиною системного підходу, який розглядає 
інвестиційну діяльність як інтегровану сукупність взаємопов’язаних 
і взаємозалежних елементів, здатну забезпечити досягнення 
системного ефекту. Зазначимо, що стосовно інвестиційної 
діяльності системний підхід дозволяє уникнути односторонності 
процесу управління. Досягнути необхідної узгодженості та 
збалансованості рішень. 

Системний підхід вимагає додержання наступних 
принципів. Провідним принципом інвестиційного маркетингу є 
принцип комплексності. Його прояви достатньо складні та 
багатогранні. По-перше, він проявляється в інтегруванні чотирьох 
напрямів діяльності, які відповідають класичному маркетингу: 
товарній, ціновій, збутовій та комунікаційній політиці. По-друге, 
він заклечається у поєднанні двох сфер діяльності підприємства  - 
традиційного ринку товарів та послуг і ринку інвестицій. По-третє, 
від передбачає інтеграцію інтересів всіх учасників інвестиційного 
ринку і створення взаємопов’язаних умов для всіх сторін, що 
беруть участь в інвестиційному процесі.  

Наступним важливим принципом є багатоваріантність та 
оптимальність маркетингових рішень. Його сутність полягає в 
необхідності розробки множини альтернативних варіантів рішень 
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та вибору одного із них у якості оптимального за допомогою 
певного критерію.  

Наступним принципом інвестиційного маркетингу є 
принцип своєчасності. Він передбачає точного врахування 
часового фактора. Маркетинг, який ґрунтується на прогнозуванні 
попиту, завжди пов'язаний із часовими характеристиками. У 
інвестиційній діяльності,охоплює тривалий період, особливо 
важливо визначити параметри попиту відповідно до прогнозних 
умов кон’юнктури, які відносяться до найбільш динамічних 
категорій і можуть змінюватися у різні часові періоди. 

Принцип своєчасності взаємопов’язаний із реалізаційним 
принципом, який характеризує готовність маркетингових 
інвестиційних заходів до практичного використання, яка 
забезпечується предметною орієнтацією і відносно високим 
ступенем конкретизації інвестиційних розробок, а також повним 
врахуванням факторів зовнішнього середовища.  

Система цілей інвестиційного маркетингу регулює цей 
процес із позиції системної доцільності. Вона має багаторівневу 
ієрархічну структуру, відповідно до якої досягнення цілей нижчих 
рівнів забезпечує досягнення вищих. При побудові такої структури 
доцільно використовувати широко відомий у теорії та практиці 
управління метод побудови «дерева цілей». 

Формування маркетингових інвестиційних рішень вимагає 
глибокого аналізу виробничо-господарської діяльності учасників 
інвестиційного ринку, а також пошуку можливостей для її 
розширення і модифікації. При цьому функції маркетингового 
аналізу доповнюються функціями техніко-економічного та 
фінансового аналізу, що дозволяє досягнути необхідної широти та 
деталізації внутрішньої аналітичної інформації. 

Відносно до зовнішньої інформації, яка формується за 
межами внутрішнього суб’єктів господарювання необхідно 
виділити вимоги максимальної повноти її достовірності та 
надійності. У найбільшій мірі це стосується інформації в сфері 
споживання, поведінки споживачів, фінансового стану 
потенційних інвесторів, важливих суспільно-політичних процесах 
і явищах. Одержання такої інформації можна забезпечити за 
допомогою інвестиційного моніторингу [2]. До основних видів 
діяльності, які реалізуються у ході проведення інвестиційного 
моніторингу, відносять: діагностування стану об’єкту; 
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прогнозування динаміки стану та поведінки об’єкта; розробка 
рекомендацій щодо вирішення виявлених моніторингом проблем 
із оцінкою необхідних ресурсів. 

Організація діяльності за цим напрямом на основі їх 
функціонального агрегування у рамках інвестиційного моніторингу 
дозволить досягнути необхідного рівня інформаційної 
забезпеченості процесу прийняття маркетингових рішень, під якими 
розуміють сукупність ділових ініціатив підприємців з приводу 
інвестицій, важливе місце належить інвестиційним проектам. 
Поняття «інвестиційний проект» розглядається із двох точок зору. 
Перша трактує його як діяльність (сукупність заходів), які 
передбачають здійснення комплексу дій, направлених на досягнення 
визначеної цілі [3]. Подібними за змістом  є такі терміни як 
«господарський захід», «робота», «проект». Інша розглядає 
інвестиційний проект к систему організаційно правових і 
розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення 
яких-небудь дій. Дане трактування є більш ємким і точно відображає 
специфіку інвестиційного проектування. 

Розробка інвестиційного проекту, як правило, відрізняється 
високою трудомісткістю, вимагає тривалого часу і здійснюється у 
декілька стадій, кожна із яких включає ряд послідовних процедур. 
Першою за черговістю є передінвестиційна стадія, у ній 
передбачаються наступна послідовність дій: пошук інвестиційних 
концепцій; аналіз інвестиційних можливостей; маркетингові 
дослідження на відповідних ринках; попередня підготовка проекту 
та його техніко-економічне обґрунтування; варіативне 
проектування; оцінка варіантів і вибір найбільш раціонального 
рішення; кінцеве формулювання проекту та його техніко-
економічної та фінансової оцінки; оформлення повного бізнес-
плану. 

Другою є власне інвестиційна стадія. До неї входять: 
проведення переговорів і укладення контрактів; уточнення і 
коректування проектних розробок; навчання персоналу. 

На третій стадії, яку можна назвати виробничою, 
здійснюються роботи по створенню об’єкту (будівництво, 
модернізація, реконструкція, технічне переозброєння) та здачі його 
в експлуатацію. У структурній побудові цієї стадії виділяються два 
крупних блоки: виробництво і здача в експлуатацію. 
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Важливою особливістю структурного аналізу процесу 
розробки інвестиційного проекту є включення до її складу 
експлуатаційної стадії, на якій передбачається наступна 
послідовність дій: поточна експлуатація, яка націлена на 
підтримання об’єкту в робочому стані відповідно із проектної 
документацією, та інноваційні розробки. Що стосується останніх, 
то їх роль і значення зумовлені, в першу чергу, логікою наступної 
поведінки об’єкту. Виходячи із положень теорії життєвих циклів, 
інвестиційний об’єкт із часом втрачає свою 
конкурентоспроможність внаслідок фізичного та морального 
зношення, або в результаті інтенсифікації процесу конкуренції. 

Постадійна структура проекту створює основу для 
прийняття принципово правильних рішень та їх повної 
реабілітації, ключовим елементом якої є багатоваріантність 
проектних розробок, їх оцінка та вибір найбільш ефективних 
рішень. Такий підхід дозволяє забезпечити інвестиційну діяльність 
бізнес-концепцій та проектів та відповідає задачам 
ресурсозбереження. 

Як свідчить практика, найбільш складним моментом 
інвестиційного проектування є його початковий етап – пошук 
інвестиційних концепцій. Розробка бізнес-ідей відноситься до числа 
найбільш ризикових економічних актів, які володіють високим 
рівнем невизначеності відносно можливості їх подальшої реалізації. 
У мировій статистиці відмічено, що реалізується на практиці одна із 
80-100 ідей. При цьому із уже реалізованих ідей успіх на ринку 
мають від 17% до 24% 9залежно від сфери діяльності та виду ринку). 

При формуванні інвестиційних концепцій можуть бути 
використані різні джерела бізнес-ідей. При виборі такого джерела 
важливо орієнтуватися на основний принцип маркетингу – 
відповідність ринкової пропозиції та споживчого попиту. 
Відповідно до них, основним джерелом  бізнес-ідей є споживач із 
характерними для нього потребами та умовами 
платоспроможності. Якщо інвестиційний проект розробляється 
виробничим підприємством, то пошук ідей доцільно орієнтувати 
на всебічне вивчення споживачів кінцевої продукції та 
прогнозування стану попиту. Необхідно врахувати і власний 
потенціал підприємства: виробничі потужності, рівень кваліфікації 
персоналу,  дослідницькі напрацювання, характер ринку, частка 
ринку, яку займає підприємство. 
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Діагностика структури інвестиційних проектів  є складовою 
частиною системи управління проектом. Під управлінням 
інвестиційним проектом розуміють процес управління 
фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами впродовж 
усього циклу здійснення проекту за допомогою сучасних 
управлінських методів. Методичний інструментарій, який 
використовується для цих цілей, повинен бути інтегрованим 
багатьма економічними та інженерно-економічними напрямами 
менеджменту, маркетингу, економіки та організації виробництва, 
техніки та технології. 

Розвиваючи структурну побудову із позиції  системного 
підходу, можна характеризувати його як сукупність елементів і 
зв’язків, які забезпечують досягнення поставлених цілей. 
Інвестиційний проект як система відрізняється наступними 
властивостями: представляє собою цілісну сукупність 
взаємопов’язаних елементів; володіє складною структурою, яка 
побудована на принципах руху від спільного до окремого; існує  та 
функціонує у зовнішньому середовищі та перебуває під його 
впливом;  його склад не залишається не змінним у  процесі  
розвитку, а може змінюватися через появу  нових елементів. 

У практиці економічного обґрунтування зустрічаються й 
інші підходи до структуризації інвестиційного проекту. Наприклад, 
виділяють елементи, які: створюються у процесі реалізації проекту; 
забезпечують виконання робіт; є функціональними процесами [4]. 

Вважаємо, що заслуговує на увагу практики спосіб 
декомпозиції проекту у випадку обмеження його життєвого циклу 
здачею об’єкту замовнику. Даний підхід передбачає 
трьохстадійний поділ розробки та реалізації проекту. 

Перша стадія – концептуальна – включає у себе визначення 
та уточнення кінцевих цілей проекту та способів їх досягнення; 
оцінку життєздатності проекту із врахуванням можливих обмежень 
та попередньої оцінки вартості проекту; складання плану робіт по 
проекту, який включає вибір земельної ділянки, а також 
затвердження складу робіт по конкретному проектуванню. 

Друга стадія називається контрактною та охоплює наступні 
роботи: підготовка завдання на проектування; оголошення про 
наміри виконувати проектні роботи; визначення кваліфікаційних 
вимог; відбір виконавців проекту (на конкурсній основі); 
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оформлення контрактів із проектною організацією та формальне 
закріплення відносин із будівельною організацією. 

На заключній стадії – стадії реалізації – розуміють 
проведення двох процедур: детального (робочого) проектування і 
проведення будівельних робіт. 

Структурне вивчення інвестиційних проектів вимагає 
дослідження його життєвого циклу, у якому, як відомо, присутні 
декілька стадій. Найбільш повну уяву про життєвий цикл 
розглядають його як проміжок часу між пошуком бізнес-ідеї та 
моментом ліквідації об’єкту. Необхідно підкреслити, що у даному 
випадку розглядається фізичний цикл проекту, який може не 
співпадати із економічним [1]. 

Висновок. Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити 
висновок про складну структуру інвестиційних проектів, а також 
наявність істотних відмінностей у позиціях та наукових підходах.  

Отже, виникає необхідність проведення структурної 
діагностики, яка ґрунтується на принципі системного підходу, 
теорії життєвих циклів, принципів маркетингу та менеджменту, 
базового елемента інвестиційного проектування, що дозволяє 
досягнути необхідного рівня теоретичного обґрунтування та 
практичної вагомості рішень, що приймаються. 

Пошук ефективних інвестиційних рішень  вимагає побудови 
відповідної методологічної та методичної бази, що дозволяє давати 
об’єктивну оцінку результативності інвестицій. Концептуальною 
основою такої побудови є принцип системного підходу, що 
забезпечує можливість вивчення складного економічного об’єкту 
як інтегрованою сукупністю взаємопов’язаних структурних 
елементів. 
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У роботі проаналізовано визначення терміну „інституціоналізм”, 
з’ясовано його сутність та використано інституційний аналіз діяльності 
аграрних підприємств. 

Determination of term „institutsionalism”, is in-process analysed, his 
essence is found out and the institutional analysis of activity of agrarian 
enterprises is used. 

 
Постановка проблеми: Підприємства аграрного бізнесу 

виступають важливими структурними елементами ринкової 
економіки. Їх роль та функції полягають у сприянні формуванню 
диверсифікованої інфраструктури аграрного ринку, що в свою 
чергу спонукає до поглиблення інтеграційних процесів зі 
збереженням і примноженням агропромислового капіталу та 
зміцненням продовольчої безпеки країни. Однак аграрну сферу, як 
і все народне господарство охопила економічна криза. Тому 
важливим стає детальна оцінка стану підприємств аграрної сфери 
для прийняття відповідні рішення щодо змін у стратегії й тактиці 
господарювання. Актуальним є  використання ширшої гамми 
поглядів на результати функціонування підприємств, зокрема 
інституційного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень: Багато вітчизняних та 
зарубіжних науковців присвячують свої праці аналізу діяльності 
підприємств, використовуючи спрямування інституціоналізму. 
Зокрема, Д. Норт є засновником і, напевно, найавторитетнішою 
постаттю в економічній історії інституційного спрямування. Він і 
його послідовники виходять з того, що інститути 
трансформуються під впливом змін у цінах та ідеології [14, с. 118-
131]. А. Грищенко здійснив аналіз соціально-економічних змін з 
точки зору інституційного підходу [2, с. 7-44]. О. ремко вперше 
застосував інституційний підхід до аналізу перехідних процесів в 
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економіці України [13, с. 82]. Однак при умовах ринкової 
економіки існує необхідність детального вивчення інституційного 
аналізу та використання його в сільськогосподарських 
підприємствах. 

Ціль статті: Тому ми ставимо перед собою мету – 
визначити інституціоналізм, як напрямок економічної теорії та 
використати його при аналізі аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу: Економічна енциклопедія 
визначає інституціоналізм, як один із напрямів сучасної 
економічної думки, об’єктами дослідження якого є певні інститути 
(корпорації, держава профспілки), а також правові, психологічні та 
морально-етичні аспекти (звичаї, навички, інстинкти та ін.) [5, с. 
657]. 

Інституціоналізм – це досить складна галузь науки як за 
напрямами досліджень, так і за результатами їх пізнання в 
економіці та суспільстві. Оскільки породжує досить різні 
тлумачення інституціоналізму як у цілому, так і його складових. 
Одні автори уявляють інституціоналізм як щось єдине, інші ведуть 
мову про „інституціональні напрями в сучасній економічній 
теорії” [7, с. 33]. В одних працях говориться про одну школу – 
інституціональну, в других – по дві (традиційну або класичну) а в 
третіх – про три (старий американський інституціоналізм, новий і 
нео- інституціоналізм) [1, с. 92]. Слід зазначити, що робляться 
спроби виділити ще один напрям – інституціонально-
еволюційний, але це викликає заперечення, що „еволюційний 
підхід властивий як соціально-орієнтованому, так і 
неоінституціоналізму” [1, с. 100]. Це означає, що існування 
інституціонально-еволюційного, як самостійного напряму, 
неможливо.  

Інституційний аналіз є методом нового напрямку в 
економічній науці – інституціоналізму, що досліджує принципи 
нестійкого розвитку системи і структурних змін у сфері 
економічних відносин [6, с.98]. Засновники інституціоналізму 
(американські вчені Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчелл; 
англійський економіст Дж. Гобсон та інші) та сучасні 
представники (Дж. Гелбрейт, Р. Хейлброннер, Д. Норт, А. Алчіян 
та інші) велику увагу приділяли інститутам, вважали, що саме вони 
є рушійними силами розвитку людського суспільства.  
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Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчелл під інститутом 
(інституцією) розуміли сукупність сталих звичаїв, традицій, 
способів мислення і поведінкових стереотипів індивідів, як членів 
соціальних груп і суспільства вцілому. Проте на думку 
вітчизняного економіста О. Г. Шпикуляка, дана точка зору має 
обмежений характер, бо розглядає інституцію у ракурсі 
поведінкових ознак розвитку людини. Він погоджується із 
сучаснішою інституціональною теорією, що розглядає інститути 
(інституції) з економічної точки зору, виділяючи індивідів як 
економічних суб’єктів [8, с. 143]. 

Тобто, інститути – це стійкі системи суспільних правил і 
звичаїв. Мова, гроші, закон, системи міри й ваг, етикет, фірми та 
інші організації – усе це інститути, які являють собою тип 
структури, найбільш значимої в соціальній сфері, їм притаманна 
властивість створювати і формувати якості й поведінку агентів на 
фундаментальному рівні [4, с. 27 

Один із сучасних представників інституціоналізму Д. Норт 
визначає інститути як „правила гри” суспільства або, точніше, 
обмеження, що вигадали люди, які спрямовують людську 
взаємодію в певне русло та структурують стимули в процесі обміну 
[3, с. 198]. Російський вчений С. Фролов визначає інститути як 
форму людської діяльності, що базуються на чітко розробленій 
ідеології, системі правил і норм, розвинутому контролі за їх 
виконанням [10, с. 54]. Архітектор польських реформ Л. 
Бальцерович вважає, що інститути „задають” кожній людині 
визначено роль, у межах якої вона повинна діяти та приймати 
рішення [12, с. 37]. Вітчизняні економісти Р. Пустовійт та М. 
Овчарук визначають інститут, як сукупність, що складається з 
правила та декількох правил і стимулюючих факторів, що 
визначають особливості прийняття рішень і подальшої поведінки 
індивідів для його виконання [9, с. 15]. 

На наш погляд, інститути – це визначена система правил, 
норм, дій та форм людської діяльності, що являється фундаментом 
функціонування кожного організованого суспільства та держави 
загалом. Для успішного переходу до капіталізму, підвищення 
економічного потенціалу країни, покращення стану сільського 
господарства і добробуту громадян залежать від інституційних 
факторів. Функціонування будь-якої економічної системи є 
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неможливим без створення і розвитку упорядкованої інституційної 
бази. Тому, без сумніву, інституційний підхід до аналізу 
економічних процесів є необхідним, важливим, перспективним та 
актуальним. 

Інститути характеризуються значною різноманітністю і 
складною внутрішньою структурою. Їх класифікація базується на 
великій кількості критеріїв. Перш за все, вони поділяються на 
формальні, які закріплені в законодавчих та інших нормативних 
актах і означають обов’язковість дотримання, що забезпечується 
системою державних органів, навіть дією різних форм 
примушення, і неформальні, які становлять сукупність норм і 
правил соціально-культурного і морально-психологічного типу. 
До них належать також інститути ділової поведінки, що 
регулюють стосунки людей у процесі господарської діяльності. 

Формальні інститути за рівнем дії є макро- і мікроструктурні, 
тобто діють на рівні усієї економіки або установи, організації. Вони 
можуть бути загальними, які регулюють ділову поведінку. 
Формальні норми і правила утворюють ієрархічну, тобто 
інституційну, структуру економіки і суспільства. Конституція як 
основний закон визначає найбільш загальні норми і правила, на 
основі яких розгортається багатоманітна система норм і правил, 
що регулюють їх здійснення на нижчих рівнях економічної та 
суспільної системи [11, с. 5]. 

До формальних інститутів агропідприємств необхідно 
віднести форми суспільного устрою, законодавчо-нормативну базу 
держави, підприємства та інші наукові установи і контролюючі 
організації, які регулюють функціонування підприємств. Вони не 
завжди є стабільними, оскільки з розвитком суспільства 
змінюються швидкими темпами. Інститути можна віднести до 
зовнішнього середовища, бо вони створюють необхідні умови, 
простори для діяльності підприємства. 

Неформальні інститути – це сукупність норм і правил, які 
відбивають соціально-культурну і соціально-психологічну сторони 
економіки і суспільства. Вони містять норми і правила поведінки 
людей у процесі господарської діяльності, які регулюють ці 
процеси. У системі неформальних інститутів значну роль 
відіграють історичні та етнічні традиції, рівень правосвідомості, 
ціннісні фактори та інше. 
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Сукупність формальних і неформальних інститутів утворює 
таку їх структуру, яка адекватна структурі економіки і суспільства, 
відображає систему виробничих і суспільних відносин і слугує їх 
реалізації. Водночас усередині цієї єдності формальні інститути як 
найбільш загальні та принципові з точки зору функціонування і 
розвитку економіки визначають характер неформальних інститутів 
[11, с. 5]. 

Загалом, інституціоналізм за своєю методологією тісно 
пов’язаний з економічною теорією марксизму, класичною 
політичною економією та філософією прагматизму. Охоплює не 
лише економічну сферу діяльності об’єкту, а враховує також 
соціальну, морально-психологічну, правову, релігійну сфери. Для 
цього напряму характерним є дослідження виробництва, капіталу, 
науки, технології, форм організації виробництва і ролі держави в 
економіці та суспільстві. При цьому процеси діяльності 
розглядаються не в статиці, а в розвитку, динаміці, що формує 
методологію в майбутнє.  

З погляду інституціоналізму, сільське господарство являється 
інституцією (інститутом), що функціонує на основі формальних і 
неформальних інститутів. Оскільки галузь наділена специфічними 
особливостями, відповідно сільськогосподарські підприємства 
функціонують в особливих умовах з боку ринкової економіки  і 
природнього середовища.  

Крім інститутів економічної сфери на діяльність 
сільськогосподарських підприємств впливають також інститути 
політичної, соціальної, правової та морально-психологічного сфер 
тощо. 

Інститутами політичної сфери підприємництва є державні 
органи влади, які здійснюють регулювання, контроль, 
стимулювання підприємницької діяльності в державі. Інституційна 
структура сфери має ієрархічний характер та ґрунтує свою 
діяльність на діючому законодавстві. Обласні, районні та місцеві 
державні органи влади здійснюють цінове регулювання 
виробництва сільськогосподарської продукції, встановлюють 
систему оподаткування, забезпечують кредитно-фінансовий 
механізм економічних процесів, проводять антимонопольну 
політику, здійснюють регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності та мотивують підприємців до виробництва 
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конкурентоспроможної продукції сільського господарства та 
виконують безліч інших функцій.. 

Аграрне виробництво тісно пов’язане з соціальною сферою 
економіки. Соціальні інститути ставлять перед собою мету - 
розвиток та підтримка сільських територій та їх жителів; 
підвищення доходів населення; забезпечення зайнятості 
працездатних; захист інтересів виробника сільськогосподарської 
продукції та його працюючих тощо. Для цього створені соціальні 
фонди, організації, інститути розвитку, громадські установи та інші 
об’єкти, що на основі законодавства намагаються захищати права 
громадянина і при цьому покращують стан 
сільськогосподарського виробництва в країні. 

Правові інститути держави займаються реалізацією 
законодавчо-правової бази підприємництва, що регулюють 
відносини між суб’єктами ринку, захищають їх права та створюють 
сприятливе середовище функціонування  підприємств. Найвищим 
нормативно-правовим документом є Конституція, похідні від неї  - 
закони, розпорядження, акти, укази та інші нормативно-правові 
документи.  

До морально-психологічних інститутів слід віднести 
традиції, етнічні особливості, менталітет, світосприйняття 
населення. Кожна країна здійснює свою аграрну політику, 
виходячи з конкретних умов, економічних і технологічних 
можливостей, рівнів земле- і водозабезпеченості, історичних 
традицій народу та його бачення, характеру поведінки. Наша 
Україна здавна гордилася основним багатством – землею, тому й 
існує повна перспектива розвитку сільського господарства. 

Оцінюючи стан сільськогосподарських підприємств за 
інституційним аналізом, можна вважати, що сучасна економічна 
ситуація створила чимало труднощів у аграрному секторі. Зокрема 
у підприємств відсутня сучасна система матеріально-технічного 
постачання, сервісного і консультаційного обслуговування, 
ефективного механізму захисту цін на основні продовольчі товари, 
ослаблена фінансова допомога фермерам з боку держави. Також 
відбувається дисбаланс у паритеті цін на промислову і 
сільськогосподарську продукцію, продукцію рослинництва і 
тваринництва; недосконале кредитне забезпечення та система 
оподаткування; низький розвиток підприємництва та ринкової 
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інфраструктури в сільській місцевості; недостатньо сформована 
психологія селян до приватного господарювання тощо. 

Всі перераховані вище проблеми створюють вкрай 
несприятливе середовище для ведення аграрного бізнесу та 
доводять, що в країні відсутній ефективний механізм 
інституційного функціонування. Сфери інститутів діють як одна 
система і створюють видимі бар’єри для підприємця, породжуючи 
щораз нові труднощі в бізнесі. Правильне та ефективне 
взаємофункціонування інститутів аграрного виробництва 
налагодило б усю структуру АПК та дало б можливість виробляти 
високоякісну і конкурентоспроможну вітчизняну продукцію. 

Тому вкрай необхідна державна підтримка інститутів 
аграрної сфери для забезпечення раціонального функціонування 
сільськогосподарських підприємств. Насамперед необхідно 
виконати такі завдання: 

- удосконалення й розвиток законодавчої та нормативно-
правової бази, яка регулює розвиток сільської місцевості та 
сільськогогсподарства; 
- інформаційне забезпечення сільського населення із соціальних, 
економічних та правових питань; 
- розробка наукових та аналітичних досліджень з розвитку 
сільського господарства та сільської місцевості; 

- розробка моделей регіонального розвитку; 
- сприяння, шляхом проведення тренінгів, в підготовці фахівців 
для вирішення актуальних питань сталого розвитку економіки; 
- сформувати систему цінового моніторингу на аграрному ринку, 
який включає поняття збору, аналізу, поширення цінової 
інформації споживачам на внутрішньому та зовнішньому ринках 

- сформувати інфраструктури аграрного ринку в сільській 
місцевості на рівні районної ланки та інше.  

Висновки: Узагальнивши вищесказане, можна зробити 
висновки, що інституціоналізм – це сучасний напрямок 
економічної теорії, який досліджує інституційну будову 
взаємовідносин між суб’єктами економічної діяльності, 
враховуючи соціальні, морально-психологічні, політичні та інші 
норми.. Перевагами даного напрямку є предмет пізнання – 
інститути, які мають місце і в економіці, і в соціальній сфері, в 
сфері права, моралі, релігії тощо.  
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В історії України з найдавніших часів аграрне питання 
завжди було актуальним і складним. Сьогодні, саме в аграрному 
секторі зосереджено біля третини основних виробничих фондів, 
працює четверта частина населення, зайнятого в економіці 
України. Тому дуже важливо є проаналізувати діяльність та стан 
сільськогосподарських підприємств не лише з економічної точки 
зору, а й з політичної, правової, соціальної, морально-
психологічної для виявлення проблем та причин їх спаду. 

Ніяке суспільство не зможе функціонувати нормально, якщо 
не матиме високорозвиненого аграрного сектора і достатньої 
кількості продовольства для забезпечення населення. А ми бачимо, 
що сьогодні в державі створені несприятливі економічні, 
політичні, правові, соціальні та морально-психологічні умови для 
ведення агробізнесу та відсутній ефективний інституційний 
механізм функціонування  економіки. Все це потребує 
невідкладних заходів з боку держави, як основного гаранта 
людських прав. Вона повинна створити відповідні організаційні 
передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на 
національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних 
інституціональних механізмів — організацій (дослідних і 
навчальних центрів, інститутів, асоціацій), їхню діяльність треба 
зосередити на: розв'язанні ключових проблем підвищення 
ефективності різних організаційно-правових форм 
сільськогосподарського виробництва та реалізації стратегії і 
тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях 
управління. 
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ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ  
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

РИНКУ ХЛІБА І ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
 

ПІДДУБНЯК Т.А., к.с.-г.н., доцент. Херсонський ДАУ 
 

В статті розглянуто умови формування маркетингової діяльності 
підприємств України  на ринку хліба і хлібобулочних виробів. 

In the article the terms of forming of marketing activity of enterprises of 
Ukraine  are considered at the market of bread and wares of bakeries. 

 

Постановка проблеми. Продовольчий ринок є 
стратегічним для будь якої країни, тому що збалансоване достатнє 
екологічно чисте харчування – необхідна умова збереження нації. 
Питання продуктової доступності, збалансованості на ньому 
попиту і пропозиції дуже важливе для виживання і розвитку (в 
прямому сенсі) як споживачів, так і покупців. Особливо це 
стосується продуктів першої необхідності, серед яких хліб.  

В Україні питання регулювання ринку хліба завжди не тільки 
економічне, а й політичне. Жорстке регулювання цін  і рівня 
рентабельності підприємств галузі протягом багатьох років 
призводить до руйнування підприємств галузі. До цього додаються 
негативні тенденції світового продовольчого ринку.  

Згідно моніторинга ООН стану світового продовольчого 
ринку, індекси цін на переважну кількість продуктів харчування 
зростають і будуть значно зростати, не зважаючи на достатні 
врожаї сільгоспкультур [1].  

Несприятливі умови розвитку в галузі вимагають 
креативного підходу до маркетингового управління 
підприємствами, особливо в  кризових умовах. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням стану ринку 
підприємств на ринку продовольства присвятили свої роботи 
вітчизняні вчені Пасхавер Б., Бойко В., Власов В., Дмитренко Н., 
Москаленко В. Питання  стану  маркетингового середовища 
переважно носять аналітичний характер і представлені у звітах 
аналітичних груп і агенцій. Питанням управління маркетингом 
присвячені роботи Павленко А.,  Куденко Н.,. Войчак А., 
Примак Т. та ін. 

Мета статті. Мета статті полягає в узагальненні досвіду 
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маркетингового управління в період кризи для його практичного 
застосування підприємствами продовольчого ринку України. 

Основний матеріал досліджень. Що стосується попиту на 
хліб, то він нееластичний і обумовлений, в першу чергу,  
фізіологічною нормою споживання, яка для дорослої людини 
складає 422 грам, у тому числі 388 грам пшеничного, 134 грама 
житнього. Середньорічна раціональна норма споживання 
населенням хліба і хлібопродуктів – 101 кг. 

В табл.  1. представлені показники виробництва і 
споживання хліба і хлібобулочних виробів в Україні офіційних 
виробників.[2]. 
       Таблиця 1. 

Показники виробництва і споживання хліба в Україні 
Роки Показники 2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 

Виробницт 
во, тис. т 2335 2307 2264 2160 2034 1978 1755 

Споживання 
кг/1 особу 
на рік 

125 126 124 120 116 114 * 

* - немає даних. 
 

Як видно з табл. 1 в 2009 році офіційні показники 
споживання на душу населення знижувалися. Також спостерігалася 
тенденція до зниження виробництва хліба, яка зумовлена 
зменшенням кількості населення.  

Виробництво хліба і х/б виробів забезпечують хлібозаводи, 
хлібокомбінати, пекарні в мережі торгівлі, пекарні громадського 
харчування, приватні пекарні, окремі підприємці.  В кожній області 
налічується понад 100 крупних виробників. Вони випускають 
порядку 800 типів хлібопродукції, при впровадженні в середньому 
200 нових рецептур у рік. Типовий великий виробник зараз — це 
концерн з групи заводів з прибутком $1—2 млн. і обсягами в 0,1—
0,2 млн. т в рік.  

 Згідно політики держави, ціни і рівень рентабельності (2-
3%) на соціальні сорти хліба жорстко регулюються обласними 
адміністраціями, що не забезпечує нормального функціонування 
хлібопекарських підприємств. 
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Конкуренцію легальним хлібозаводам, хлібокомбінатам 
складають мініпекарні як офіційно працюючі (в супермаркетах) 
так і з тіньовим обігом (не менше 25-30% ринку). Саме тіньові 
операції позначаються на зниженні офіційних даних про обсяги 
виробництва при фактичному його рості. Це призводить до 
перерозподілу ринку.   

Однією з причин зростання ринку при скороченні 
виробництва і населення також вважається високе споживання 
хліба українцями (до 0,3 кг/сут): більш ніж в 2 рази ніж у 
європейців. Вітчизняна продукція майже в 10 разів дешевше 
європейської: порядку $0,4/кг, тоді як в ЄС — до $3/кг, в Росії — 
до $1/кг.  

Несприятливі умови спонукають великих виробників до 
рішучих дій в усіх напрямках діяльності:  концентрація 
виробництва (нарощування активів); розширення асортименту, 
брендування, застосування нових технологій; контроль над 
каналами сировини і збуту (вертикальна маркетингова інтеграція); 
розширення засобів комунікації; створення різних форм об'єднань 
виробників на рівні регіону, галузі. 

Укрупнення суб’єктів ринку відбувається за рахунок 
скуповування фінансово-промисловими групами хлібозаводів, 
комбінатів і  мініпекарен (у перспективі - з неповним циклом 
виробництва). Так, три роки тому власники лізингової компанії 
"Хліб України" (з 2006 року - холдинг "Т і С") купили 75% акцій 
об'єднання "Одеський каравай". Ціна активу - $20 млн. Ще $10 
млн. інвестували в модернізацію підприємства.  

За прогнозами топ-менеджерів українських холдингів, 
завдяки таким заходам великі компанії в найближчі 2-3 роки 
очікують зайняти більше половини ринку. При цьому багато які 
локальні виробники (і торгові марки) постараються розширити 
ринки збуту.  

Компанії сподіваються, що жорстке держрегулювання 
хлібного ринку згодом зникне. Ті, хто розширив активи 
підприємства, отримають ще декілька додаткових відсотків 
рентабельності і зростання капіталізації.  

За оцінками керівника концерну  "Т і С", реальні потреби 
населення в дешевій продукції складають не більше 25% від їх 
загального обсягу виробництва хліба [4].  
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Не маючи можливості в поточний період одержувати 
прибуток від виробництва соціальних видів хліба, виробники 
розширюють асортимент елітних видів продукції, спираючись на 
тенденції заходу.  

За оцінками експертів, доходи від продажу в сегменті елітних 
сортів хліба можуть підвищити прибутки компаній на 5-10%, при 
рентабельності до 70%. Такої  стратегії почали дотримуватися 
великі об'єднання: холдинг «Хлібні інвестиції», концерн 
«Хлібпром». 

В 2001-2003  рр. частка елітних і європейських марок хліба 
оцінювалася в 1,5-2%, в 2004—2005 роках в 3—5%, то в 2007 році 
вже понад 9% внутрішнього ринку.  Для росту такого сегменту 
необхідно стимулювати попит на продукцію, тому підприємства 
експериментують з різними видами хліба звичайного способу 
приготування: зі спеціями, прянощами, насінням, сухофруктами, 
салом та ін інгредієнтами. Також використовуються рецепти без 
звичних дріжджів, на основі хмельової закваски.    

Відомо, основним фактором якості хліба завжди були його 
свіжість, смак, аромат. Тому, крім розширення асортименту хліба 
звичайного приготування, великі компанії представили ринку 
хлібні напівфабрикати різного ступеня готовності за технологією 
швидкого заморожування, дотримуючись того ж західного досвіду. 
Такі хлібні продукти можно доводити до готовності як вдома (за 
10-30 хв.), так і в мініпекарнях (тих же супермаркетів), зберігаючи 
як повну біологічну цінність, так і найкращі органолептичні 
показники. Це дозволяє зберегти імідж як товарного бренду, так  і 
виробника.  

Великі компанії розраховують, що конкуренти - малі пекарні 
повного циклу, не зможуть забезпечити ні широкого асортименту, 
ні належної якості навіть соціального хліба, ні тим більше, 
ексклюзивних видів і суттєво знизять обсяги виробництва, тому 
що, при одночасному рості витрат на сировину, інгредієнти, 
енергоносії, та ін. повний цикл виробництва виявиться збитковим. 

За оцінками експертів, до кінця 2010 року ринку 
заморожених хлібобулочних виробів забезпечене щорічне 
зростання в 2 рази. А рентабельність виробництва хліба і булок з 
напівфабрикатів буде не нижче 50-60%. Суттєва проблема полягає 
в тому, що вироби з замороженого тіста будуть орієнтовані на 
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дорогий споживчий сегмент: Продукцію не можна відрізнити за 
смаком, але її ціна вища в 2-3 рази. Тому, можна очікувати що 
основними споживачами будуть, переважно, мешканці великих 
міст: Київа, Дніпропетровська, Одеси, Львова та ін.  

Обмеження росту сегменту оригінальних видів 
хлібобулочної продукції також буде пов’язане з ростом кількості 
споживачів, що не зможуть його споживати за станом здоров'я: 
через похилий вік, надлишкову вагу, цукровий діабет, глікемію.  

Нові компанії активно впроваджують оригінальну 
продукцію на ринку, в першу чергу, завдяки торговим мережам, які 
є новаторами торгових технологій. Супермаркети відчуваючи 
посилення конкуренції від укрупнених компаній-виробників самі 
активно впроваджують власне виробництво. Націнка на нього 
досягає 130-200%,  рентабельність до 70%. Якщо тенденція росту 
виробників заморожених напівфабрикатів справдиться, 
супермаркети теж  перейдуть на міні-печі обмеженого циклу, як це 
відбувається в Європі. 

Конкуренція в каналах збуту призводить до необхідності 
контролю над каналами збуту шляхом придбання активів заходів 
громадського харчування (наприклад кафеєн «Венские булочки»), 
булочних і поширення спеціалізованих точок продажу, які 
суміщають формат і кафе і булочної. Але таке можуть собі 
дозволити тільки великі компанії.  

Деякі невеликі підприємства-виробники відмовляються 
розширюватися шляхом створення мережі пекарень, через 
неможливість підтримки належного рівня якості продукції під 
торговою маркою. Тому поширюють свій бізнес і частку ринку на 
умовах франчайзингу.   

Також новою для України виявилася тенденція розширення 
регіонального ринку підприємств (коли хліб з одного міста 
привозили до іншого за домовленістю з власниками торгових 
точок).  Технологічні можливості хліба «швидкого заморожування» 
дозволять імпортувати його з країн Європи. Але це, у найближчі 3-
5 років не  складе для вітчизняних копаній конкурентних погроз 
через низьку платіжну спроможність споживачів. 

Зважаючи на типові агресивні стратегії основних 
конкурентів і їх одночасну присутність на одному ринку виникає 
гостра необхідність впізнаваємості їх продукції. Ці питання 
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вирішуються розробкою ексклюзивних видів продукції, брендів, 
так і розширенням носіїв реклами (кольорова реклама на 
спеціалізованому транспорті, на упакуванні, в інтернеті). Раніше в 
теорії маркетингу вважалося, що при реалізації продуктів 
щоденного споживання реклама повинна бути тільки для 
згадування, бо вона не виправдає витрат. Але тепер практика 
маркетингу в Україні свідчить про зворотнє. Один з 
найпоширеніших видів реклами хліба – на його упаковці. При 
цьому кожна рекламна етикетка дає рекламодавцю в середньому 
п'ять контактів з потенційними споживачами..  

Іміджева реклама стала досить актуальною як на місцевому, 
так і на регіональному ринку. 

Використання всіх маркетингових можливостей призводить 
до очікуваних результатів. Продажі холдингу "Хлібні інвестиції" 
щорічно ростуть на 30%. Минулого року дохід компанії досяг $59 
млн. Концерн "Хлебпром" в 2006 році збільшив чистий дохід в 
2,24 рази - до $59,9 млн., а обороти холдингу "Т і С" виросли до 
$87 млн. 

Висновки. Маркетингова політика  основних підприємств-
виробників хліба і хлібобулочних виробів України є агресивною і 
спрямована на створення конкурентних переваг шляхом 
укрупнення, що може привести, згодом, до антимонопольних 
процесів.  

Великі компанії проводять стратегію як вертикальної, так і 
горизонтальної диверсифікації. Активно впроваджують 
технологічну і товарну інноваційну політику. Середні підприємства 
використовують політику екстенсивного розширення ринку, за 
рахунок підтримки високого рівня якості. Немає певних переваг 
кожної концепцій на даному  ринку. 

Література: 
1. Пасхавер Б. Ціни виробництва і споживання продовольчого 

ринку// Економіка України. - № 12.- 2007. – С. 51-60. 
2. www.apk-inform.comhttp: 
3. www. ukrstat. gov.ua 
4. http://smi.liga.net 
5. www.vap.org.ua 
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Розглянуто концепцію логістики в системі управління проектами та 
обґрунтовано понятійний апарат трактування сутності понять „проект” 
та „логістика”. Встановлено, що логістика, маючи за мету підвищення 
ефективності функціонування системи управління проектом, є його 
невід’ємною частиною, оскільки займається управлінням матеріальними 
ресурсами. 

The concept of logistics in the system of management of projects is observed 
and the ways of intensification of its use in modern marketing technologies are 
motivated in the article. It was elucidated that logistics with the purpose of 
intensification of functioning the system of management of projects is its integral part 
because it is engaged in the management of material resources. 

 
Постановка проблеми. Останнім часом в практиці 

матеріально-технічного забезпечення проектів стали 
використовувати нові методи і технології, які базуються на 
концепції логістики. 

Виробник сільськогосподарської продукції розглядає 
логістику, як організацію планування і управління засобів та 
послуг. При цьому ставиться за мету отримання певної продукції в 
потрібний час в потрібному місці за  мінімально можливих витрат. 
У зв’язку з цим проблема наукового обґрунтування, розробки і 
практичного забезпечення АПК є досить актуальна.  

Логістика як наукова дисципліна і практика менеджменту 
стає надійним помічником в удосконаленні матеріально-
технічного постачання аграрних підприємств. Система управління 
ресурсами є головною і в управлінні проектами. Логістичний 
підхід до оптимізації матеріальних потоків повністю відповідає 
системному підході в управління проектами [1, с.209]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному 
етапі становлення логістики зустрічаються десятки різних 
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тлумачень даного терміну. Концепція логістики – це напрям 
мислення, філософія діяльності, згідно з якою необхідно 
оптимізувати зведені логістичні функцій й забезпечити поставку 
товарів „точно в термін”. Концепція вимагає координації всіх 
систем руху та зберігання матеріальних ресурсів. У результаті 
створюється логістична система підприємства, яка значно 
підвищує ефективність функціонування системи управління 
проектами, оскільки завдання управління проектами — досягти 
встановлених цілей протягом обмеженого часу при обмежених 
фінансових, трудових і матеріальних ресурсів.  

Дослідженню питань, пов’язаних із концепцією логістики в 
системі управління проектами присвячені роботи багатьох 
вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких Л.В. Балабанова,  
М.А. Окландер,  Н.Г. Ольдерогге. І.І. Мазур,  В.Д. Шапіро та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 
концепції логістики в системі управління проектами та 
обґрунтувати шляхи посилення їх застосування в сучасних 
маркетингових технологіях. 

Виклад основного матеріалу. Формулювання понять, 
особливо багатоскладових (яким є зокрема поняття „проект” та 
„логістика”), як правило, не претендують на єдність і повноту 
розкриття всіх ознак. Тому приведемо ще декілька відомих 
формулювань. 

 1. Тлумачний словник Вебстера: "Проект (від лат. projectus - 
кинутий вперед; англ. - project) - це що-небудь, що замислюється 
або планується, велике підприємство". 

 2. Зведення знань по управлінню проектами, Project 
Management Institute, США: "Проект - деяке підприємство із 
спочатку встановленою метою, досягнення якої визначає 
завершення проекту". 

3. Англійська Асоціація менеджерів проекту: "Проект - це 
окреме підприємство з певною метою, яке ставить певні вимоги до 
часу, вартості та якості результатів, що досягаються". 

 4. DIN 69901, Німеччина: "Проект - це захід (намір), який в 
значній мірі характеризується неповторністю умов у їх сукупності, 
наприклад: завдання, цілі; тимчасові, фінансові, людські та інші 
обмеження; розмежування від інших намірів; специфічна для 
проекту організація його здійснення". 



 

254 

 5. Світовий Банк в своєму "Оперативному управлінні": 
"Проект - комплекс взаємозв'язаних заходів, спрямованих на 
досягнення протягом заданого періоду часу і при встановленому 
бюджеті постановлених завдань з чітко певною метою...". Для 
Банку цілями є: збільшити або реконструювати продуктивні 
можливості економічної й соціальної інфраструктур, підвищити їх 
збереження й використання; надати технічну допомогу в 
підготовці, реалізації й управлінні проектами, навчанні кадрів; 
представити фінансові кошти, послуги і сприяння при підготовці 
й реалізації проектів. 

6. В.Д. Шапіро в книзі "Управління проектами": "Під 
проектом розуміється процес цілеспрямованої зміни технічної або 
соціально-економічної системи, що переводить її з одного стану в 
інше". 

 7. Же.-Ф. Фельдманн (Вища комерційна школа, Гренобль, 
Франція): "Проект - це послідовність взаємозалежних дій, що 
вимагають залучення декількох учасників; проект повинен бути 
одноразовим (унікальним); він повинен мати загальну мету, яка 
може бути описана як свідома зміна ситуації, що склалася". 

8. А. Поуліменакоу (Школа економіки і політології, Лондон, 
Великобританія): "Проект - єдине у своєму роді чітко визначене 
зусилля, направлене на отримання певних результатів в 
багатофункціональному оточенні протягом встановленого терміну 
і за встановленою ціною із залученням групи людей, що 
володіють різносторонніми навиками і знаннями, які працюють 
під спеціальним керівництвом". 

9. Брайан Твісс в "Управління науково-технічними 
нововведеннями": "Кожен проект повинен починатися з чіткої 
постановки мети, в досягненні якої він і полягає, щодо якої 
оцінюється успіх проекту. Зазвичай це і називається "визначення 
проекту". Оскільки остаточний успіх визначається на ринку, цілі 
повинні бути чітко визначені ринковою потребою, хоча можлива 
модифікована оцінка цієї потреби в термінах, які найчастіше 
досягають на практиці" [3, с. 154]. 

Якщо виходити із наведених визначень, то до проектів 
можна віднести більшість дій, які зустрічаються в процесі людської 
діяльності. Такий висновок дає можливість застосувати  
специфічні методи управління проектами до багатьох заходів, які 
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потребують управління трудовими, фінансовими та матеріальними 
ресурсами. 

Проект, як система, що функціонує в межах життєвого 
циклу, має: 
– вхід,  в якості якого виступають всі ресурси проекту, а саме 

матеріально-технічні, трудові, фінансові та інформаційні; 
– комплекс взаємопов’язаних процесів обробки цих ресурсів із 

врахуванням показників оптимізації для досягнення кінцевої 
мети управління проектом; 

– вихід, який і є результатом проекту. 
В рамках управління проектом функціонують матеріальні 

ресурси та інформаційні потоки, які супроводжують їх та 
відображають ефективність процесів управління. Таким чином, 
логістика, маючи за мету підвищення ефективності 
функціонування системи управління проектом, є його невід’ємною 
частиною і займається управлінням  матеріальними ресурсами. 

Щодо терміну „логістика” також зустрічаються різні 
тлумачення: 

1. Б.А. Анікіна в підручнику „Логістика” . Логістика – наука 
про планування, організацію, управління, контроль і регулювання 
переміщення матеріальних та інформаційних потоків. 

2. Тлумачний словник Вебстера: „Логістика – наука про 
планування, контроль і управління транспортуванням, 
складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними 
операціями підприємства.” 

3. Школа економіки і політології, Лондон, Великобританія. 
Логістика – це мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів 
від зовнішнього джерела до споживача. 

Важливими завданнями логістики в управління проектами є: 
– створення інтегрованої системи управління матеріальними 

ресурсами на основі інформаційних потоків; 
– розробка методів управління рухом ресурсів та контролю 

матеріальних ресурсів; 
– визначення стратегії і технології розподілу ресурсів за 

видами робіт; 
– стандартизація напівфабрикатів та упаковки; 
– прогнозування об’ємів постачання. перевезення і 

складування; 
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– оптимізація технологічних структур транспортно-
складських комплексів. 

В системах управління проектами з позиції логістичного 
підходу взємозв”язуються з інтересами кожного учасника такі 
питання: 

– розробка загальної концепції розподілу ресурсів;  
– вибір форми постачання; 
– розміщення складського господарства та раціонального 

обслуговування; 
– вибір виду транспорту та організація перевезень. 
Вибір конкретної форми організації управління 

матеріальними ресурсами залежить від специфіки проекту.  
Висновки. Таким чином, логістика є новим системним 

підходом до давно відомих процесів матеріально-технічного 
постачання, які широко використовувалися в управління 
проектами. А об’єднання двох методологій, як управління 
проектами так і логістики, дає синергічний ефект і забезпечує 
новий імпульс розвитку обох концепцій.  
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ГУРТОВИХ 
РИНКІВ В УКРАЇНІ 

 
ПИСАРЕНКО В.В., к.е.н., доцент, Полтавська державна 

аграрна академія 
 
У статті розглядаються завдання та етапи формуваня мережі 

гуртових ринків на продовольчому ринку, напрями удосконалення 
ефективності комерційної діяльності. Визначено передумови становлення 
гуртового ринку в регіонах України. Розкрито основні складові формування 
пропозицій на регіональному продовольчому ринку. Висвітлено перспективи 
формування попиту та можливості удосконалення конюнктури 
продовольчого ринку. Визначено основні напрями раціоналізації товарної 
політики регіонів, значні перспективи розвитку якої реальні за умови 
прийняття участі в цьому процесі різних організаційно-правових форм 
аграрного виробництва. Обґрунтовано пропозиції щодо формування 
маркетингових структур, які б суттєво поліпшили просування і збут 
продовольства від виробника до споживача. 

In the article a task and stages of network of herd markets is examined at 
the food market, directions improvement of efficiency commercial activity. Certainly 
pre-conditions becoming of herd market in the regions of Ukraine. The basic 
component formings of suggestions are exposed at the regional food market. The 
prospects of forming demand and possibility of improvement of food market are 
reflected. Certainly basic directions of rationalization commodity policy of regions, the 
considerable prospects of development which are real on condition acceptance of 
participating in this process of different legal forms agrarian production. Suggestions 
are grounded in relation to forming of marketings structures which substantially 
would improve advancement and sale of food from a producer to the user. 

 
Постановка проблеми. Вступ України в Світову організацію 

торгівлі вимогає підвищені вимоги до якості вітчизняної 
сільськогосподарської продукції та продовольства, удосконалення 
ринкової інфраструктури, розбудови її нових складових. Значна 
роль у цьому відводиться гуртовим ринкам сільськогосподарської 
продукції, процес створення яких на сьогодні є уповільненим. 
Сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції та 
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продовольства характеризу-ється повільним формуванням 
ринкової схеми просування продукції від виробника до споживача, 
яка була б здатна забезпечити скорочення втрат 
сільськогосподарської продукції, підвищити її якість, сприяти 
формуванню ринкових цін. Такою ринковою схемою повинна 
стати мережа гуртових ринків сільськогосподарської продукції, 
становлення та розвиток якої стримує відсутність ефективної 
державної політики у цій сфері, особливо в частині фінансово-
кредитного, інформаційного та консультаційного забезпечення 
розвитку таких ринків. Аналіз сучасного стану розвитку 
продовольчого ринку свідчить, що характерною особливістю є 
диспропорція розвитку попиту і пропозиції на його внутрішньому 
рівні. Тому розробка економічного механізму формування та 
забезпечення ефективного його функціонування значно 
полегшить завдання виробників у забезпеченні належного рівня 
споживання аграрної продукції у необхідному асортименті, обсязі 
та якості. 

   Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні 
та методичні питання розвитку ринків аграрної продукції 
розкриваються в наукових працях Г.О. Андрусенка, В.І. Бойка, О.І. 
Гойчук, О.Д. Гудзинського, Й.С. Завадського, В.В. Зіновчука, О.Ю. 
Єрмакова, М.П. Канінського, В.І. Криворучка, П.М. Макаренка, 
І.Н. Топіхи, А.І. Шумейка, О.М. Шпичака та інших. Разом з тим, 
вони не можуть претендувати на завершеність вирішення 
комплексу організаційно-економічних проблем, особливо тих, що 
стосуються формування і функціонування мережі гуртових ринків. 
Гуртові ринки – це місце, де відбувається процес купівлі – продажу 
реально наявної продукції, і щоденно встановлюється ціна дня 
(ціна рівноваги ціна попитом та пропозицією). Основні покупці на 
гуртових ринках, це: ресторани, готелі тощо; продуктові магазини 
та супермаркети; інші гуртові продавці; спеціалізовані магазини 
(квіткові, м’ясні, овочеві, рибні); організації-покупці (державні 
установи, школи, в’язниці і т.д.); і підприємства-переробники 
сільськогосподарської продукції. Гуртові ринки необхідно 
розглядати як складову частину інфраструктури регіону. Через 
гуртові ринки місцеві та центральні органи управління мають 
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змогу запровадити політику стабільного розвитку малого і 
середнього підприємництва та зокрема сільськогосподарського 
виробництва. Чим краще розвинена інфраструктура гуртового 
ринку, тим ефективніша дистрибуція сільськогосподарської та 
харчової продукції; більше того, - якість пропонованих свіжих 
продуктів є кращою, а час, необхідний для укладення трансакцій, 
так само, як і для процедур завантаження-розвантаження – набагато 
коротший [1]. 

Цілі статті. Основною метою публікації є обґрунтування 
напрямів розвитку мережі гуртових ринків та етапів створення 
регіональних агромаркетингових структур. 

Виклад основного матеріалу. Переважна більшість 
гуртових ринків у світі були засновані у період з 1950 по 1970 роки. 
Проте їхня історія має витоки значно раніше і часто вони 
починались з муніципальних ринків на початку 20 століття. Майже 
всі ринки були компонентами міської інфраструктури, маючи на 
меті організувати та сконцентрувати квіткову, плодово-овочеву, 
рибну та м’ясну гуртову торгівлю в одному місці. Це стало 
абсолютно необхідним відповідно до зміни характеру роздрібної 
торгівлі. Такі визначені для певних під-сегментів місця для торгівлі 
часто зводились у різних частинах міста, що на той час не було 
проблемою, так як ці спеціалізовані ринки задовольняли потреби 
великої кількості малих спеціалізованих роздрібних магазинів. Ці 
ринки слідували власним принципам торгівлі, так як кожен з них 
був націлений на різних споживачів. З появою магазинів 
самообслуговування з широким асортиментом (особливо у вигляді 
розгалужених мереж супермаркетів), гуртові ринки змушені були 
збільшити свої розміри та зібрати різноманітні продукти і 
сільськогосподарську продукцію в одному місці.  

Майже всі ринки у світі були засновані за ініціативою 
місцевих, регіональних чи державних органів влади. Приміщення 
були власністю міста, даного регіону чи держави, а банки чи інші 
структури  володіли невеликою кількістю акцій. Безпосередні 
учасники ринку рідко були власниками цього ринку, оскільки 
управління ринком для них складно: коли там збирається велика 
кількість організацій, коли компанії часто конкурують одна з 
одною: в одному місці, з ідентичним продуктом, коли виникають 
конфлікти інтересів між торговими компаніями, коли компанії 
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об’єднуються, щоб створити більші підприємства коли вони 
стають банкрутами, або коли нові підприємства виходять на ринок. 
Ідеєю всіх гуртових ринків є створення бази, де попит зможе 
відповідати пропозиції; де велика кількість компаній, зібраних в 
одному місці, стикаються з однаковими умовами на оренду 
торгової площі, і відповідно - з однаковими початковими умовами 
конкуренції. Розвиток та  становище даної компанії на даному 
ринку повинно залежати тільки від тих складових, які визначені 
безпосередньо компанією, включаючи: ціну та якість певної 
продукції, маркетингові підходи, ефективність працівників 
компанії.   

Заснування гуртових ринків харчової продукції у період з 
1950 по 1970 роки поряд з мережею магазинів роздрібної торгівлі у 
великих агломераціях швидко вилилось у запровадження порядку 
дистрибуції квітів, овочів і фруктів та іншої свіжої 
сільськогосподарської продукції. Було створено хороші умови 
торгівлі для цієї продукції і як результат, -  залежно від міста, 
країни, розміру та рівня відповідності сучасним вимогам ринку, на 
гуртові ринки припадало 50-80% від загального об’єму дистрибуції 
сільськогосподарської та харчової продукції. З продовженням 
збільшення концентрації як зі сторони пропозиції (виробників)  
так і зі сторони попиту, гуртові ринки почали втрачати свою 
частку ринку. На сьогоднішній день через них проходить 20-40% 
від загального об’єму дистрибуції сільськогосподарської та 
харчової продукції (в залежності від країни) [2].  

Незважаючи на спад у загальному обороті гуртових ринків, 
вони все ще відіграють важливу роль у дистрибуції овочів, фруктів, 
квітів, м’яса та риби, і на сьогоднішній день у світі продовжують 
створювати нові гуртові ринки. Багато гуртових ринків було 
модернізовано у відповідності до нових санітарних та 
ветеринарних норм. В деяких країнах є спроби приватизувати 
існуючі гуртові ринки або, як альтернатива, місцеві органи влади 
відходять від безпосереднього управління цією нерухомістю та 
доручають це завдання професійним комерційним компаніям. Це 
було необхідним відповідним стратегічним кроком  у відповідь на 
той факт, що часто управління державними гуртовими ринками 
було незадовільним і залежало від загальних політичних цілей 
місцевих, регіональних чи національних органів влади, 
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стикаючись з важкими фінансовими та організаційними 
проблемами. 

Місцеві органи влади не можуть відмовитись від гуртових 
ринків, оскільки це призведе до того, що малі торгові точки, міські 
ринки, місцеві плодово-овочеві ринки та квіткові магазини будуть 
купувати свою продукцію у спеціалізованих торгових центрах, 
таких як МЕТРО Кеш&Керрі, Селгрос чи в інших спеціалізованих 
торгових центрах, на які виробникам вийти набагато важче. Малий 
сімейний бізнес також буде змушений купувати свою продукцію в 
гуртових торгівельних мережах, які проводять дуже агресивну 
цінову політику. Відповідно багато компаній дрібної та малої 
роздрібної торгівлі збанкрутує, що призведе до росту безробіття в 
регіоні з усіма негативними наслідками.  

Україна є одним з найбільших по потенціалу виробників 
сільськогосподарської продукції. 85-90% від загальної кількості 
свіжих овочів і фруктів, які споживаються в Україні, вироблені в 
Україні (окрім груп екзотичних продуктів, таких як банани, 
апельсини, лимони та інші). На протязі останніх років 
спостерігається %% тенденція  зросту виробництва.    

Споживання продуктів харчування становить 76% i в 
структурі попиту на овочі з 2% тенденцією зростання щороку. 
Споживання фруктів і овочів щорічно зростає на 2,5-5%. 
Зростання відбувається за рахунок як збільшення свіжих фруктів і 
овочів в дієті населення, так і за рахунок збільшення попиту на 
сировину переробної промисловості, що пояснюється зростанням 
інвестування в цю галузь за останні 3 роки.  

Значне підвищення ціни на паливо та інші засоби 
виробництва можуть розглядатися як один з факторів підвищення 
ціни на овочі та фрукти. Але найбільше зростання ціни 
спричинює відсутність ринкової інфраструктури і умов для 
маркетингу продукції, яка швидко псується, що веде до значних 
втрат продукції, а також до неадекватних величезних 
маркетингових затрат. Відсутність гуртових ринків можна 
розглядати як проблему номер 1 галузі, яка має значний вплив на 
рівень доходу сільського і міського населення, ефективність 
виробництва і в результаті на рівень інфляції.  

Останні дані свідчать, що споживачі (в основному 
проживаючі в великих містах) при купівлі свіжих овочів і фруктів 
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починають надавати перевагу роздрібним мережам чи мережам 
супермаркетів і відмовляються від стихійних ринків і базарів, що в 
свою чергу збільшує попит на свіжу високоякісну продукцію. 
Однак супермаркети вимагають сертифіковану продукцію високої 
якості, а постачання такої продукції місцевими виробниками 
обмежене. Відповідно, в мережах продається в основному 
імпортована продукція.  

Україна є однією з найбільш привабливих ринків для 
інвестування в роздрібну торгівлю. Перший супермаркет в Україні 
з’явився в 2000 році і зараз загальна кількість супермаркетів складає 
903. Основним вітчизняними мережами супермаркетів є Fozzy 
Group (тренди Сільпо, Флора) зі 150 супермаркетами, ATB Market 
має 136 супермаркетів, мережа «Фуршет» нараховує 52 і компанія 
«Пако» має 332 супермаркети. Kviza Group (бренд «Велика 
кишеня») має 27 супермаркетів[3].  

Спостерігається стійка тенденція швидкої експансії 
супермаркетів на території всієї України. Це стосується як 
вітчизняних мереж, так і міжнародних. Такий розвиток 
супермаркетів швидко усуне базари і канали постачання до них, 
тим самим збільшуючи свою частку в торгівлі свіжою продукцією 
на фоні підвищення вимог до якості. З розвитком гуртових ринків 
супермаркети спочатку одержуватимуть партії товарів з цих ринків, 
але поступово будуть створювати власні дистрибуційні центри та 
переходячи на постійні контракти з спеціалізованими 
гуртівниками. Сучасні гуртові ринки повинні врахувати цю 
тенденцію розвитку супермаркетів ті інтегрувати в свою структуру 
логістичні центри.  

Найвищий рівень розвитку роздрібних мереж 
спостерігається на сході України – 300 супермаркетів, в той час як 
на заході їх 200 і 123 на півдні. В Києві знаходиться 170 
супермаркетів, і саме Київ, а за ним схід України, можуть 
розглядатися як одні з найбільш привабливих місць для 
будівництва гуртових ринків.  

Україна є членом Центрально-Європейської ініціативної 
фундації по гуртових ринках. Вітчизняні виробники, гуртівники та 
бізнесмени мають можливість відвідувати  гуртові ринки Польщі та 
інших країн Європи.  
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Перші ініціативні групи по створенню гуртових ринків в 
Україні виникли в кінці 90-х років. На сьогоднішній день майже 
кожен обласний центр має стихійні гуртові ринки у формі базарів, 
які функціонують не дотримуючись основних принципів 
функціонування гуртових ринків, таких як відсутність продажу 
роздрібному покупців, продажі в світлу пору дня і т.д.   

Однією з основних передумов створення гуртового ринку є 
визначення того, наскільки місцевий споживацький ринок є 
достатнім для забезпечення безперебійної роботи ринку. Тому, 
серед усіх регіонів України слід визначити регіони з найбільшою 
кількістю міського населення (табл.1) 

Таблиця 1  
Відмінні характеристики найбільших областей України 

2005 
Область Сільське населення, 

тис.чол. 
Міське населення, 

тис.чол. 

Донецька  451 4 197 
Київська  722 3 730 
Дніпропетровська 578 2 884 
Харківська 592 2 247 
Луганська 331 2 093 
Одеська 818 1 591 
Львівська 1 033 1 550 
Запоріжська  446 1 423 

 
Важливим є визначення середніх ринкових оборотів  

кожного виду продукції (картопля, фрукти і м'ясо). Припустимо, 
що ринковий оборот є відповідним процентом рівня споживання 
міського населення відкоректованого залишковою кількістю  
продукції кожного виду.  

В наших розрахунках ми використали наступні припущення: 
сільське населення є самозабезпечувальним; дефіцит окремої 
продукції вже закладений в рівень споживання міського населення. 

Гуртовий ринок в середньому покриває близько 30% 
споживання в містах і 70% торгового обороту надлишками 
продукції.  
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На основі середніх статистичних даних споживання на душу 
населення а також балансу картоплі, овочів, фруктів і виробництва 
м’яса в 2005 – 2009рр. ми можемо розрахувати наступні ринкові 
об’єми у вищезгаданих регіонах (табл.2) 

Таблиця 2 
Розрахунок обсягів основних видів продукції для реалізації 

через мережу гуртових ринків  
Ринкові об’єми продукції (30% міського насел. і 

70% надл. обороту) , на основі 
середньостатистичних даних за 2005-2009рр., 

тис. т. Область 
Картопля Овочі Фрукти М’ясо і 

м’ясні 
продукти 

Разом 

Донецька  147 163 49 56 415 
Київська  167 167 37 42 414 
Дніпропетровська 110 116 39 34 299 
Харківська 212 113 18 25 368 
Луганська 138 60 19 20 237 
Одеська 44 168 83 15 310 
Львівська 79 65 15 17 176 
Запоріжська  46 91 17 17 171 

 
 
Приймаючи до уваги наступне, гуртовий ринок середніх 

розмірів: сприятиме річному обороту близько 10 тон на метр 
квадратний; сервісна площа (відкритий торгівельний майданчик, 
паркінг і т.д.)  - оборот близько 4 тон на метр квадратний; споруди 
покривають приблизно 20% і сервісна площа займає близько 80%  
території гуртового ринку. Відповідно, наприклад, гуртовий ринок 
в Запоріжжі має займати 10 га території і мати річний оборот 171 
тис. тон.  

 
Висновки.  
Формування системи оптових ринків спроможне позитивно 

впливати на вирішення проблеми забезпечення населення 
товарами, сприяти виробникам продукції і переробним 
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підприємствам у здешевленні та нарощуванні обсягів виробництва, 
посиленні здорової конкуренції на споживчому ринку. 

Саме забезпечення контрольованості оптового ринку через 
вільний доступ всіма товаровиробниками і споживачами до 
інформації та торгів дозволяє повною мірою проявити переваги 
нових форм господарювання на засадах приватної власності. 
Необхідно виділити й такий важливий аспект позитивного впливу 
ринкової інфраструктури, як зміна психології виробників 
сільськогосподарської продукції, які перейдуть до пошуку оптових 
споживачів та вигідних постачальників матеріально-технічних 
ресурсів, а отже, завдяки цьому підвищиться ефективність 
виробництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИКУ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЧНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА 
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академія 
 

Проаналізовано стан розвитку ринку органічного землеробства за 
кордоном та в Україні, виявлено тенденцію останніх років щодо підвищення 
попиту на органічну продукцію. Характерною особливістю ринку органічних 
продуктів є їх досить обмежений асортимент, а також  відсутність 
законодавчої бази щодо сертифікації, стандартизації продукції, зручної для 
споживача розфасовки й упаковки. Дивлячись на те, що у світі зростає попит 
на екологічно чисту продукцію сільського господарства Україна має значні 
конкурентні переваги поставок відповідної продукції на європейський ринок. 

 
Market of organic agriculture development status is analysed abroad and in 

Ukraine, found out the tendency of the last years in relation to the increase of 
demand on organic products. The characteristic feature of market of organic products 
is them an assortment, and also  absence of legislative base, is limited enough in 
relation to a certification, standardization of products, comfortable for an user 
packing and packing. Looking on te, that in the world demand grows on 
environmentally clean products of agriculture Ukraine takes considerable advantages 
of competitions of supplying with the proper products to the European market. 

 
 
Постановка проблеми. В результаті негативного впливу 

інтенсивного ведення землеробства, зростання суспільної 
свідомості та рівня впливу громадських організацій захисту прав 
споживачів  в середині  двадцятого століття було виявлено 
руйнівний вплив неорганічних речовин (пестицидів та 
мінеральних добрив) та обґрунтовано засади так званого 
альтернативного землеробства, яке згодом почали називати  
біологічним або органічним. Як результат органічного 
землеробства з’явилася органічна продукція. 

Важливість ринку продукції органічного землеробства 
обумовлена перш за все необхідністю  нашої держави забезпечити 
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власних громадян достатньою кількістю органічних продуктів 
високої якості для якісного життя та здорового харчування. 
Оскільки здорова нація та розвинений агропромисловий комплекс 
– це основа  цивілізованої, розвиненої держави та матеріального 
добробуту її громадян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
висвітлюється дане питання. Багато науковців, що займаються 
дослідженням ринку органічної продукції, популярної нині на 
теренах нашої держави, доходять спільної точки зору у 
першочерговому питанні – необхідності розроблення 
законодавчої бази у досліджуваній сфері. Серед них і доктори 
економічних наук  А.Я. Сохнич та О. Шубравська.  Важливим 
питанням виробництва продукції органічного землеробства як О. 
Шубравська, так і доктор сільськогосподарських наук, професор 
П.В. Писаренко, вважають відтворення родючості ґрунтів. О. 
Шубравська  також зосереджує свою увагу на необхідності 
отримання доступу виробниками органічної сільськогосподарської 
продукції до урядових грантів та кредитів з метою покращення їх 
фінансового забезпечення. 

Мета дослідження. Враховуючи важливість продукції 
органічного землеробства в реалізації державної політики 
продовольчої безпеки та господарське значення для забезпечення 
прибутковості аграрних підприємств, мета даної статті полягає в 
аналізі стану ринку продукції органічного землеробства та 
виявленні особливостей його розвитку. 

Результат дослідження. За визначенням Міжнародної 
федерації з розвитку органічного землеробства (IFOAM), 
органічне землеробство об’єднує всі сільськогосподарські системи, 
які підтримують екологічно-, соціально- та економічно доцільне 
виробництво сільськогосподарської продукції. В основі таких 
систем лежить використання локально-специфічної  родючості 
ґрунтів як ключового елементу успішного виробництва. Такі 
системи використовують природний потенціал рослин, тварин і 
ландшафтів та спрямовані на гармонізацію сільськогосподарської 
практики й навколишнього середовища. [5] 

Основні особливості органічного землеробства – це 
вирощування, зберігання та переробка харчових продуктів без 
використання синтетичних добрив, пестицидів, стимуляторів 
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росту, а також генетично модифікованих організмів. Іншою 
особливістю є застосування для боротьби з хворобами рослин та 
шкідниками  мікробіологічних  продуктів та матеріалів  
рослинного, тваринного, а також мінерального походження.  

Результатом органічного виробництва маємо корисний для 
здоров’я натуральний продукт з гарними смаковими якостями. 
Адже вчені дослідили, що в середньому органічна їжа в порівнянні 
з традиційною містить більше вітаміну С й необхідних мінералів, 
таких як кальцій, магній, залізо, хром, а також на 10-15% більше 
фенольних сполук та антиоксидантів, що запобігають 
онкологічним захворюванням. [4, с.28] 

  На сьогодні  світові площі, зайняті під вирощування 
органічних продуктів  становлять біля 31 млн га (0,7 % загальної 
оброблюваної площі). Лідерами є Австралія (11,8 млн га), 
Аргентина (3,1 млн га), Китай (2,3 млн га), США (1,6 млн га). 
Найбільший приріст площ, відведених під органічні культури за 
останні 3 роки, продемонстрували США – 30%. Основні ринки 
збуту органічної продукції – Німеччина, Великобританія, Франція, 
США, Канада і Японія. [2, с.10] 

Протягом останніх років спостерігається тенденція до 
зростання попиту на органічні продукти в усьому світі, в 
середньому на 10-15 % щорічно. Споживачі готові доплачувати за 
органічну продукцію у розмірі 10-50% від її звичайної вартості. 

В Україні  спостерігається  зростаючий інтерес до розвитку 
ринку продукції органічного землеробства. За даними спеціальних 
видань та мережі Інтернет, на початку 2004 р. в Україні були 
сертифіковані за стандартами IFOAM 69 підприємств з площею 
сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом 
близько 240 тис га, що дало нашій державі можливість зайняти 16-
те місце у світі  серед 100 країн-виробників органічної продукції. [3, 
с. 59] 

Незважаючи на відсутність  в нашій країні державних 
стандартів та державної сертифікації органічної продукції (оскільки 
Закон України “Про органічне землеробство” ще не прийнято в 
цілому), органічне сільське господарство розвивається досить 
швидкими темпами, більшою мірою з ініціативи та за рахунок 
власних коштів фермерів-підприємців. Проте вироблена ними 
продукція переважно йде на експорт. 
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Натомість на прилавках українських магазинів розмістилися  
органічні продукти переважно імпортного виробництва. Причому 
як останні, так і вітчизняні органічні продукти на даний час не 
мають достатню кількість постійних покупців. Оскільки продаж 
продукції органічного землеробства зосереджений переважно у 
столиці, у великих супермаркетах. В інших регіонах країни мережа 
магазинів, в яких можна придбати органічну їжу, не широко 
розвинута.  

За результатами моніторингу засобів масової інформації, за 
найкращими прогнозами, протягом 2010 року частка «органіки» 
зросте до 5-7% всього вітчизняного ринку. В переліку 
перспективних напрямків продуктів без хімії та ГМО — 
вирощування зернових (і відповідно, виробництво борошна, 
хліба), овочівництво, бджільництво, тваринництво та молочарство. 
[1] 

Однак, певний комплекс факторів стримує подальший 
розвиток внутрішнього ринку органічного виробництва. 
Найвагомішим серед них є вже згадана проблема відсутності 
вітчизняного органічного законодавства у відповідності з 
міжнародними вимогами. Як наслідок цього – відсутність 
державної фінансової підтримки виробників продукції органічного 
землеробства. Також важливим фактором  є правильна організація 
процесу виробництва органічної продукції, поєднання органічного 
рослинництва та тваринництва. 

 
Висновок. Підсумовуючи результати проведеного 

дослідження, можна дійти висновку що ринок продукції 
органічного землеробства в Україні знаходиться у стадії 
зародження, але вже помітні результати. 

Задля сприяння розвитку ринку продукції органічного 
землеробства в Україні перш за все необхідна турбота держави, а 
саме: прийняття органічного законодавства та інших необхідних 
нормативних актів; забезпечення фінансової підтримки 
сільськогосподарським підприємствам  на перехідному етапі, 
оскільки він може тривати від 24 до 36 місяців; створення 
національної системи сертифікації органічної продукції для 
гарантування споживачам якісної та безпечної продукції; 
інформування сільськогосподарських виробників про переваги 
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органічного способу землеробства, а також підвищення загального 
рівня екологічної свідомості населення. 

Реалізація  розглянутих кроків  сприятиме виробництву 
екологічно чистої продукції, а органічна продукція – це не лише 
здоров’я нації, це здоров’я ґрунтів, здоров’я навколишнього 
середовища, а отже і усього живого. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ І УМОВ ПРАЦІ 
КЕРІВНИКА ЗАТ «ВЕЛЕС» УМАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЄНКО О.А., доцент , Уманського НУС, 
ЛЕЩЕНКО І.А, магістрантка  Уманського НУС 

 
В статті наведений практичний досвід організації робочого місця і 

умов праці  керівника  аграрного підприємства.        
In this article is shown the practical experience of the organization of a 

workplace and a working condition of the head of the agrarian enterprise. 
 
Постановка проблеми. Необхідною умовою для успішної 

діяльності працівників управління є наявність спеціально 
обладнаних робочих місць. Завдання раціональної організації 
робочих місць керівників включає в себе не тільки устаткування 
його усім необхідним відповідно до змісту та характеру роботи, 
яка ними виконується, але й раціональне розміщення, створення 
комфортних умов праці. А це, в свою чергу, підвищує 
ефективність управлінської праці і цим  зумовлює  актуальність 
даної проблематики дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
даного дослідження висвітлена в наукових працях таких 
дослідників як Балабанова Л.В., Завадський Й.,  Виноградський 
М.Д. і Н.В., Федорова Е.І. , Федоренко В.Г. Хміля Ф.І., Шегди А.В. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Організація 
робочого місця керівника - це сукупність заходів щодо 
устаткування робочого місця засобами і знаряддями праці та їх 
розміщення у визначеному порядку. Організація праці керівника у 
ЗАТ  «Велес» здійснюється з врахуванням таких вимог: 

1. відповідність робочого місця основним вимогам: 
 кваліфікаційним - сукупність вимог до рівня освіти і 

кваліфікації працівника, необхідних для ефективної реалізації 
функцій; 
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 інформаційним - обсяги і структура інформації, яка повинна 
надходити на робоче місце; 

 економічним - організація робочого місця така, за якої витрати 
на його утримання є мінімальними і водночас достатніми для 
функціонування; 

 ергономічним - забезпечення максимальної відповідності 
робочого місця (меблів, приміщення, устаткування) вимогам 
ергономіки та максимальне їх пристосування до людини, її 
фізичної, фізіологічної, естетичної природи; 

 гігієнічним - освітлення робочого місця, обміну повітря, 
температурного режиму, вологості , шуму, інших факторів 
середовища, які впливають на здоров'я і працездатність 
людини; 

 естетичним - оформлення виробничого середовища 
(зовнішній вигляд приміщення, кольорова гама, наявність квітів 
тощо); 

 технічним - зручно розташовані меблі і устаткування; 
2. рівень обладнання; 
3. відповідність розмірів меблів антропометричним даним 

керівника. 
Керівник ЗАТ  «Велес» має власний кабінет, який 

відокремлений від приміщень функціональних служб. Площа 
кабінету становить близько 20м, має прямокутну форму і 
достатнє джерело природного освітлення. Оформлення кабінету 
здійснено в сучасному стилі, стіни пофарбовані в світло-зелений 
колір. 

Меблі в кабінеті сучасні, естетично красиві, створюють 
комфортні умови праці і дають уявлення про сприятливе 
фінансове становище підприємства. Книжкова шафа, де 
зберігаються документи і стіл, за яким сидить керівник, темно-
коричневого кольору, що гармонує з кольором стін. Крісло 
керівника і стільці для працівників, з якими керівник проводить 
наради, чорного кольору сучасного дизайну. Висота робочої 
поверхні столу знаходиться в межах 70см, офісне крісло з сидінням, 
що підіймається має висоту 40см від підлоги. 
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В кабінеті постійно підтримується порядок. Всі документи 
знаходяться в книжковій шафі, яка розміщена з правого боку від 
керівника. Усі технічні засоби для ручних і механізованих робіт 
(ручки, олівці, ножиці, швидкозшивачі, лінійки тощо) знаходяться 
в органайзері. Це заощаджує час порівняно з традиційним 
збереженням засобів праці в шухляді. 

Офіс підтримується в ідеальній чистоті, оскільки у 
керівника господарства завжди дуже багато клієнтів, тому кабінет 
прибирається двічі на день. 

Вентиляція має важливе значення для збереження у 
співробітників гарного фізичного стану і зменшує небезпеку 
поширення інфекційних захворювань. З цією метою в кабінеті 
керівника та в кабінетах функціональних служб встановлені 
кондиціонери. Температура в приміщенні підтримується в межах 
18-22 градусів. 

Також в кабінеті директора на робочому столі 
встановлений телефон, який дозволяє керівнику підтримувати 
зв'язок з усіма виробничими підрозділами. 

Таким чином, організація робочого місця керівника ЗАТ  
«Велес»  проведена на високому рівні. 

Умови праці директора сприятливі для виконання ним всіх 
виробничих завдань, здійснення посадових прав і обов'язків. Для 
більш детального ознайомлення з умовами праці керівника 
розглянемо основні параметри. 

Освітленість робочого приміщення. Однією з основних і 
особливо важливих умов праці є достатня та правильна 
освітленість, адже напруженість зору є одним з найважливіших 
чинників стомлюваності управлінських працівників. Коефіцієнт 
природної освітленості кабінету директора становить близько 
0,7. Штучне освітлення в кабінеті залежно від потреби в ньому за-
безпечують люмінесцентні лампи. 

Шум. Надмірний шум різко знижує працездатність людей, 
оскільки заважає зосередитися, спричиняє втому, а відповідно 
знижує продуктивність праці. Оскільки кабінет директора 
знаходиться на певній відстані від робочого середовища керівників 
і спеціалістів, які працюють на підприємстві, то рівень шуму 
знаходиться в межах норми і не перевищує 40-50 дБ. 
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Для раціональної організації виробничого середовища було 
розроблено паспорт робочого місця керівника, який містить такі 
розділи: 
 призначення і загальні характеристики робочого місця; 
 планування робочого місця; 
 меблі, устаткування і технічні засоби; 
 функціональні обов’язки; 
 методи і прийоми праці; 
 умови праці; 
 оплата праці;  
 організація обслуговування; 
 регламентуюча документація; 
 охорона праці і техніка безпеки. 

Важливим організуючим чинником є режим праці. У ЗАТ  
«Велес» встановлений п’ятиденний робочий тиждень. Тривалість 
робочого дня становить 8 годин. Початок роботи о 8 годині, 
закінчення о 17 годині. Обідня перерва триває з 13 до 14 години. 
Але зазвичай робочий день починається о 7.30 год., тому що 
щодня проводяться наради з актуальних питань. На таких нарадах 
кожен підлеглий директору керівник отримує відповідні 
оперативні завдання і доводить їх до підлеглих спеціалістів та 
безпосередніх виконавців. Також на нарадах заслуховуються 
доповіді працівників, розглядаються виробничі питання, під час 
наради керівник видає накази і розпорядження різного характеру. 

В агроцехах затверджені відповідні графіки роботи на рік, де 
зазначаються робочі, вихідні та святкові дні, а також професійні 
свята. В агроцехах запроваджений шестиденний робочий тиждень 
з семигодинним робочим днем. 

Організація роботи здійснюється на основі наказів, 
розпоряджень і вказівок керівника товариства, які надаються 
керівникам агроцехів. На основі отриманих завдань керівники 
агроцехів планують і організовують роботу своїх підлеглих. 

Розроблені правила внутрішнього розпорядку ЗАТ «Велес» 
згідно чинного трудового законодавства України містять такі 
розділи: загальні положення, порядок прийому і звільнення 
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працівників, робочий час і час відпочинку, основні обов'язки 
працівників, адміністрації, заходи стимулювання й способи впливу 
у разі порушення трудової дисципліни, службова і комерційна 
таємниця. 

На основі правил внутрішнього розпорядку і режиму роботи 
впорядковують роботу всього управлінського персоналу, 
оптимізують взаємодію окремих осіб і груп працівників. 

Таким чином, у ЗАТ  «Велес» для керівника створені 
нормальні у мови праці, а організація робочого місця директора 
здійснена на сучасному рівні. Щодо організації праці керівників і 
спеціалістів ЗАТ  «Велес», то тут існує ряд недоліків, які необхідно 
усунути, розробивши ряд заходів по удосконаленню організації 
праці та підвищення її продуктивності. 
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ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М'ЯСА І М'ЯСНИХ 

ПРОДУКТІВ НА РИНКУ 
 

РУДИЧ О.О., аспірант 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Анотація. Досліджено проблеми та визначено поняття 

конкурентоспроможності продукції. Встановлено і обґрунтовано ключові 
чинники забезпечення конкурентоспроможності м’яса та м’ясних продуктів 
на ринку в сучасних умовах.   

Abstract. Research problems and defined the concept of competitive 
products. Established and proved the key factors of competitiveness of meat and meat 
products on the market under current conditions. 

 

Постановка проблеми. Головною рушійною силою 
ринкової економіки є конкуренція товарів і товаровиробників на 
ринку. Особливості конкуренції на ринку м'ясопродуктів диктують 
специфічні підходи до вивчення конкуренції в галузі. Аналіз 
конкурентоспроможності м’ясної продукції на ринку передбачає 
з’ясування  факторів, що впливають на відношення покупців до 
підприємства та його продукції і як результат – зміна частики 
ринку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
питань конкуренції та конкурентоспроможності присвячено праці 
багатьох вітчизняних і закордонних учених. Різні їх аспекти 
відбито в працях Портер М. [6],  Фатхутдінов Р.А. [7], Голубков 
Е.П. [1], Должанський І.З. [2], Клименко С.М. [3], Омельяненко 
Т.В. [3], Кобиляцький Л.С. [4],  Сіваченко І.Ю. [5], Шершньова 
З.Э. [8]. 

Науково-методичні засади, що викладені в працях сучасних 
науковців забезпечили розвиток теорії про конкуренцію та 
конкурентоспроможність і мають вирішальне значення при 
проведенні оцінки конкурентоспроможності продукції. Однак 
розвиток ринкового середовища здійснюється під впливом  зміни 
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чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ умов 
господарювання товаровиробників, що потребує проведення 
подальших досліджень щодо систематизації чинників, що 
забезпечують конкурентоспроможність продукції. 

Мета дослідження. Обґрунтувати чинники забезпечення 
конкурентоспроможності м’яса та мясної продукції, визначити їх 
особливості прояву в сучасних умовах господарювання з метою 
розробки заходів щодо нейтралізації та уникнення їх негативного 
впливу, а також посилення конкурентоспроможності 
м’ясопереробних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. За результатами проведеного 
аналізу ринку м'яса і м'ясних продуктів виділимо основні 
параметри забезпечення конкурентоспроможності м'ясних 
продуктів: ціну продукції, смакові якості, швидкість надходження 
продукції в продаж, відповідність складського господарства 
сировини, зовнішній вигляд. Для встановлення значущості 
виявлених параметрів необхідно отримати детальну інформацію 
по сегментах ринку. Маркетингові дослідження є основними 
джерелами отримання інформації про можливі позитивні і 
негативні тенденції на ринках м'яса і м'ясних продуктів. Нами 
проведено дослідження поведінки покупців за наступними 
сегментами ринку м'яса і м'ясопродуктів: ковбасних виробів, 
м'ясної копченини, м'ясних консервів, м'ясних напівфабрикатів, 
м'ясних субпродуктів; ринок також сегментували за м'ясною 
сировиною, виділяючи ринок м'яса птиці, ВРХ, свинина, 
баранини. 

Зазначимо, що ринок м'ясної продукції істотно варіюється 
за співвідношенням споживання м'ясних виробів жителями 
Київської області. Нами проведено опитування споживачів 
окремих районів Київської області та м. Біла Церква. За 
результатами анкетування встановлено, що нині у досліджуваних 
регіонах найбільш споживаними м'ясними продуктами є варені і 
копчені ковбаси, сосиски, сардельки. Попередні два роки 
характеризуються відносною стабільністю споживання ковбасних 
виробів у досліджуваних регіонах, однак наприкінці 2009 р. 
спостерігається зниження попиту на ковбасні вироби. Зазначимо, 
що на ринку м'ясної продукції  склалася певна культура 
споживання ковбас населенням. Так, у загальній структурі 
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споживання м'ясних продуктів на частку ковбасних припадає 40%. 
З них 34 % доводиться на споживання вареної ковбаси і 32 % на 
споживання сосисок і сардельок. Споживання м'ясних делікатесів 
становить 7-13%. 

Дослідженням встановлено, що особливий попит на ринку 
має м'ясо птиці - частка цієї продукції складає 20%. Наступними 
найбільш популярними видами продукції є свинина, частка якої 
становить 18%, яловичина - 12% і м'ясні напівфабрикати -  7%. 

Нами встановлено, що нині основними критеріями вибору 
м'ясопродуктів споживачами на ринку, є якість і ціна продукції - 
так відповіли відповідно 40,5 і 35,9% опитаних. Після них 
найбільш вагомими параметрами є товарна марка і виробник, на 
які орієнтуються відповідно 12,4 і 7,4% респондентів. Жителі 
м.Білої Церкви також звертають увагу на упаковку продукту. 

Останнім часом на ринку м'яса і м'ясопродуктів, як і на 
більшості ринків продуктів харчування, відбувається зміна 
споживчих переваг із продукції середньоцінового сегменту на 
товари економкласу і класу Преміум. Дослідженням встановлено, 
що масовіший середньоціновий сегмент демонструє тенденцію до 
скорочення в умовах зниження купівельної спроможності 
населення. Все більшого значення набуває низькоціновий сегмент 
ринку продовольчих товарів. Очевидно, що зростання доходів 
споживачів буде стимулювати зростання попиту на якісну дорогу 
продукцію. Раніше делікатесна продукція займала лише невеликий 
сегмент в загальному обсязі м'ясної продукції, нині споживання 
м'ясних делікатесів істотно зросло, особливо у містах. Нині на 
м'ясні і ковбасні вироби преміального сегменту у містах припадає 
майже 12% і за оцінками експертів його частка щорічно 
збільшується на 2-3 %. Із зростанням доходів населення, попит на 
споживання м'ясних делікатесів збільшується, делікатеси 
починають споживати не тільки з нагоди свята, але і спонтанно. 

Зазначимо, що в сегменті Преміум велике значення має 
якість продукції, а ціна не визначальним показником при виборі 
споживачем із наявних на ринку різних марок і видів делікатесів. Ці 
тенденції стимулюють посилення нецінової конкуренції, 
виробники прагнуть покращувати споживчі властивості продукції, 
додавати товару новизну, розширювати асортимент і сервісне 
обслуговування. 
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Встановлено, що за останні роки вітчизняні виробники 
м'ясних виробів стали надавати більше уваги оформленню своєї 
продукції, використовується барвиста та натуральна оболонки, що 
дозволяє збільшити терміни зберігання, поширення набула 
штучна продукція, що випускається в стандартній вазі. 

У червні-вересні 2009 р. нами проведено дослідження ринку 
ковбасних виробів і м'ясних делікатесів, в ході якого опитувалися 
покупці за рівнем достатку, що дозволяє віднести їх до середнього 
класу, тобто найбільш пріоритетніша для виробників аудиторія. 
Так, нині більшість крупних заводів декларують прямо або 
побічно (за допомогою позиціонування, цінових рівнів, а також 
образів споживачів, що використовуються в рекламі), що 
продукція, яка випускається ними, орієнтована на середній клас як 
на найактивнішу і в той же час стабільнішу і платоспроможну 
групу споживачів. Серед відвідувачів продовольчих магазинів у віці 
від 20 до 60 років більше 80% є постійними покупцями ковбасних 
виробів і м'ясних делікатесів, тобто купують їх не рідше 1 разу на 
місяць. При цьому майже половина постійних покупців вважає за 
краще купувати дану продукцію 1 разів на тиждень. 

Частота покупки ковбасних виробів слабо корелює з 
частотою споживання. Так, близько 65% постійних покупців 
заявили, що споживають ковбасу щодня або майже щодня. Таким 
чином, більшість покупців, купуючи ковбасу 1-2 рази на тиждень, 
розраховує забезпечити свою сім'ю цим продуктом на досить 
тривалий час - від 3 до 6 днів. Така позиція є непрямим доказом 
того, що при виборі ковбасних виробів першочергову роль 
виконує свіжість продукту, яку впродовж тривалого часу можна 
зберегти, наприклад,   спеціальна упаковка. Також важливим 
чинником, в зв'язку з цим, є швидкість надходження продукції до 
збутової мережі. Разом з тим, не меншого значення споживачі 
надають і смаку м’ясоковбасних виробів. Отже, на свіжість 
продукції звертають увагу 74% покупців, а на смак - 69%. 

Дослідженням встановлено, що вагомою характеристикою є 
вид продукції на зрізі - частково має взаємозв'язок із параметром 
«смак». Привабливий, апетитний вид продукту повідомляє 
споживача про передбачуваний смак цієї продукції. Склад 
м’ясоковбасних виробів важливий для 42% споживачів, причому як 
з погляду смакових якостей, так і з погляду наявності або 
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відсутності в продукті всіляких «шкідливих» добавок - фарбників, 
консервантів, сої, генномодікованих інгредієнтів. Однак, як 
показують результати дослідження, склад продукції для більшості 
покупців не є пріоритетним по відношенню до смаку. 

Ціна продукції має принципове значення лише для 41% 
споживачів. Разом з тим, 30% із усіх опитаних готові не звертати 
увагу на ціну, якщо продукція буде смачною. До характеристик 
середньої вагомості можна віднести термін зберігання продукції, 
вид м'яса, що використовується, популярність торгової 
марки/виробника і сорт продукції. Пояснення щодо невисокої 
важливості даних характеристик можна пояснити тим, що 
більшість споживачів вже має сталі переваги по марках і типах 
продукції. Встановлено, що торгова мережа, де вони зазвичай 
споживачі купують продукти харчування, орієнтується до 
стабільної пропозиції певного набору марок, до яких у покупців 
сформувалося сприятливе відношення, причому на основі 
власного досвіду споживання продукції. Іншими словами, у 
більшості випадків споживачі покладаються на власний досвід і 
достатньо рідко прислухаються до яких-небудь рекомендацій або 
реклами. 

Як показало дослідження, приблизно 3/4 покупок 
здійснюється жінками і лише четвертина - чоловіками. Зазначимо, 
що чоловіки частіші, ніж жінки, віддають перевагу м'ясним 
делікатесам, тоді як жінки здійснюють придбання ковбасних 
виробів і делікатесів приблизно у рівному співвідношенні. 
Найбільшою популярністю у всіх споживачів м’ясоковбасних 
виробів користуються варені ковбаси і сосиски - їм віддають 
перевагу 71 і 62% респондентів відповідно.   

Найпопулярнішими марками ковбасних виробів і м'ясних 
делікатесів у досліджуваному регіоні є «Карапишанські ковбаси» 
(ТОВ «Агросвіт»), «Маршалок» (ПП «Маршалок») і «Поліс» (ТОВ 
«Поліс»)., «Влас» (ТОВ «Влас»), «Хутровик». (ЗВП «Хутровик»), 
«Ідекс» (ТОВ «Ідекс»), «Агрофірма Столична» (ТОВ «Агрофірма 
Столчна»), «Олімп» (ТОВ «Олімп»), «Віскар» (Сквирські ковбаси 
МПК ТОВ «Віскар»), «Ковбасний цех» (ПП «Громадська»), 
«Яготонські ковбаси» (ПП «Ціпов’яз») та ін. Характерно, що жителі 
Білої Церкви віддають перевагу продукції  місцевого виробництва. 
Іноземні бренди, переважно преміальні, в сукупності були названі 
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не більше ніж в 6% випадків. Усі ці марки, кожна з яких набрала не 
більш 1% голосів, увійшли до категорії «Інше». 

При цьому, коментуючи свої відповіді, респонденти 
вказували, що практично не вбачають різниці між ковбасними 
виробами найбільш  популярних нині марок і періодично додають 
то одну, то іншу до покупки. Проте, якщо мова заходить про 
країну-виробника, то в абсолютній більшості випадків споживачі 
віддають вітчизняній  продукції як більш якісній  порівняно із 
іноземними аналогами. Аналіз представлених результатів 
дослідження дозволяє зробити висновок про консервативність 
переваг постійних покупців ковбасних виробів. Які б не з'являлися 
нові тенденції в харчуванні, прихильність українського споживача 
до традиційних видів ковбасних виробів залишається. Доказом 
цього є те, що нині ще іншим видам сніданків не вдається 
повністю витіснити варену ковбасу і сосиски з ранкового столу, і 
жоден святковий стіл не обходиться без традиційної м'ясної та 
сирокопченої нарізки. М'ясні  делікатеси і копчені ковбаси в першу 
чергу розглядаються як продукти для задоволення.  

Зазначимо, що споживачі купують ті продукти, у яких він 
упевнений. Тому, щоб просунути новий продукт або просто 
незнайомий споживачу бренд, потрібен значний запас часу. Крім 
того, необхідно розвивати і стимулювати бажання споживача 
придбавати і пробувати нову продукцію, не боячись введеним в 
оману в своїх очікуваннях. 

На підставі обгрунтованої нами методики визначення 
конкурентоспроможності м'яса і м'ясної продукції та одержаної 
інформації, розрахуємо інтегральний показник 
конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств 
(табл.1). 

Зазначимо, що нами конкурентоспроможність товару 
оцінювалася із використанням параметрів переваг покупців, 
одержаних на підставі маркетингового дослідження ринку 
ковбасних виробів. Величина значущості параметрів визначена на 
основі експертного опитування, за результатами якого одержано 
оцінки встановлені методом парних порівнянь і розраховані 
значення ступеня вагомості. Кожному показнику якості 
привласнені наступні вагові коефіцієнти: смакові якості - 0,434; 
швидкість надходження продукції до збутової мережі (свіжість 
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продукції) - 0,258; вид сировини - 0,205; зовнішній вигляд - 0,103. 
На даних підприємствах виробляються наступні спільні для всіх 
групи м'ясної продукції: ковбаси варені, ковбаси варено-копчені, 
сосиски,  делікатеси,  ковбаси   сирокопчені. 

Узагальнюючий показник конкурентоспроможності товару 
розраховувався з урахуванням частки кожної групи продукції в 
загальному обсязі виручки. 

Таблиця 1 
Оцінка конкурентоспроможності товарів 

м’ясопереробних підприємств 
Коефіцієнт ваги 

0,434 0,258 0,205 0,103 
Показники якості 
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Хутровик 0,66 0,7652 0,4701 0,5195 0,3896 0,60 0,63 
Карапишанські 
ковбачи 

0,88 0,8520 0,8314 0,9540 0,7162 0,80 0,74 

Поліс 0,98 0,5003 0,3391 0,4164 0,4858 0,44 0,71 
Влас 1,00 0,0863 0,2839 0,2024 0,2699 0,18 0,59 
Яготонські 
ковбаси 

0,65 0,3698 0,2272 0,2511 0,1883 0,29 0,47 

Маршалок 0,88 0,5103 0,6256 0,6583 0,6035 0,58 0,73 
Ковбасний цех 0,93 0,5116 0,3468 0,4258 0,4968 0,45 0,69 
Сквирські 
ковбаси 

0,78 0,3644 1,1988 0,8546 1,1395 0,76 0,77 

Олімп 0,61 0,5101 0,3134 0,3463 0,2597 0,40 0,53 
Ідекс 0,81 0,8359 1,0246 1,0783 0,9884 0,98 0,88 
Агрофірма 
столична 

0,96 0,5017 0,9468 0,5318 0,4532 0,46 0,68 

* Розраховано за даними Держкомстату України 
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Отже, з даних таблиці видно, що на рівень 
конкурентоспроможності впливають такі показники як ціна, якість 
та склад сировини. 

Висновки. За даними дослідження можна зробити 
висновки, що основними чинниками які впливають на 
конкурентоспроможність м’ясної продукції є якість, ціна та смакові 
властивості продукції. За аналізом сегменту ковбасних виробів, 
найвищим попитом користується продукція середнього цінового 
рівня, що дає підстави для виробників м’ясної продукції 
збільшувати асортимент такого роду продукції. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ ТА ЙОГО 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

 
САВІЦЬКА С. І. аспірантка, ПДАТУ 

 
Анотація.  Розглянуто особливості формування та обсяги державної 

підтримки розвитку зерновиробництва, зокрема виробництва ячменю.  
Annotation.  Forming features and volumes of state support of development 

of zernovirobnictva are considered, in particular productions of barley. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 

із важливими науковими чи практичними завданнями.  
Ячмінь, як і пшениця та інші важливі зернові культури, відіграє 
провідну роль у вирішенні зернової проблеми України. Протягом 
останніх років спостерігається тенденція до збільшення посівної 
площі ячменю. Про те, внаслідок зменшення внесення 
мінеральних і органічних добрив різко знижується врожайність 
даної культури що впливає на нестійку динаміку валових зборів. 
Відсутність достатніх фінансових ресурсів стримує впровадження 
новітніх технологій, використання високоякісного насіння, 
обмежує застосування інших ресурсів і призводить до зниження 
конкурентоспроможності ячменю. Виробництво зерна ячменю 
стає все більш залежним від впливів погодних факторів. У 
результаті зерновиробництво вимагає більшої, ніж будь-яка галузь, 
державної підтримки в ринкових відносинах. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується  означена стаття.. 
Проблеми належної державної підтримки розвитку сільського 
господарства досліджували чимало науковців: Гайдуцький П. І., 
Саблук П. Т., Ермаков О. Ю., Кареба М. І., Яценко О. В., Саблук Р. 
П. та ін. Але, все ж частина пов’язаних з цим питань на даний 
момент залишається не до кінця вирішеною. 
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Формування цілей статті: Дослідження державної 
політики щодо підтримки виробництва зернових, зокрема - 
ячменю. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зерновий 
сектор України є стратегічною галуззю економіки держави, що 
визначає обсяги пропозиції та вартість основних видів 
продовольства для населення країни, зокрема продуктів переробки 
зерна і продукції тваринництва, формує істотну частку доходів 
сільськогосподарських виробників, визначає стан і тенденції 
розвитку сільських територій, формує валютні доходи держави за 
рахунок експорту. Зернова галузь є базою та джерелом сталого 
розвитку більшості галузей агропромислового комплексу та 
основою аграрного експорту. 

Необхідність державної підтримки аграрного сектора в 
Україні  насамперед викликана тим, що він, по суті, є фінансовим 
донором інших галузей АПК (зокрема, переробної промисловості 
та торгівлі), до яких потрапляє створена в сільському господарстві 
додана вартість. [7,с.190] 

На сьогоднішній день державне регулювання ринку зерна не 
відіграє стимулюючої ролі щодо виробництва зерна, в тому числі і 
ячменю, та не здатне ринковими методами ефективно реагувати на 
впливи світового зернового ринку. У складі державного бюджету 
на частку коштів, що спрямовуються на розвиток сільського 
господарства, припадає лише 4% їх загального обсягу. До того ж і 
навіть у такому малому обсязі вони, як правило, повною мірою не 
виділяються.[6,с. 247]. Потрібно відзначити, що державні витрати 
на сільське господарство не компенсують навіть витрат аграрних 
виробників, зумовлених політикою в сфері ціноутворення й 
торгівлі. Сучасна аграрна політика сприяє зниженню цін на 
сільськогосподарську продукцію і зводить, таким чином, нанівець 
ефективність приросту фіскальних видатків. Незважаючи на 
необхідність значних прямих капіталовкладень в аграрну сферу, 
основною формою державної підтримки сільгоспвиробників на 
сучасному етапі залишаються дотації, субсидії та податкове 
кредитування. [5,с 158].  

Незважаючи на те, що ячмінь у структурі посівних площ і 
обсягах валових зборів посідає друге місце, рівень державної 
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підтримки виробництва ячменю з кожним роком знижується. З 
2006 року започатковано бюджетну програму «Фінансова 
підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 
шляхом дотування на одиницю виробленої продукції 
тваринництва та на гектар посівів у рослинництві» для виконання 
якої було розроблено Порядок використання коштів державного 
бюджету, що виділяються на фінансову підтримку виробництва 
продукції рослинництва шляхом дотування, затверджений 
Постановою КМУ від 02.03.2006 №249.  

Обсяг реалізованої Мінагрополітики зазначеної бюджетної 
програми становив у 2006 році понад 1,0 млрд. грн., у 2007 майже 
1,6 млрд. грн., тобто у 1,6 раза більше, ніж у 2006 році та на 2008 
рік виділено близько 2,7 млрд. грн. [3]. Якщо у 2006 році Кабмін 
затвердив порядок надання дотацій на продукцію рослинництва, 
зокрема  100 гривень на гектар посівів озимих культур (пшениці, 
жита, ячменю та ріпаку); - 65 гривень – для ярих культур (пшениці, 
ячменю, вівса, гороху, кукурудзи, сої, ріпаку (кользи), гречки, 
проса, рису);[4] то у 2007 році не дотували кукурудзу, ярий ячмiнь, 
а також овес. На гектар отриманих сходiв озимих культур надавали 
державну пiдтримку озимому ячменю у розмірі  55 грн. [8] А у 2008 
році взагалі ні озимий ні ярий ячмінь не дотували. Про це йдеться 
в постанові КМУ «Про затвердження Порядку використання в 2008 
р. коштів, передбачених в державному бюджеті для державної 
підтримки виробництва продукції рослинництва». 

Як свідчить іноземний досвід, держава мусить дотувати 
сільське господарство. Субвенції та дотації  сільськогосподарським 
виробникам в країних ЄС становлять до 40% від вартості валової 
продукції аграрної сфери. Важливими напрямами державного 
регулювання в країних ЄС є модернізація виробництва, 
відшкодування збитків, завданих стихійними явищами, створення 
належних стартових умов для молодих фермерів, надання субсидій 
на переробку і збут сільськогосподарської продукції та ін..  У США 
після підписання відповідних контрактів фермерам надається 
можливість отримати некомерційну безвідсоткову позику розміром 
до 50% загальної вартості майбутньої продукції. У Франції 
підтримка фермерів здійснюється через формування відповідних 
фінансових фондів шляхом впровадження спеціальних податків (у 
розмірах, що не перевищують 1% від митної вартості реалізованих 
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окремих видів товарів). Зібрані кошти спрямовуються на 
фінансування діяльності професійних організацій виробників 
продукції. [6, с.247]. 

У рамках тенденції до ліберізації сільськогосподарського 
сектору в світовій економіці фінансування сільського господарства 
є найбільшою статею витрат бюджету, яка складає майже 40 млд. 
дол на рік. Якщо в Україні в 2008 році на 1га 
сільськогосподарських угідь виділялось 100 грн. дотацій, то в 
Канаді відповідний показник є у 100 разів вищий.  

Свій внесок у забезпечення ефективного розвитку ринку 
аграрної продукції повинна зробити і система страхування, яка 
покликана забезпечувати страхування ризиків в 
сільськогосподарському виробництві, компенсацію 
страхувальникам їх фінансових втрат. У цій сфері корисним є 
досвід таких країн, як США, Канада, Іспанія, Португалія, Італія, 
Мексика і Чилі, де здійснюються основні програми страхування  
сільгоспкультур через приватний сектор. Уряди цих країн 
підтримують такі програми і беруть в них участь. Наприклад, у 
Канаді створена корпорація, яка крім надання різних видів 
фінансової допомоги здійснює також різноманітні програми 
страхування фермерів. Найбільш універсальною формою 
страхування є страхування урожаю від усіх ризиків, пов’язаних з 
несприятливими погодніми умовами. У США на страхування 
урожаю витрачається: 60% - з бюджетних коштів і лише 40% - 
коштів самих фермерів. Значні державні субсидії на страхування 
надають фермерам і країни ЄС. Наприклад, у Франції 
Національний гарантійний фонд формує для компенсації збитків 
від значного стихійного лиха 50% відшкодувань за рахунок 
бюджету і 50% - за рахунок сільськогосподарських 
товаровиробників.[7, с. 192] 

У США виділено близько 180 млрд. дол.. американським 
фермерам  протягом 10 років, починаючи з 2002 року. В Україні ж 
у 2007 р. із державного бюджету Міністерство аграрної політики 
виділило 8030,3 млн. грн., у тому числі видатки Загального фонду 
становили 6800,9 млн. грн.. У бюджеті 2008 року загальні витрати 
через механізм здешевлення кредитів складали 1,350 млрд. 
гривень. Законом «Про державний бюджет 2009 року» 
передбачено фінансування лише у розмірі 300 млн. гривень. У 
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тричі зменшилась пряма фінансова підтримка фермерських 
господарств, із 60 млн. грн. у 2008 до 20 млн. у 2009р. 

Практика державного регулювання економіки розвинутих 
країн свідчить, що найкращих результатів можна досягти за 
ринкових умов у поєднанні з ефективною регуляторною 
функцією держави. [9,с.39]  

Відсутність системного підходу до регулювання зернового 
ринку може призвести до подальшого зменшення показників 
урожайності та обсягів виробництва зерна ячменю в Україні, 
скорочення доходів сільськогосподарських виробників, що 
зокрема загрожуватиме продовольчій безпеці країни. Крім того, 
втрати понесуть учасники ринку, що пов’язані із постачанням 
товарів для зерновиробництва та маркетингом зерна, зокрема 
елеватори хлібопродуктів, транспортна інфраструктура тощо. Для 
забезпечення конкурентоспроможності виробництва зерна 
необхідно здійснювати комплексні заходи на наступних рівнях: 
управлінський, виробничий, маркетинговий. Загальним критерієм 
оцінки ефективного функціонування зазначених рівнів 
пропонується наступне: для управлінського рівня - забезпечення 
оптимальних обсягів виробництва зерна та його собівартості; для 
виробничого рівня - відповідність якості зерна встановленим 
стандартам та вимогам споживачів, для маркетингового - вивчення 
ринкової кон'юнктури, забезпечення реалізації виробленого зерна 
за максимальними цінами.  

У 2009 році Законом України від 04.02.2009 №922 «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо запобігання 
негативним наслідкам впливу світової  фінансової кризи на 
розвиток агропромислового комплексу» (вступив в дію 17 березня 
2009 року) здійснено пролонгацію сільськогосподарським 
підприємствам кредитів на ліберальних умовах, а саме: не 
підвищення процентної за користування кредитами, не 
переоцінювання,  не переоцінювання у бік зменшення вартості 
застави, заборона запровадження будь-яких комісій та застосування 
штрафних санкцій до позичальників.[1] 

Необхідність комплексного удосконалення функціонування 
ринку зерна, нарощування обсягів виробництва зерна належної 
якості, створення умов для реалізації експортного потенціалу галузі 
ґрунтуються на основних державних пріоритетах аграрної 
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політики, визначених Законом України «Про основні засади 
державної аграрної політики на період до 2015 року», відповідає 
законодавчо визначеним стратегічним цілям аграрної політики, 
зокрема в частині гарантування продовольчої безпеки держави та 
перетворення аграрного сектору на високоефективний, 
конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішньому ринках 
сектор економіки держави. 

Напрямки державного фінансування включатимуть: 
формування державного продовольчого резерву зерна; 
здешевлення короткострокових, середньострокових та довгостро-
кових кредитів для виробників зерна; здешевлення вартості 
страхових внесків для виробників зерна; селекційна робота та 
формування запасів високоякісного насіння; заходи по боротьбі з 
шкідниками та хворобами зернових культур; стимулювання 
високотехнологічного виробництва зерна, розвиток 
ресурсозберігаючих технологій при його виробництві; підтримка 
виробництва зерна на зрошуваних землях у регіонах з 
несприятливими кліматичними умовами, відновлення та розвиток 
централізованих систем зрошення; створення та фінансування 
системи прогнозування врожаю зернових, зокрема із 
використанням космічних технологій, створення служби 
моніторингу, аналізу та прогнозування кон’юнктури ринку зерна, 
поширення інформації серед учасників ринку; розвиток 
інфраструктури ринку зерна, переоснащення та сертифікація 
державних лабораторій якості зерна, створення єдиної системи 
якості зерна; приведення у відповідність до вимог світового ринку 
та європейських інтеграційних намірів стандартів на зерно, 
розробка нових стандартів; здійснення цільових наукових 
досліджень. 

Стимулювання залучення в зерновий сектор України 
національних та іноземних інвестицій забезпечується шляхом 
створення стабільних і прозорих умов господарювання відповідно 
до принципів державної цільової програми «Зерно України – 2008-
2015», що наведені нижче. 

1. Удосконалення та приведення у відповідність до вимог 
Світової організації торгівлі та потреб ринку законодавства 
України, зокрема Законів України «Про державну підтримку 
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сільського господарства України», «Про зерно та ринок зерна в 
Україні». 

2. Скасування мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення та розвиток ринку землі. 

3. Створення виключно сприятливих умов для ввезення на 
територію України високоефективної сільськогосподарської 
техніки, якісного насіння, засобів захисту рослин та інших 
ресурсів, необхідних для підвищення ефективності виробництва 
зерна (скасування імпортних мит та пільговий податковий режим). 

4. Розвиток стимулюючої функції тарифної політики. 
5. Забезпечення вільного ціноутворення на ринку зерна, 

соціальний захист вразливих верств населення шляхом адресної 
підтримки чи інших визначених заходів. 

6. Гарантування прав власників зерна вільно розпоряджатися 
зерном, не застосування адміністративних, кількісних або якісних 
обмежень на вільне  переміщення зерна по всій території України 
та на експорт. [2] 

Будемо надіятися, що програми розвитку зернового сектору 
«Зерно України – 2008-2015» буде виконувати поставлені цілі, і не 
зазнає такої ж долі, як програма розвитку зернового сектору «Зерно 
України – 2005-2010», яка не діє, а передбачені програмою 
показники не виконуються. Тобто, Програма не здатна визначити 
стратегію державної політики щодо зернового комплексу та у 
повній мірі забезпечувати державні інтереси на ринку зерна. 

Державна аграрна політика має бути спрямована на 
вдосконалення кредитно-фінансової системи, налагодження 
стабільних ринків збуту продукції, підвищення технологічного 
рівня переробки, зберігання і упаковки, запровадження 
маркетингового принципу ціноутворення.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших у даному напрямку:  Отже, кошти держбюджету, що 
спрямовуються в розвиток сільського господарства, а особливо на 
розвиток ринку ячменю, не повністю відповідають тим вимогам, 
які ставляться перед ним. За цих умов дуже складно сформувати 
необхідні фінансові ресурси для налагодження нормального 
процесу виробництва як в сільському господарстві, так і в інших 
галузях народного господарства. Тому в Україні потрібно створити 
умови, за яких можна забезпечувати комплексне регулювання 
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економіки та фінансову стабілізацію. А без державної підтримки і 
контролю за суб'єктами господарювання, подальшого здійснення 
реформ - аграрний сектор не може ефективно розвиватися. 
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У статті досліджено основи формування та оцінки племінної роботи 

у молочному скотарстві, обґрунтовано особливості визначення категорій 
економічна ефективність та ефективність племінної роботи. 

The paper investigates basis of forming and estimating efficiency in dairy 
farming, grounds peculiarities of defining categories of efficiency and breeding 
efficiency. 

 
Постановка проблеми. Нинішні умови розвитку 

молокопродуктового комплексу вимагають вирішення питань 
щодо підвищення вимог до якісних показників молока, особливо 
до вмісту білка, придатності молочної сировини для виготовлення 
сирів, загального вмісту сухих речовин у молоці, стимулюють 
виробників молока до перегляду підходів щодо оцінки економічної 
ефективності галузі молочного скотарства. Водночас 
загострюється питання продовольчої безпеки держави та 
досягнення високого рівня  конкурентоспроможності  молочної 
галузі. Актуальними та дочасними постають питання  
забезпечення ефективності племінної роботи,  яка є невід'ємною 
складовою управління сільськогосподарським підприємством. 
Необхідність економічного обґрунтування складових категорії 
ефективної організації племінної роботи у молочному скотарстві 
визначають актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові 
розробки та практичне обґрунтування  ефективності молочного 
скотарства знайшли своє відображення у працях відомих  
вітчизняних науковців: М.М. Ільчука, О.М. Шпичака, В.О. Пабата, 
П.Т Саблука, Т.Л. Мостенської, В.Г. Андрійчука, Л.М. Пархоменко,  
Д.Т. Винничука, М.Я. Єфименка та інших вчених. 
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Дослідження питань  підвищення ефективності племінного 
молочного скотарства широко розробляються і сьогодні, проте 
дана проблематика є багатогранною та динамічною в часі. 
Особливої актуальності набувають завдання удосконалення заходів 
по підвищенню ефективності племінної роботи, які дозволять 
суттєво знизити витрати виробництва продукції та підвищити 
ефективність виробничої діяльності. 

Метою дослідження є узагальнення  та удосконалення 
теоретичних напрямів забезпечення ефективності племінної 
роботи у молочному скотарстві в умовах мінливого середовища 
агробізнесу.    

Основні результати досліджень. Відомо, що в економічній 
літературі розрізняють два поняття: ефект та економічна 
ефективність. Ефект розглядається  як  результат тих чи інших 
заходів або виробничих процесів. У якості показників 
економічного ефекту, зазвичай, використовують як кількісні, 
наприклад, кількість виробленої продукції так і вартісні показники 
– вартість додаткової продукції, збільшення величини прибутку, 
валової продукції, чистого доходу [1, с. 11]. Однак, отриманий 
ефект не дає можливості оцінити вигідності використаного 
ресурсу. На відміну від економічного ефекту  економічна 
ефективність є багатоаспектним поняттям, що відображає кінцевий 
результат від використаних ресурсів: виробничих засобів, 
генетичного потенціалу тварин, живої праці, інвестиційних 
вкладень та є єдиною якісною характеристикою результативності 
господарювання. Економічна ефективність притаманна всім 
стадіям процесу відтворення і є характеристикою всіх систем на 
всіх рівнях. Сутність категорії, а саме її логічний теоретичний зміст 
відображає саме якісна сторона. Ми погоджуємося з думкою про 
те, що кількісна сторона категорії відображає економію часу при 
досягненні цілей господарського виробництва як в ході процесу 
відтворення виробничих ресурсів так і на окремих стадіях його 
виробництва [3, с. 136].  Категорія економічної ефективності 
характеризує саме головне в системі виробничих відносин 
конкретного способу виробництва: їх результативність, та в умовах 
ринкових відносин є для підприємств найважливішим завданням 
та метою, що забезпечує системну конкурентоспроможність 
підприємства, його соціально-економічну та фінансову стійкість. 
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Відомо, що економічна ефективність молочного скотарства 
за нинішніх умов  значною мірою залежить від рівня інтенсивності 
виробництва. У галузі племінного молочного скотарства 
першочергового значення  набувають селекційно - племінна 
робота  по виведенню худоби з високою потенційною 
продуктивністю та забезпечення якісної та збалансованої 
повноцінної годівлі. Основна робота у племінному скотарстві 
спрямовується на удосконалення порідних якостей тварин, 
зменшення затрат праці та засобів виробництва на одиницю 
отриманої  продукції [4]. Одним із основних завдань племінної 
роботи у молочному скотарстві є раціональне використання 
племінних ресурсів з метою підвищення економічної ефективності 
та конкурентоспроможності галузі.  

Економічна ефективність організації племінної  роботи, на 
нашу думку, характеризується двома взаємопов’язаними системами 
показників: економічною ефективністю порід та показниками 
економічної ефективності племінної роботи. Підвищення вимог 
до якісних показників молока стимулює виробників молока до 
перегляду стратегії щодо оцінки порід і системи їх селекції. 
Результати наукових досліджень та практика доводять, що одним із 
важливих чинників забезпечення ефективності молочного 
скотарства є використання племінного потенціалу тварин. 
Відомо,що племінна худоба є тим біологічним чинником, який 
забезпечує можливості підвищення  показників економічної 
ефективності молочної галузі через більш повне використання 
генетичного потенціалу продуктивності наявних молочних порід. 
Слід зазначити ,що у молочному скотарстві біологічні чинники 
підвищення ефективності забезпечуються не лише заміною 
породи ,але й поліпшенням продуктивних якостей тварин у межах 
однієї породи. Отже, підвищення ефективності племінної роботи 
у молочному скотарстві має бути тим потенційним інтенсивним 
резервом, що сприятиме покращенню ситуації у молочному 
скотарстві. 

Підвищення ефективності виробництва молока за рахунок 
поліпшення біологічного диференціалу може бути розрахована 
співвідношенням виробничих витрат до чистого результату. 
Максимальний їх розмір на одну голову племінної худоби 
дорівнюватиме різниці між генетичним потенціалом тварини та 
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рівнем, досягнутим на підприємстві від залучення ресурсів. 
Інтенсифікація тваринництва вимагає наявності 
високопродуктивних тварин певних якостей, які можна отримати 
лише завдяки проведенню селекційно-племінної роботи та 
застосуванню сучасних технолого-економічних прийомів.  

Досвід провідних країн світу свідчить, що  ті держави, які 
концентрують зусилля та координують діяльність не лише 
виробників молока, але і його переробників, використовують 
сучасні наукові розробки в області розведення тварин, 
популяційної генетики та біотехнології. Внаслідок цього відбулися 
зміни у методичних підходах щодо оцінки ефективності племінної 
роботи. Так, в Ізраїлі ввели новий індекс племінної цінності 
худоби за виходом молочного жиру та молочного білка. У Швеції  
загальний індекс племінної цінності бугаїв включає такі якісні 
показники  молочної продуктивності як  ріст худоби, стан здоров’я,  
легкість отелення їх дочок. Заслуговує на увагу  досвід Канади, де 
розраховують індекс – LPI – що враховує такі коефіцієнти породи: 
продуктивності відводять 57%, показники тривалості 
господарського використання корови  – 38% і показники здоров’я 
– 5%.   Зазначимо, що у  США породи оцінюють за ефективністю 
використаних кормів на виробництво поживних речовин, що 
містяться у молоці [2, с. 75]. 

Слід зауважити, що існуючі методики оцінки порід молочної 
худоби поки що не є  зовсім досконалими, оскільки не дозволяють 
розрахувати кінцеві узагальнюючі показники ефективності 
молочної галузі, а також не враховують структуру та рівень попиту 
на молочну продукцію. 

 Вважаємо, що економічна ефективність організації 
проведення племінної роботи вимагає    розрахунку показників 
виробництва молока від різних порід молочної худоби основними 
серед яких є: 

- виробництво молока на одну корову (кг); 
- затрати кормів к.од. на 1 ц молока базисної жирності; 
- загальні витрати на виробництво продукції (грн.); 
- чистий дохід (грн.); 
- рентабельність реалізованої продукції (%). 
 Разом з тим до наведеного переліку показників, на нашу 

думку, доцільно було додати показниками економічної стійкості 
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племінних підприємств та конкурентоспроможності їх продукції на 
ринку.  

Узагальнюючи вищесказане, зазначимо, що організацію 
ефективної племінної роботи  у молочному скотарстві в нинішніх 
умовах господарювання  можливо забезпечити за умови  
наступних елементів племінної роботи: 

 - цілей селекції, які повинні відповідати умовам 
інноваційного розвитку галузі; 

 - використання передових сучасних технологій та досягнень 
селекційної науки.   

Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що для 
оцінки рівня племінної роботи у молочному скотарстві 
пропонують використовувати різні методики.  Найбільш 
досконалою на думку фахівців є методика оцінки племінної 
роботи запропонована Третьяковим С. В. [5], де економічний 
ефект від племінної роботи формується у результаті економічних 
ефектів двох рівнів: рівня племінних підприємств  та рівня 
товарних підприємств. Сумарна дія таких ефектів від племінної 
роботи для усіх племінних та товарних підприємств формує 
загальну економічну ефективність племінної роботи у регіоні. 

Отже, до основних показників економічної ефективності 
організації племінної роботи на рівні підприємства доцільно 
віднести: 

 - вартість додаткової продукції, одержаної в результаті 
племінної роботи; 

 - чистий дохід від племінної роботи; 
 - термін окупності витрат на племінну роботу; 
 - індекс рентабельності витрат на племінну роботу; 
 - окупність витрат на проведення племінних заходів за 

рівнем собівартості та рентабельності продукції. 
 Терміном окупності витрат на проведення племінної роботи 

слід вважати період від початку проведення робіт за окремими 
напрямками до моменту повного відшкодування витрат на 
проведення цих заходів  по напрямку племінної роботи  на 
підприємстві. Його необхідно визначати по кожній групі 
племінних тварин та по кожному із заходів племінної справи на 
підприємстві. 
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 Виділені нами показники економічної ефективності 
племінної роботи та породи, систематизовано у табл. 1 

Табл. 1- Показники економічної ефективності племінної 
роботи  у молочному    скотарстві* 

 
Види 

ефективності 
Показники ефективності 

Ефективність 
племінної 
роботи 

Вартість додаткової продукції, отриманої в 
результаті покращення племінної роботи; 
термін окупності витрат на проведення 
племінної роботи; чистий дохід від 
племінної роботи; індекс рентабельності 
витрат на проведення племінної роботи; % 
вибраковки корів. 

Ефективність 
племінної 
молочної 
породи 

Обсяг виробленої продукції за визначений 
період; загальні витрати на виробництво 
молока та приросту живої ваги молодняку; 
рівень рентабельності та 
конкурентоспроможності реалізованої 
продукції ;  порівняльна ефективність 
породи. 

* складено та доповнено автором за даними [4, 5]. 
  
 Вважаємо, що в якості часового періоду отримання ефекту 

від племінної роботи (при визначенні ефективності на рівні 
племінних підприємств від реалізації племінної продукції та 
послуг) розглядається  один рік.  Разом з тим, дана методика не 
враховує чинників, які впливають на економічну ефективність 
племінної роботи. Власні спостереження та узагальнення 
результатів наукових досліджень, підтверджують важливу роль 
наступних чинників: спеціалізації господарств, технології та умов 
утримання худоби, стану матеріально - технічної та кормової бази, 
кадрового потенціалу підприємства, використання інформаційних 
систем на базі комп’ютерних технологій. У нинішніх умовах 
господарювання одним з головних завдань племінної роботи є 
впровадження оптимальних програм селекції, за умови збереження 
породності розведення поголів’я, при наявності чіткої 
законодавчої бази в області організації племінної  та селекційної 
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роботи. Згідно наукових джерел підвищення ефективності ведення 
племінної роботи у галузі молочного скотарства супроводжується 
зменшенням собівартості 1ц молока від 94,4 до 63,0 грн,  або 
майже на 33%, а рентабельність його виробництва підвищується з 
15 до 64% .Для формування мінімальних витрат на 1ц молока 
необхідне зниження собівартості кормів, скорочення матеріальних 
витрат праці за рахунок впровадження сучасних новітніх 
технологій. Нині племінна робота у молочному скотарстві 
знаходиться в занепаді, фактично знищено систему державної 
підтримки племінних підприємств, слабкою залишається 
матеріально-технічна база племінного скотарства.   Породи тварин 
залишаються  основними засобами виробництва, які при науково-
обґрунтованій системі проведення племінної роботи на 
підприємства здатні до прогресивного самовідновлення. В умовах 
нестабільної кормової бази більшості підприємств та погіршення 
екологічної ситуації слід враховувати також природну адаптацію 
тварин до конкретних умов зовнішнього середовища. За даних 
умов, слід акцентувати увагу на проведення племінної та 
селекційної роботи щодо відновлення генофонду молочної 
худоби вітчизняних порід. Як свідчить досвід, вітчизняні породи 
мають більшу тривалість господарського використання корів, що 
має вирішальний вплив на окупність витрат. Відомо, що 
необхідний період, який дозволяє  повністю окупити раніше 
понесені витрати на вирощування телиць складає 3 роки, за умови 
еквівалентних цін на молоко та отриманий приплід.   

Одним із фенотипічних прийомів відбору при проведенні 
племінної роботи серед племінних корів молочного стада слід 
враховувати характер розподілу надою молока за лактацію як 
безпосередній показник фізіологічного стану секреторної 
діяльності молочної залози та всього організму Згідно класифікації 
лактаційних типів корів, найбільш бажаними в стаді молочного 
напрямку продуктивності є тварини третього та четвертого 
лактаційних типів, тобто ті, в яких коефіцієнт інтенсивності 
зниження надою складає 2,5 -.1,8 та менше (відношення 
максимального місячного надою до надою молока останнього 
місяця лактації) [6]. 

При проведеному відборі такі тварини мають значний 
потенціал зростання молочної продуктивності та рівномірного 
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розподілу надою між лактаціями. Проведення  заходів 
внутрішнього селекційного моніторингу значною мірою 
впливатимуть на підвищення ефективності молочного скотарства   

Висновки. Визначення та оцінювання ефективності  
племінної роботи   вітчизняного молочного скотарства в умовах 
нових економічних відносин набуває особливо важливого 
значення, оскільки це дозволяє виявити потенційні  можливості 
розвитку галузі, сприяти зниженню витрат та підвищити її 
конкурентоспроможність. Економічне значення порід зберігається 
до того часу, поки  з ними проводиться племінна робота, 
спрямована на постійне удосконалення методів  щодо 
максимального отримання продукції при мінімальних виробничих 
витратах на проведення племінної роботи.  

 По-перше, проведення роботи у племінному молочному 
скотарстві повинно охоплювати комплекс заходів щодо 
закріплення у  молочних породах тварин таких продуктивних 
якостей як висока молочна продуктивність, жирномолочність, 
покращення технологічних властивостей продукції. Вважаємо 
необхідним чітке дотримання цілей племінної роботи, щоб 
комплекс заходів мав не випадковий характер, а був спрямований 
на одержання тварин з економічно вигідними якостями. 
Основними технологічними методами, що дозволяють суттєво 
підвищити ефективність племінної роботи є застосування 
енергозберігаючих технологій, використання безприв’язного 
утримання тварин, забезпечення якісної кормової бази, належного 
зооветеринарного обслуговування.  

По-друге, технологічні процеси у тваринництві повинні 
узгоджуватися із біологічними особливостями молочної худоби, їх 
фізіологічним станом та очікуваним рівнем продуктивності. 
Доцільно збільшити період виробничого використання племінних 
корів до 5-6 років, що дозволить відібрати цінний молодняк для 
ремонту стада та підвищить ефективність племінної роботи.  

 Досвід країн, які займають провідні місця у племінному 
скотарстві, показує, що забезпечення ефективної племінної роботи 
можливе лише при виконанні наступних умов: 

  - наявності чіткого економічного механізму та системи 
державної підтримки виробників молока; 
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- існуванні відповідної законодавчої бази в сфері племінної 
та селекційної діяльності; 

- організації об’єднань товаровиробників молочної продукції 
та племінного матеріалу, які б змогли активно впливати на 
забезпечення підтримки державою та переробною промисловістю 
процесу ціноутворення, при якому виробництво молока було 
економічно виправданим. 
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          Узагальнені теоретичні положення економічної сутності та 
особливостей маркетингу підприємств цукрової промисловості, що 
уможливлюють адаптацію й реалізацію маркетингових стратегій в умовах 
сучасного ринку. Обґрунтовані приоритетні напрями реалізації 
маркетингової стратегії у процесі просування цукрової продукції на ринок 

Generalized theoretical positions of economic essence and features of 
marketing of enterprises of saccharine industry, which do possible adaptation and 
realization of marketing strategies in the conditions of modern market. Priorities are 
grounded directions of realization of marketing strategy in the process of advancement 
of saccharine products to the market 

 
Постановка проблеми. Однією з пріоритетних задач 

державної політики у всіх країнах є забезпечення продовольчої 
безпеки країни. Останніми роками зростає залежність України від 
імпорту цукру-сирцю, знижується виробництво і 
конкурентоспроможність цукру з буряка, зменшуються площі 
посіву цукрової сировини. Знос основних виробничих фондів 
вітчизняних бурякоцукрових заводів досяг критичних меж. 
Ситуація загострюється у зв'язку з поширенням світових кризових 
явищ. Для виживання вітчизняної цукрової промисловості 
потрібні заходи з адаптації підприємств галузі до умов світової 
конкуренції на основі розвитку стратегічної маркетингової 
діяльності. 

Проблема формування і розвитку маркетингових стратегій 
підприємств є приоритетним напрямком теоретичних і 
практичних аспектів економічного розвитку. Однак дослідження 
показують, що головним чинником, перешкоджаючим ефективній 
маркетинговій діяльності підприємств, є її недостатня розробка або 
відсутність. Це пов’язано не лише з масштабністю і складністю 
вирішуваних економічних і технологічних задач, але і спробами 
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переважної більшості керівників вирішувати принципово нові 
задачі старими методами. 

Актуальність дослідження проблем розвитку маркетингових 
стратегій посилюється у зв'язку із відсутністю на бурякоцукрових 
заводах комплексного механізму стратегічного управління 
маркетингом, чітких формулювань цілей, пріоритетів і критеріїв 
розвитку маркетингу, недостатнім рівнем застосування сучасних 
маркетингових технологій. 

Практика провідних країн світу свідчить про те, що одним з 
ефективних варіантів вирішення даної проблеми є розвиток 
маркетингових стратегій. Однак зроблені спроби їх розробки в 
Україні на основі прямого запозичення зарубіжного досвіду не 
дали очікуваних результатів, оскільки не були враховані вітчизняні 
соціально-економічні реалії. 

Виходячи з вищевикладеного, очевидно, що існує 
необхідність розробки та реалізації маркетингових стратегій 
підприємств цукрової промисловості, що враховують специфіку 
української економічної практики, заснованих на передовому 
досвіді розвинених країн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
формування та реалізації маркетингових стратегій у 
бурякоцукровій галузі присвячено праці О.М. Варченко, О.М. 
Шпичака,  О.С. Зайця, Є.В. Імаса,  М.М. Ярчука, Н. В. Куденка та 
ін.  

Метою статі є обґрунтування напрямів реалізації 
маркетингової стратегії та узагальнення особливостей взаємодії 
учасників товароруху під час просування продукції цукрової 
промисловості на ринок. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
споживачів цільових ринків підприємств у нинішніх умовах, 
посередників і державних установ, найважливішими чинниками 
прийняття рішення про покупку є якість і ціна. Разом з тим, 
наявність відмінностей між споживачами, зумовлює необхідність 
здійснення диференціації товару.  

Традиційно бурякоцукрові заводи розташовані в 
бурякосійній зоні з повним набором підрозділів інфраструктури: 
ТЕЦ, транспортне господарство, ремонтне господарство, 
складське господарство, водопостачання, непромислова сфера. 
Створення такого господарства було необхідне у зв'язку з 
неможливістю постачання відповідними послугами в 
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централізованому порядку. Це є однією з причин високих витрат 
виробництва, особливо останнім часом тягар утримання 
інфраструктури лягає на собівартість цукру, знижуючи його 
конкурентоспроможність. 

Ринкова економіка вимагає іншого підходу до використання 
наявних можливостей підприємства, а для цього необхідний новий 
тип мислення керівництва підприємства, спрямований на 
стратегію диверсифікації. 

Відомо, що нині практично всі розвинені країни тримають 
під контролем ціни на основні продукти, оскільки державне 
регулювання економіки повинне стимулювати самозабезпечення 
країни продуктами харчування, забезпечувати продовольчу безпеку 
держави. 

Використовуючи багаторічний зарубіжний досвід по захисту 
внутрішнього ринку цукру і підтримки вітчизняних виробників 
сировини і готової продукції, в Україні розроблено та прийнято 
Закон про цукор, який регулює нормативну базу виробництва і 
реалізації цукру. Складовими частинами цього закону (оборонної 
державної стратегії) є положення про квотування ввезення білого 
цукру і цукру-сирцю, підвищення розміру митного збору і 
встановлення мінімальних цін на цукор і цукровий буряк, поетапне 
кредитування витрат технологічного процесу вирощування 
цукрових буряків, організація оптової торгівлі цукром тощо [1]. 

Основна частина прибутку поглинається структурами, що 
здійснюють реалізацію цукру на ринку. Щоб остаточно не 
зруйнувати вітчизняну цукрову промисловість, автор вважає, що 
потрібно змінити розподіл прибутку між учасниками інтеграційно-
розподільної системи. У зарубіжній практиці конфлікти усередині 
вертикальних каналів розподілу усуваються шляхом вертикальних 
маркетингових систем, в яких учасники координують свої дії, 
виключаючи можливість переслідування власних інтересів на 
шкоду єдиній  цілі.  

Нині багато цукрових заводів у зв'язку з складним 
фінансовим станом розраховуються із працівниками, що 
працюють у виробничий сезон, цукром у вигляді «натуральних 
оплати», який потім скуповується посередниками, з 
постачальниками допоміжних матеріалів, палива, запасних частин. 
Дуже часто цукрові заводи залишаються без потрібних ресурсів. 

Залишки готової продукції (при їх наявності, що 
зустрічається рідко), реалізуються за готівковий і безготівковий 
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розрахунок, підприємствам харчової промисловості. Отже, 
постійних споживачів цукру у невеликих переробних підприємств 
практично немає. 

Автор вважає, що цукрові заводи повинні формувати групу 
постійних споживачів своєї продукції, забезпечувати свої регіони, а 
залишки цукру повинні вивозитися за його межі. У окремих, 
одиничних випадках, цукрові заводи можуть мати власні фірмові 
магазини.   

Узагальнюючи вищезазначене основними каналами 
розподілу продукції цукрових заводів можуть бути варіанти 
представлені на рис.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Варіанти  каналів розподілу цукрових заводів 
Вибір каналу розподілу готової продукції цукрового заводу 

доцільно проводити на основі відповідних розрахунків, аналізу їх 
переваг і недоліків. Однорівневий і дворівневий канали дають 
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можливість здійснювати контроль над  обсягами продажу, весь 
прибуток залишається у виробника. 

Однак у цьому випадку виробник повинен виконувати 
багато функцій маркетингу щодо організації розподілу товару та 
складання кошторису маркетингових витрат. Тому більшість 
виробників вдаються до послуг посередників, які виконують 
специфічні функції: забезпечення інформацією про ринок, 
реклама, розфасовка товару, зберігання на складах, доставка товару 
в місця продажу, розподіл ризику, фінансування виробників 
(надання кредитів), тощо. Зазначимо, що нині зростає значущість 
маркетингових комунікацій в сучасних умовах стійко зростає 
унаслідок все більшої насиченості ринків товарами, все більшої 
різноманітності потреб споживачів, форм і методів конкуренції, 
все більш довершених засобів збору, зберігання, обробки, передачі 
інформації та цілого ряду інших чинників [2]. 

Вважаємо, що маркетингова комунікація підприємства - це 
комплексна дія підприємства на внутрішнє і зовнішнє середовище 
з метою створення найбільш сприятливих умов для одержання 
комерційного успіху на ринку. 

Заходи щодо просування продукції мають три головні цілі: 
інформувати, переконувати, нагадувати. Потенційним споживачам 
потрібно знати, де знайти товар, скільки він коштує і як ним 
користуватися. Більшість покупців потребує мотивації вибору 
способу задоволення своїх потреб. Нагадування стимулює 
додатковий попит. Кожен певний захід спрямований на вирішення 
конкретних задач: підвищення попиту, підтримка стійкого рівня 
збуту, здійснення впливу на споживачів, що ухвалюють рішення. 

Автор вважає за необхідне розглядати стратегію просування 
із позиції їх вживаності на підприємствах цукрової промисловості 
(табл. 1). 

Розгляд засобів просування товару на ринок показує, що всі 
вони актуальні в роботі підприємств цукрової галузі. Автор вважає, 
що для зміни відношення споживача до вітчизняного виробника 
потрібно проводити роз'яснювальну – пропагандистську рекламу, 
а також через рекламні заходи потрібно змінити відношення у 
споживачів до вітчизняних товарів. Вважаємо, що продукція 
вітчизняних цукрових заводів повинна маркуватися, де обов’язково 
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вказувати назву заводу, де вироблена продукція, виду сировини, з 
якої вироблено цукор. 

Таблиця 1 
Маркетингові стратегії просування товару на ринок  

 

Форма 
контакту із 

споживачем 

Особливості типу 
стратегії 

Частота, 
гнучкість, 
контроль 
контакту 

Витрати Актуальність    
для 

застосування   
цукровими 
заводами 
цукровій     

1. Особистий 
продаж     

(безпосередня         
персональна     

взаємодія) 

Пряме  спілкування 
покупця  із  продавцем; 

дозволяє    укладати    
угоди    негайно. Процес 

творчого продажу 
включає вивчення 
ринку, виявлення 

потенційних покупців, 
підготовку до контакту, 

завоювання, проведення 
презентації,   подолання   

заперечень.   
Завершення операції і 

післяпродажні контакти 

Контакти, що 
регулярно 

повторюються; 
повідомлення 
змінюється із 
урахуванням 
"зворотного 
зв'язку"; хто 

передає 
повідомлення 

той і 
контролює 

його 

Відносно 
високі 

Актуально          
для 

підприємств    
галузі при  
взаємодії  з  
ринками      

підприємств, 
посередників  
і  державних  

установ 

2.   Реклама   
(відсутність 

безпосередньої      
взаємодії) 

Найшвидший і 
дешевший спосіб 
доступу до масової  

аудиторії.   Виділяється:  
торгова реклама (мета - 

продати конкретний 
товар); інституційна 

(мета - створення іміджу 
для підприємства);  

пропагандистська (мета 
– обговорення гострих 
суспільних проблем); 
конкурентна (мета – 

підкреслити переваги  
товару); порівняльна 
(мета - протиставити 
товари один одному) 

Регулярні, 
повторюються 

контакти, 
стандартні 

повідомлення 
незмінного 

змісту, 
контрольовані 

продавцем 

Помірні: 
2-5% від 
доходу 

Актуально  в  
зв'язку із 
падінням 
попиту і  

необхідністю 
підтримки    

вітчизняного      
виробника 
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3.Стимулюван
ня збуту 

Стимулювання  попиту,  
направлено на кінцевих  

споживачів;   
використовується  у 

вигляді знижок до ціни, 
демонстрації товару в 

місцях продажу.  
Стимулювання  

пропозиції  направлене 
на посередників. 

Використовується 
торгова знижка, 

попередні закупівлі 
Проводяться торгові 
виставки - ярмарки 

Періодично 
нерегулярні 
контакти, 

направлені на 
досягнення 

короткостроков
их цілей; 

стандартні 
повідомлення, 
контрольовані 

продавцем 

Величин
а витрат 
незмінна 

Актуально у 
зв'язку з 
падінням      
попиту, 

необхідністю 
розширення  
асортименту   

і   
диверсифікац

ії    
виробництва 

4. Суспільні 
зв'язки (із 
місцевим 

населенням, 
інвесторами,  
державними       
установами, 

ЗМІ) 

Однією із вагомих 
переваг підприємства є 

хороша репутація у 
покупців, інвесторів, 

ЗМІ 

Періодично 
нерегулярні 

контакти при 
появі новин, які 

заслуговують 
на увагу, 

стандартні 
повідомлення, 
контрольовані 

продавцем 

Прямих 
витрат 
немає 

Актуально 
для створення 

іміджу 
підприємства 

 

Розгляд засобів просування товару на ринок показує, що всі 
вони актуальні в роботі підприємств цукрової галузі. Автор вважає, 
що для зміни відношення споживача до вітчизняного виробника 
потрібно проводити роз'яснювальну – пропагандистську рекламу, 
а також через рекламні заходи потрібно змінити відношення у 
споживачів до вітчизняних товарів. Вважаємо, що продукція 
вітчизняних цукрових заводів повинна маркуватися, де обов’язково 
вказувати назву заводу, де вироблена продукція, виду сировини, з 
якої вироблено цукор. 

Для цього на кожній упаковці доцільно вказувати звернення 
до покупців: «Ваші пенсії, стипендії, робочі місця і добробут країни 
залежить від вашої підтримки вітчизняного виробника!», або в 
наступній редакції: «Купуючи вітчизняний товар, ви збільшуєте 
надходження коштів до бюджету, гарантуючи виплату пенсій і 
стипендій» [3]. 

Автор вважає, що у нинішніх умовах, товаровиробникам 
бурякоцукрової галузі необхідно створювати фірмовий імідж 
продукту і підприємства на ринку, що полегшить споживачеві 
ідентифікацію товарів та виробників.     
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Вищезазначене свідчить, що цукрова промисловість 
перебуває у кризовому стані, що вимагає використання  кадрової 
стратегії, яка б забезпечила збереження професійного складу 
підприємства і вдосконалення методів управління, які орієнтовані 
на оволодіння ринковими методами конкурентної боротьби. 

Вважаємо, що в кризових умовах, в яких опинилася галузь, 
особливого значення набувають адаптивні структури управління 
на підприємствах, однією із особливостей яких є наявність 
міжфункціональних команд, які з різних точок зору (з урахуванням 
своїх професійних поглядів і особових особливостей) 
оцінюватимуть ринкову ситуацію і розроблятимуть ефективнішу 
технологію ухвалення рішень. 

Очевидно, що міжфункціональні команди зможуть швидше 
засвоювати інформацію про зміни на ринку, внаслідок чого 
гнучко змінюватимуть розроблені моделі ринку (моделі поведінки 
споживачів, поведінки конкурентів), а також будуть здатні швидко 
змінювати самих себе. Завдяки оперативній реакції підприємства 
через використання міжфункціональних команд для 
управлінського персоналу підприємства виявиться більше часу на 
інновації та запобігання надзвичайним подіям. 

У міжфункціональну команду з маркетингу на цукровому 
заводі повинні бути включені фахівці з вивчення ринку сировини, 
допоміжних матеріалів, устаткування, цукру та інших видів 
продукції, що випускається цукровим заводом. Це фахівці інших 
функціональних служб (агрономи, технологи, механіки та ін.), які 
окрім професійних знань в своїй області повинні володіти 
знаннями і в області маркетингу, щоб розробляти напрями – 
цільового маркетингу. У періоди фінансових труднощів 
підприємства, важливою є підтримка якості продукції.   

У зв'язку із зміною форм власності на вітчизняних 
підприємствах бурякоцукрової галузі також з'явилася проблема 
конфлікту інтересів власника і керівника. Цілі, що висуваються 
менеджерами як орієнтири діяльності фірми, можуть суперечити 
інтересам власників (акціонерів). 

Керівники мають в своєму розпорядженні більшу 
інформацію про виробництво і можуть її спотворювати для 
досягнення своїх цілей - збільшення адміністративних витрат. 

Висновки. Результати досліджень доводять, що нині на 
підприємствах цукрової промисловості відсутній чіткий механізм 
стратегічного управління маркетингом. Недостатній рівень 
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застосування сучасних маркетингових технологій, потребують 
обґрунтування методичні і практичні положення з розробки та 
реалізації маркетингових стратегій, що зумовлює необхідність 
концентрації зусиль на формуванні чітких цілей, пріоритетів 
діяльності підприємств цукрової промисловості та критеріїв їх 
розвитку. Вважаємо, що при виборі стратегічних напрямів 
реалізації маркетингових стратегій спрямованих на забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств необхідно враховувати 
наявність резервів і можливостей вітчизняної цукрової 
промисловості. Пріоритетним повинно бути підвищення рівня 
продовольчої безпеки шляхом зростання об’ємів виробництва 
вітчизняної продукції, а також забезпечення ефективного її 
просування на ринок за умови економічно виправданого 
посередництва. У свою чергу визначення пріоритетних 
стратегічних напрямів розвитку маркетингової діяльності 
підприємств цукрової промисловості сприятимуть покращенню їх 
конкурентних позицій, підвищенню ефективності господарської 
діяльності підприємств, стійкому та збалансованому розвитку 
бурякоцукрової галузі, задоволенню потреб населення у якісній 
продукції. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 
СОКОЛЬСЬКА Т.В., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 
Встановлено, що одним із головних чинників забезпечення 

конкурентоспроможності м’ясопродуктового підкомплексу України є якість 
та безпечність м’ясної продукції, що відповідає міжнародним вимогам, що 
реалізується шляхом відродження галузі тваринництва, нарощування кількості 
поголів’я, модернізації виробничого процесу, впровадження новітніх 
технологій утримання та годівлі тварин, що збільшують додану вартість; 
активізації селекційної діяльності з підвищення генетичного потенціалу, 
забезпечення належного контролю якості.  

It has been found out that one of the main factors of Ukrainian meat 
production subcomplex competitiveness providence is quality ad safety of meat 
products that meets the international requirements and is realized by revival of 
animal husbandry branch, liverstock increase, production process modernization, 
implementing new farming technologies, that make increase in extra costs, 
activization of selection activity on improving genetic potential, providing the due 
quality control. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Кризові 

явища, котрі спостерігаються у функціонуванні вітчизняного 
м’ясопродуктового підкомплексу та реалізуються через скорочення 
чисельності поголів’я тварин, зниження їх продуктивності, 
зменшення обсягів виробництва продукції, зниження її якості, 
знижуючи при цьому рівень продовольчої безпеки держави, 
вимагають розробки невідкладних заходів щодо забезпечення та 
підвищення ефективності виробництва конкурентоспроможної 
продукції. Як свідчить міжнародна практика, 
конкурентоспроможність м’ясопродукції в найближчому 
майбутньому визначатиметься передовсім якістю м’яса, від якої 
залежатиме попит на цю продукцію, в тому числі й за межами 
України. Це можливо лише шляхом більш ефективного 
використання економічного потенціалу агроекосистем, генофонду 
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сільськогосподарських тварин, матеріальних, фінансових і трудових 
ресурсів, через формування експортного потенціалу, удосконалення 
цінової та податкової політики держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що 
вивченню економічного аспекту питання підвищення 
конкурентоспроможності продукції агросфери приділяється 
значна увага. Вагомий внесок у вирішення проблеми підвищення 
загальної конкурентоспроможності зробили Г. Азоєв, І. Ліфіц, Е. 
Мінько, М. Портер, Д. Рікардо, А. Сміт, Р. Фатхутдінов та ін., 
питання конкурентоспроможності виробництва м’ясної продукції 
висвітлювали у своїх роботах В. Андрійчук, П. Березівський, М. 
Ільчук, М. Канінський, М. Мойса, П. Саблук, О. Шпичак та ін. 

Водночас вивчення і узагальнення наукових праць показало, 
що малодослідженою залишається проблема підвищення 
конкурентоспроможності АПК, зокрема у м’ясопродоктовому 
підкомплексі шляхом підвищення якості продукції. Недостатньо 
вивчені теоретичні та практичні методи підвищення 
конкурентоспроможності м'яса і м'ясопродуктів з урахуванням рівня 
їх якості та безпечності. Деякі аспекти даної проблеми залишаються 
дискусійними, що обумовлюють необхідність продовження 
досліджень в цій галузі.  

Мета дослідження − визначення стану, тенденцій розвитку 
вітчизняного м'ясопродуктового підкомплексу та шляхів 
підвищення якості продукції, як основного чинника її 
конкурентоспроможності.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз нинішнього стану 
м’ясопродуктового підкомплексу України і тенденцій формування 
його конкурентного середовища свідчить про наявність об'єктивних 
негараздів на шляху ефективної реалізації значного конкурентного 
потенціалу підкомплексу та формування достатнього попиту на 
м'ясну продукцію. Разом з тим, варто врахувати, що м'ясна галузь як 
частина агропродовольчого комплексу країни має вагоме значення 
для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави, оскільки 
специфіка продовольчого виробництва полягає в тому, що його 
соціальна доцільність визначається не лише економічними 
показниками, але й реалізацією функцій життєзабезпечення нації 
[1].  
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У нашому суспільстві розуміння важливості і пріоритетності 
розвитку агропромислового виробництва утверджується надто 
повільно, хоча у зв’язку з економічною кризою і вагомими 
стабілізуючими можливостями аграрного сектору, які були ним 
продемонстровані у 2008-2009 рр., увага до АПК з боку держави 
останнім часом відчутно посилилася. Для кардинального 
покращення ситуації в агросфері потрібний тривалий час і 
конкретні цілеспрямовані програми підтримки. Поки що ж в Україні 
у 2008 році порівняно з 1990 роком спостерігається невпинне 
зниження поголів’я ВРХ на 79,4 %, свиней на 66,4 %,  хоча 
поголів’я птиці починаючи з 2007 р. має тенденцію до зростання 
(табл.1). 

 
Таблиця 1 

Кількість поголів’я ВРХ, свиней, птиці (тис. гол.) 
1990 р. 2000 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Поголів'я ВРХ, тис.гол: 
24623,4 9423,7 6902,9 6514,1 6175,4 5490,9 5079 

Поголів'я свиней, тис.гол: 
19426,9 7652,3 6466,1 7052,8 8055 7019,9 6526 

Поголів'я птиці, тис.гол: 

246104,2 123722 152783,2 161993,5 166531 169290,3 177555,9 
* За даними держкомстату України [2] 
 
Така ситуація пояснюється тим, що вирощування цих видів 

тварин є комерційно непривабливим, про що свідчать показники 
рівня рентабельності в табл.2. 

 
Таблиця 2 

Рівень рентабельності вирощування ВРХ, свиней, птиці (%) 
  1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
ВРХ 20,6 -42,3 -33,8 -25,0 -38,4 -41,0 -24,1 
свині  20,7 -44,3 -14,4 14,9 -9,2 -27,6 0,3 
птиця  17,0 -33,2 3,8 24,9 12,1 -19,0 -11,3 

* За даними держкомстату України [2] 
 
Втішає факт поступового скорочення збитковості 

вирощування ВРХ у 2008 році порівняно до 2007 року з  -41,0 до -
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24,1% та набуття позитивного значення рентабельності при 
вирощуванні свиней до 0,3 % за аналогічний період. 

Складна ситуація в м'ясопродуктовому підкомплексі 
спричинила виникнення у 2009 році дефіциту м’яса, зокрема 
яловичини у обсязі 70-100 тис. тонн [2].  

Як показують дані таблиці 3 у 2008 році порівняно з 2007 
зріс імпорт з 245 до 550 тис. тонн, зокрема відмічається ріст 
імпорту свинини в 3,4 рази, м’яса птиці в 1,78 рази. При зниженні  
обсягів експорту на 60 %.   
 

Таблиця 3 
Баланс  м’яса за основними видами (тис. тонн) 

2007 2008 
у тому числі  у тому числі  
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Виробництво 1912 546 635 689 1906 480 590 794 

Зміна запасів на 
кінець року -20 -12 -8 2 76 12 17 46 

Імпорт 245 20 73 147 550 38 249 262 
Усього  ресурсів 2177 578 716 834 2380 506 822 1010 
Експорт 45 37 1 7 28 18 1 9 
Витрачено на  
нехарчові цілі (на 
корм, втрати та ін.)  

7 1 0 3 12 1 1 7 

Фонд споживання 2125 540 715 824 2340 487 820 994 
* За даними держкомстату України [2] 
 
При цьому за останні роки споживання населенням м’яса 

свинини зростає та випереджає попит на яловичу, хоча значно 
поступається м’ясу птиці.  

Останнім часом спостерігається  безсистемне ввезення в 
країну м’яса і свиней для відгодівлі при  нарощуванні експорту 
фуражного зерна, яке мало б бути згодованим тваринам в Україні. 
Масове поповнення м’ясопереробних підприємств імпортною 
(дешевшою з відомих причин) свининою призвело до різкого 
зниження закупівельних цін на відгодованих товарних свиней, що 
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не виправдовує затрати на їхнє вирощування та відгодівлю і взагалі 
призводить до знищення вітчизняного свинарства.  

Така ситуація сигналізує про те, що Україні варто 
відроджувати тваринництво для забезпечення внутрішнього 
попиту та виходу на зовнішній ринок. Проте говорити про 
конкурентоспроможність вітчизняного м’яса не доводиться, 
оскільки тут ми маємо ряд проблем, а саме:  

- диспаритет закупівельних цін на тваринницьку продукцію 
та цін на ресурси для її виробництва, що робить дану сферу 
нерентабельною; 

- морально застарілі технології ведення виробництва, що 
спричиняє умови для підвищення собівартості;   

- наявність адміністративних бар’єрів в експорті продукції, 
відсутність політичної стабільності в Україні та державах-
імпортерах;  

- низька продуктивність та ефективність аграрного сектору;  
- нерозвинена інформаційна система та система збуту 

сільськогосподарської продукції, зокрема, відсутність оптової 
ринкової інфраструктури, яка б сприяла створенню та 
розширенню експортних ринків та поліпшенню якості продукції;  

- низький рівень використання маркетингових заходів щодо 
просування української продукції на світовий ринок.  

- низька якість продукції, а також неузгодженість вітчизняних 
стандартів якості продукції з міжнародними стандартами (ISO, 
HAССР).  

Проведеними дослідженнями встановлено, що на якість 
м’ясопродуктів, які виробляються в країні впливають три основні 
фактори. 

Перший фактор пов'язаний з тим, що м’ясопродукти 
виготовляються на м’ясопереробних підприємствах різної 
потужності та суб’єктами приватного підприємництва, що 
призвело до зниження їх санітарної якості та безпеки. Особливо це 
стосується м’ясопродуктів, які виробляються на малотоннажних 
підприємствах і суб’єктами приватного підприємництва, де 
державний ветеринарно-санітарний контроль майже відсутній. 

Другим фактором є сировина. Встановлено, що 
м’ясопродукти, особливо ковбасні вироби у переважній більшості 
виробляються з імпортного м’яса, часто контрабандного, яке за 
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якістю не відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, а в певних 
випадках, небезпечні для споживача. 

Останній фактор – система контролю якості та безпеки 
харчових продуктів, яка діє в країні: виявлення недоліків в 
частковому продукті та притягнення до відповідальності осіб, що 
допустили виробництво неякісної продукції. В сучасних умовах 
така система контролю якості та безпеки продукції тваринництва 
малоефективна і не може сприяти попередженню виникнення 
небезпеки продукції і не відповідає сучасній міжнародній системі 
контролю. Відповідно до діючої системи самоконтролю (НАССР) 
необхідно впроваджувати і вести програму щодо безпеки 
м’ясопродуктів в процесі їх виробництва на всіх ступенях від 
ферми до столу: ферма, м'ясопереробне підприємство, 
транспортування, зберігання та реалізація [3]. 

Бажання деяких товаровиробників прискорити період 
відгодівлі свиней за рахунок придбання зарубіжних кормових 
добавок, тим більше хімічного походження, для одержання 
тисячограмових середньодобових приростів не завжди виправдане 
[4 ]. Ферментні препарати значно підвищують фізичний ріст 
тварин, однак м’язова й жирова тканини в їхньому організмі не 
встигають досягати повного фізіологічного дозрівання [5]. Це 
звичайно знижує якість продукції і потребує комплексного підходу 
й доцільності впровадження жорсткої системи контролю за якістю 
м’яса та сала.  

Крім того, виробництвом м’ясопродуктів часто займаються 
люди, які не мають професійної підготовки. Тому, в торгову 
мережу, особливо на агропромислові ринки, надходить багато 
продукції низької санітарної якості, фальсифікованої тощо. 

Недостатність фінансових ресурсів у сільськогосподарських 
товаровиробників та обмеженість довгострокових інвестицій у 
галузь не дозволяють сподіватися на швидке вирішення наведених 
проблем.  

Висновки. Враховуючи тенденції формування 
виробничого потенціалу агросфери, а також прогнози світового 
агропродовольчого розвитку, можна констатувати що конкурентні 
позиції вітчизняного м’ясопродуктового підкомплексу на 
внутрішньому ринку вимагають суттєвого посилення. 
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Перспективи підвищення конкурентоспроможності м’ясної 
продукції України полягають у відродженні галузі тваринництва, 
нарощуванні кількості поголів’я, модернізації виробничого 
процесу, впровадженні новітніх технологій утримання та годівлі 
тварин, що збільшують додану вартість; активізації селекційної 
діяльності з підвищення генетичного потенціалу, забезпеченні 
належного контролю якості, модернізації аграрної освіти та 
підготовці висококваліфікованих кадрів, забезпеченні рівня якості 
виробленої продукції, що відповідає міжнародним стандартам. 

Збільшення виробництва продукції тваринництва відповідно 
до міжнародних вимог якості та безпеки в Україні можливе при 
створенні спеціалізованих господарств (комплексів, фірм та ін.), які 
б вирощували та утримували тварин на екологічно чистих кормах 
власного виробництва. 
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Розглянуто проблеми регіональних виробників хлібопродуктів та 

розроблено рекомендації щодо підвищення їх рівня конкурентоспроможності. 
 
Studied the problems of regional baking producers and made 

recommendations as for their level of competitiveness. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. 

Хлібопекарська галузь є стратегічно важливою для національної 
економіки України. За останні роки у галузі виникла низка 
проблем повязаних зі зменшенням обсягів виробництва 
хлібопродуктів, зношенням основних фондів підприємств, 
відсутністю інвестицій в розвиток галузі та ін.. Крім цього 
загострилася конкурентна боротьба на ринку хлібопродуктів, 
набирають сили  інтеграційні процеси – об'єднання виробників у 
холдинги, які починають контролювати великі сегменти ринку. Це 
негативно впливає на ринкові позиції регіональних виробників 
хлібопродуктів оскільки, великі виробники мають значні 
конкурентні переваги (нижчу собівартість продукції) та займають 
активну позицію на ринку, оперують широким та глибоким 
асортиментом виробів, не зважають на додаткові транспортні 
витрати у своєму прагненні до збільшення частки ринку. 
Регіональні виробники з обмеженими ресурсами і можливостями 
опинилися в складному становищі та постали перед необхідністю 
зміни підходів до всієї виробничо-збутової діяльності. Метою 
статті є розробка практичних рекомендацій щодо підвищення 
рівня конкурентоспроможності регіональних виробників 
хлібопродуктів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
досягнення конкурентних переваг підприємствами хлібопекарської 
галузі були розглянуті в роботах В. Бойка, П. Борщевського, В. 
Герасименка, А Горбунота та інших дослідників. Втім окремі 
аспекти проблеми залишаються невисвітленими і чекають на своє 
вирішення.  

Формулювання цілей статті.  Відповідно, встановлення  і 
аналіз чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності 
регіональних виробників хлібопекарської галузі та формування 
практичних рекомендацій виробникам щодо підвищення їх 
ринкового потенціалу є  завданням даного дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними 
Держкомстату, виробництво хлібобулочних виробів в Україні на 
душу населення з кожним роком зменшується і складає менше 50% 
від норми споживання, яка становить 101 кг [1] (рис. 1). Водночас, 
у 2007 році у перерахунку на борошно було спожито 116 кг хлібу, і 
ця ситуація вимагає певних пояснень. [2]. Справа полягає в тому, 
що понад 70% від загального обсягу виробництва хлібобулочних 
виробів в Україні випікають великі промислові підприємства, 
решту – приватні пекарні, великі супермаркети, заклади 
громадського харчування, домашні господарства населення та ін.   
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Рис. 1 - Динаміка виробництва хлібобулочних виробів в Україні на 

душу населення, кг  
 

При цьому малі підприємства, які сплачують єдиний 
фіксований податок не звітують перед статистичними органами 
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щодо обсягів виробленої продукції. Також, практично не 
збирається інформація, яка змогла б дати вичерпну характеристику 
такому явищу як самозабезпечення населення хлібом. 

Зниження обсягів промислового виробництва 
хлібобулочних виробів спостерігаються в усіх регіонах України і  
Херсонська область не є винятком. Аналіз динаміки виробництва 
борошняної продукції в області показує, що їх виробництво у 2008 
році знаходилося в межах 76% від обсягів виробництва 2004 року, 
що стало наслідком не повного завантаження існуючих 
потужностей хлібозаводів та прогресуюче фізичне зношення й 
моральне старіння їх матеріально-технічної бази. Однією з причин 
цієї ситуації є  введенням у 2005 році обов’язкової сплати ПДВ на 
імпортоване устаткування, яке вноситься в статутний фонд 
підприємства.   

В той же час, скорочення виробництва хлібопродуктів 
великими виробниками не вплинуло на обсяги виробництва 
борошна, а навпаки – спостерігається їх зростання на 60%, що 
свідчить про відповідні зміни у споживанні виробів з нього і 
нарощування активності дрібних операторів ринку [3].  

На регіональних виробників хлібопродуктів має місце 
конкурентний тиск з боку їхніх колег з сусідніх областей - 
Миколаївської та Одеської. Споживачам Херсонської області 
пропонують свою продукція виробники з інших регіонів, які 
займають невеликі сегменти ринку і виробляють хліб, що має 
певні відмінності від основної маси пропонованих сортів.  

Дослідження споживчих уподобань населення Херсонщини, 
яке було проведене у 2008 році ВАТ «Херсонський хлібокомбінат» 
показало, що 42 % респондентів віддають перевагу хлібобулочним 
виробам херсонських виробників, 21% - миколаївських, 13% - 
одеських і близько 10% - виробникам з інших областей України.  

Завоювання прихильності споживачів Херсонської області 
виробниками сусідніх областей було досягнуто завдяки високій 
якості продукції і цінам, які не перевищують вартості продукції 
місцевих виробників, а також як наслідок використання більш 
ефективних технологій виробництва та застосування сучасного 
обладнання, реалізації маркетингових програм з просування своєї 
продукції, запровадження європейського досвіду хлібного бізнесу.  
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Висновки. З огляду на вищезазначене для підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіональних виробників хлібопродуктів 
необхідно запровадити ряд заходів: 

 створити умови для розвитку хлібопекарської галузі 
області, залучати інвестиції, організовувати програми з пільгового 
кредитування виробництво хліба і хлібобулочних виробів;  

 створювати сприятливі податкові умови для ввезення на 
територію України сучасного хлібопекарського технологічного 
обладнання; 

 сприяти формуванню прозорого і організованого ринку 
зерна, борошна та продуктів з нього; 

 продовжувати розбудову інфраструктурного забезпечення 
галузі; 

 розробляти та впроваджувати програми з розвитку 
маркетингової діяльності підприємств галузі, якіб передбачали 
розширення та поглиблення асортименту продукції, покращення її 
якості; виробництво нових сортів хлібобулочних виробів, 
збагачених лікувально-профілактичними та вітамінними 
елементами; узгодження маркетингових дій посередників і 
підприємств-виробників, налагодження між виробником та 
споживачем комунікацій та каналів обміну інформацією. 
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У статті розглянуто основні теоретичні положення щодо джерел 
формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, обґрунтовано 
необхідність збільшення власних доходів місцевих бюджетів, окреслено 
напрямки вдосконалення фінансового забезпечення місцевих бюджетів. 

 
In the article substantive theoretical provisions are considered in relation to 

the sources of forming of financial resources of local budgets, description is resulted 
necessity of multiplying the own profits of local profits. Outlined directions of 
perfection of the financial providing of local budgets. 

 
Постановка проблеми. Однією з вирішальних умов 

створення високорозвиненої ринкової економіки є формування 
ефективно функціонуючого суспільного сектора, у т. ч. його 
складової частини - місцевого самоврядування. Існування 
самостійних органів місцевого самоврядування є необхідним для 
утвердження засад громадянського суспільства, збереження 
демократичного ладу, адже саме через них, у першу чергу, 
відбувається залучення громад до вирішення суспільних проблем 
та їх реальний вплив на політику оподаткування та бюджетних 
видатків [4, с. 93].  

Питання удосконалення процесу формування доходів 
місцевих бюджетів та пошуку резервів їх збільшення є 
надзвичайно актуальним в умовах розширення повноважень, 
якими наділяються органи місцевого самоврядування. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблем 
формування доходів місцевих бюджетів присвячені праці багатьох 
вчених. Зокрема, таких як О.Василик [2], О. І. Демків [3], Т. М. 
Демченко [4], Н. Ю. Шевчук [5] та ін. 
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Незважаючи на існуючі здобутки, дослідження даної 
тематики залишається актуальним і потребує додаткового 
вивчення питання оптимізації структури та характеристики 
структурних зрушень дохідних частин місцевих бюджетів, а також 
визначення факторів впливу на їх величину в сучасних умовах.  

Постановка завдання. Досліджуючи питання джерел 
формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування, слід 
відзначити, що сьогоднішній стан місцевих бюджетів 
характеризується низькою часткою дохідних джерел, якими місцеві 
органи влади можуть розпоряджатися самостійно, виходячи з 
пріоритетів розвитку адміністративно - територіальної одиниці. 
Тому, враховуючи вищезазначене, за сучасних умов 
господарювання постає нагальне завдання створення нової, більш 
ефективної системи фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування, яка б у повній мірі забезпечила місцеві органи 
влади необхідними фінансовими ресурсами для виконання 
покладених на них функцій та повноважень. 

Метою дослідження є теоретичне узагальнення основних 
джерел формування фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування та пошук ефективних напрямків удосконалення 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів на сучасному етапі 
розвитку інтеграційних процесів економіки.  

Виклад основного матеріалу. В Україні згідно з 
Бюджетним кодексом України місцевими визнаються бюджет 
Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, 
бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування 
(бюджети міст районного значення, сіл, селищ чи їх об’єднань) [1, 
с. 80]. 

Місцеві бюджети розглядають у двох аспектах. По-перше, як 
організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у 
розпорядженні місцевих органів самоврядування. По-друге, як 
систему фінансових відносин, які складаються між місцевими та 
державним бюджетом [2, с. 45]. 

Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів 
виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана 
з формуванням, розподілом та використанням фінансових 
ресурсів регіонального рівня і використовується місцевими 
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органами влади для забезпечення поточних і перспективних 
завдань розвитку регіону.  

Доходи місцевих бюджетів формуються з різних джерел, 
причому порядок їх формування залежно від джерела регулюється 
різними законодавчими актами, але сутність формування цих 
різних джерел одна - податкові чи неподаткові надходження від 
підприємств усіх форм власності та від населення, які об’єднуються 
в місцевому бюджеті. Основним джерелом формування 
фінансових ресурсів місцевих бюджетів є податки. 

Процес визначення джерел формування фінансових 
ресурсів кожного регіону є чи не найскладнішим об’єктом 
управління з позиції як загальнодержавної, так і регіональної 
політики. Специфіка формування та використання фінансових 
ресурсів різними суб’єктами господарювання визначається 
насамперед особливостями бюджетних відносин між даними 
користувачами на певному етапі розвитку [5, с. 75].  

В якості джерела  доходів місцевих бюджетів можна 
розглядати трансферти від центрального уряду, тобто кошти, що 
передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів або з 
місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у 
вигляді дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах. Проте, 
зважаючи на те, що органи місцевого самоврядування прагнуть 
фінансової незалежності у здійсненні своєї політики на рівні 
адміністративно - територіальної одиниці, трансферти не доцільно 
вважати перспективним джерелом, за рахунок якого може 
відбуватися формування основного обсягу фінансових ресурсів на 
місцевому рівні. Тому, враховуючи дану закономірність, слід 
зазначити, що іншим джерелом, за рахунок якого відбувається 
наповнення фінансовими ресурсами місцевого бюджету, є операції 
з капіталом. Такий спосіб наповнення місцевого бюджету 
фінансовими ресурсами, є більш ефективним, оскільки при цьому 
забезпечується розвиток інституту комунальної власності та 
забезпечується фінансова автономія місцевого самоврядування. 

Крім того, потреба в додаткових джерелах фінансових 
ресурсів примушує органи місцевого самоврядування 
використовувати зовнішні джерела фінансування, випускати 
позики, брати кредити та шукати нові джерела, нетрадиційні 
форми залучення фінансових ресурсів. Проте, якщо розглядати з 
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іншого боку, наявність дефіциту фінансових ресурсів, слід 
відзначити, що саме по собі це явище не є негативним чинником. 
Дане явище можна розглядати з позиції спроможності джерел 
покриття дефіциту. Так, наприклад, якщо припустити, що певна 
адміністративно-територіальна одиниця може профінансувати 
дефіцит фінансових ресурсів за рахунок ресурсозабезпечених 
позик, які не вимагають застосування систематичного 
рефінансування, дефіцит в такому випадку буде не лише 
допустимим, але й необхідним засобом, за допомогою якого 
відбуватиметься стимулювання регіонального розвитку. При цьому 
слід відмітити, що найефективнішим засобом управління 
збалансованості бюджету адміністративної одиниці можуть стати 
муніципальні позики, при яких погашення здійснюватиметься за 
рахунок доходів, одержаних від проведення конкретного заходу, 
що і є об’єктом капітального фінансування [5, с. 79]. 

Незважаючи на проведення бюджетної реформи, багато 
проблем функціонування бюджетної системи залишаються 
нерозв’язаними. Невипадково в публікаціях сучасних фінансистів 
не раз порушувалося питання про продовження бюджетної 
реформи. Необхідність внесення змін до нормативно – правових 
актів у бюджетній сфері насамперед зумовлена потребою 
розширення фінансової основи місцевого самоврядування як 
важливої складової механізму підвищення добробуту населення й 
економічного розвитку громад, удосконалення міжбюджетних 
відносин із метою забезпечення справедливого і неупередженого 
розподілу бюджетних ресурсів та дотримання визначених 
законодавством принципів збалансованості й самостійності 
бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів, створення стимулів розширення і мобілізації належних 
бюджету доходів. 

З метою забезпечення фінансовими ресурсами місцевих 
органів влади для здійснення їхніх повноважень необхідно 
розширити перелік власних доходів місцевих бюджетів. Оскільки 
встановлення розміру ставок плати за торговий патент, 
фіксованого податку на доходи фізичних осіб від підприємницької 
діяльності та єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва 
– фізичних осіб – згідно із законодавством покладено на органи 
місцевого самоврядування й вони мають можливості впливати на 



 

325 

надходження цих платежів до бюджету як податків малого бізнесу, 
їх треба включити до доходів місцевих бюджетів, які не 
враховуються при визначенні трансфертів [3, с. 47]. 

Для збільшення в місцевих бюджетах частки власних 
доходів, зменшення залежності від фінансової допомоги, 
досягнення збалансованості бюджетів, підвищення ефективності 
управління місцевими фінансами необхідно: 

- чітке законодавче закріплення бюджетних повноважень і 
відповідальності влади різних рівнів при формуванні доходів; 

- наділення органів місцевого самоврядування одним – двома 
вагомими місцевими податками, ставки та базу яких вони зможуть 
регулювати самостійно; 

-  формування дохідної частини місцевих бюджетів на 
основі об’єктивної оцінки їхнього податкового потенціалу й 
визначення видаткових зобов’язань регіональної влади; 

- застосування стабільних базових нормативів відрахувань 
від державних податків до місцевих бюджетів; 

- посилення контролю за повнотою надходження доходів до 
місцевих бюджетів [5, с. 72].  

 
Висновки. Найголовнішим завданням сьогодення є 

забезпечення економічного зростання життєдіяльності населення 
шляхом визначення основних джерел, за рахунок яких відбувається 
наповнення бюджетів різних рівнів фінансовими ресурсами. 
Сукупність джерел фінансових ресурсів відображають рівень 
забезпеченості фінансовими ресурсами території, тобто її 
фінансовий потенціал. Фінансові та грошові потоки з таких 
джерел забезпечують безперервність відтворювального процесу на 
регіональному рівні.  

На сьогодні, існують різні джерела формування фінансових 
ресурсів, використовуючи які, органи місцевого самоврядування 
мають можливість поповнювати ними місцевий бюджет та 
виконувати покладені на них функції. Основним джерелом, за 
рахунок якого відбувається поповнення місцевого бюджету 
фінансовими ресурсами, є податкові надходження. Інші джерела 
мають другорядне значення. Але в сукупності всі джерела 
становлять матеріальну та фінансову основу місцевого 
самоврядування. 
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Отже, місцевий бюджет повинен бути потужним 
інструментом пристосування поточного рівня економічного і 
соціального розвитку країни до пріоритетів розвитку суспільства. В 
ідеальному випадку, він має бути складений як засіб збереження 
балансу інтересів між перспективами економічного росту та 
потребами соціального розвитку. 
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Висвітлено основні аспекти формування маркетингової стратегії 
сільськогосподарського підприємства та показано важливість даного напряму 
в сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні. 

It is displayed the basic aspects of formation of marketing strategy of the 
agricultural enterprise and importance of the given direction in modern conditions of 
development of market relations in Ukraine is shown 

Постановка проблеми. В сучасних умовах становлення 
цивілізованих ринкових відносин в економіці України 
відбуваються трансформації системи управління, механізму 
господарювання, характеру зв’язків між виробниками та 
споживачами. За даних умов зростає значення науково 
обґрунтованого вибору маркетингової стратегії як одного з 
головних елементів стратегічного набору  здійснення 
підприємницької діяльності в сільському господарстві. 

Вихід на світовий ринок, необхідність швидкого та 
ефективного освоєння міжнародного конкурентного середовища 
зумовили актуальність маркетингової діяльності в аграрній сфері 
України, як системи заходів щодо раціоналізації виробничо-
збутової діяльності в нових умовах господарювання. Актуальність 
даної проблеми постійно зростає. Виникає потреба у дослідженні, 
плануванні та прогнозуванні динамічного ринкового середовища 
для прийняття стратегічних рішень розвитку організації та 
забезпечення її конкурентоспроможності в стохастичних та 
непередбачуваних умовах здійснення підприємницької діяльності.  

Система маркетингу дає можливість визначити конкретні 
шляхи розвитку підприємницької ініціативи, яка передбачає 
розробку конкурентоспроможних ідей, їх оперативну реалізацію в 
практичній діяльності через обрану стратегію. Оптимальна 
маркетингова стратегія сільськогосподарського підприємства має 
ґрунтуватися на результатах ринкових досліджень, прогнозах та 
передбаченні ринкової ситуації, актуальній, достовірній та 
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своєчасній маркетинговій інформації, яка необхідна для прийняття 
ефективних управлінських рішень.  

Успішне здійснення підприємницької діяльності в 
сільському господарстві потребує теоретико-методологічного й 
методичного обґрунтування необхідності застосування 
маркетингових інструментів для вибору правильної стратегії 
розвитку, що є ключовою проблемою трансформації економіки. 

Розробка маркетингової стратегії сільськогосподарських 
підприємств вимагає від управлінців врахування ринкових 
особливостей функціонування та новизни у підходах щодо 
організації та здійснення підприємництва. Світовий досвід та 
вітчизняна практика дають можливість ефективно 
використовувати маркетингові інструменти та засоби для 
отримання максимального ефекту від здійснення виробничо-
комерційної діяльності в аграрному секторі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексні 
методологічні та методичні аспекти стратегічного розвитку 
підприємств на основі маркетингових підходів досліджувались як 
зарубіжними, так і вітчизняними вченими, серед яких І. Ансофф 
[1], Г. Ассель [2], Л.В. Балабанова [4], О.В. Виханський, 
А.В. Войчак [5], С.С. Гаркавенко [6], Б. Карлофф, Ф. Котлер [7], 
Ж.Ж. Ламбен [8], В.Д. Немцов, С.Ф. Покропивний, 
М. Портер [10], К.І. Редченко, А.Дж. Стрикленд, А. Томпсон. 

Але сьогодні на шляху вибору стратегічних напрямків 
розвитку сільськогосподарського підприємства існує широкий 
комплекс проблем, які ґрунтуються на недосконалості державної 
аграрної політики, невизначеності ринкового середовища, 
відсутності науково-обґрунтованих маркетингових підходів для 
розвитку сільськогосподарської діяльності тощо. В цих умовах 
особливої актуальності набуває маркетингова стратегія, як 
ефективний комплекс дій для вибору напрямків стратегічного 
розвитку сільськогосподарського підприємства в Україні.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Основним завданням даного дослідження є систематизація 
теоретичних засад формування маркетингової стратегії 
сільськогосподарського підприємства та визначення особливої 
ролі даного напрямку в загальній стратегії розвитку господарства.  



 

329 

Виклад основного матеріалу. В умовах ефективного 
функціонування України в Світовій організації торгівлі та 
підготовки до вступу в Європейський Союз, її економіка має 
відповідати принципам європейського ринку та працювати за 
ними, а вітчизняні підприємства повинні бути 
конкурентоспроможними і забезпечити споживачам необхідну 
кількість продукції високої якості на споживчих ринках. Для 
формування повноцінного споживчого ринку потрібно мати 
потужний виробничий комплекс, який спроможний забезпечити 
ринок усіма необхідними товарами. Насичення ринку 
сільськогосподарської продукції  необхідними товарами залежить 
від ефективної перебудови взаємовідносин в аграрній сфері, 
налагодження стосунків між виробниками, переробниками та 
споживачами сільськогосподарської продукції, правильного 
вибору стратегічних напрямків розвитку даних господарств на 
основі вивчення ринкового середовища та суб’єктів ринку. 

Для визначення сутності поняття "стратегія" автором було 
проаналізовано та узагальнено підходи до його визначення 
зарубіжними та вітчизняними науковцями. Це дало можливість 
сформувати визначення "стратегія" як вибір найбільш 
раціонального шляху послідовних дій, направлених на досягнення 
основної мети діяльності підприємства, враховуючи потенціал 
підприємства та наявність ресурсів. 

Відомий науковець М. Портер стратегію підприємства 
визначає як узагальнену програму діяльності (модель дій), 
спрямовану на досягнення підприємством бажаного етапу, мети 
завдяки ефективному розподілу, координації та використанню 
ресурсів [10]. 

І. Ансофф  під стратегією підприємства розумів один із 
декількох наборів правил прийняття рішень стосовно поведінки 
фірми в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток 
підприємства [1]. 

На основі узагальнення різних визначень ми дотримуємося 
думки що, стратегія підприємства – це комплексний план його 
майбутньої поведінки розроблений на основі попереднього 
досвіду та обґрунтованого прогнозування, що включає місії, 
довгострокові цілі та методологію прийняття рішень для 
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досягнення найбільш ефективного результату від основної 
діяльності. 

Універсальної стратегії розвитку для всіх 
сільськогосподарських підприємств існувати не може. Кожне 
підприємство, навіть однієї сільськогосподарської галузі є 
унікальним, оскільки його діяльність пов’язана з особливостями 
продукції, що виробляється, а також від позицій на ринку, його 
потенціалу, динаміки розвитку, поведінки конкурентів, стану галузі 
та багатьох інших факторів. Кожне підприємство повинно 
розробити свій стратегічний план розвитку, який враховує 
конкретні особливості зовнішніх та внутрішніх умов 
функціонування. Навіть незначні відмінності створюють 
необхідність розробки індивідуальної стратегії. 

На розробку стратегічного комплексу розвитку 
сільськогосподарського підприємства впливають зовнішні та 
внутрішні фактори. Зовнішні визначаються напрямком 
господарської політики держави, урядовими заходами управління 
та регулювання, а також впливають на характер та можливості 
розвитку підприємства. Внутрішні умови передбачають 
визначення оцінки фінансово-економічного стану підприємства, 
конкурентоспроможності продукції, системи формування попиту 
та стимулювання збуту, ревізію товарного асортименту та інше. 
Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів впливу сприяє росту 
ефективності й рентабельності його виробничої і збутової 
діяльності та створенню основи для освоєння маркетингових 
засобів при розробці стратегії. У процесі аналізу прогнозують 
характер змін зовнішнього та внутрішнього середовища, 
оцінюють їх вплив або моделюють схему адаптації системи 
господарювання підприємства до впливу середовищ.  

В економічній літературі під загальними стратегіями 
розуміється основний управлінський план підприємства, 
спрямований на налагодження його функціонування та розвитку у 
довгостроковій перспективі, шляхом виконання продуктово-
товарних, ресурсних та функціональних стратегій, необхідних для 
досягнення стратегічних цілей [12, с. 242]. 

Систематизація і класифікація стратегій підприємств є 
важливим чинником пошуку ними шляхів досягнення своїх цілей, 
адже це дає змогу побачити конкретну стратегію на фоні тих, що 
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привели суб’єктів господарювання до успіхів або унеможливили 
реалізацію ними свого потенціалу. Погоджуємося зі словами 
автора [9, с. 289] про те, що перехід від державного управління 
реалізацією сільськогосподарської продукції до вільного вибору 
аграрними товаровиробниками і переробними підприємствами 
асортименту товарів, форм і каналів збуту сировини та 
продовольства обумовив залежність результатів господарювання 
від умов ринку. 

В умовах розвитку ринкових відносин та жорсткої 
конкурентної боротьби в наборі стратегій підприємства особливо 
виділяється  стратегія маркетингу, яка дає змогу виявити потреби, 
сформувати цільову аудиторію, оцінити власні можливості та 
переваги, обрати стратегічний напрям, потім за допомогою 
комплексу 4Р (товар, ціна, збут, просування) реалізувати поставлені 
задачі та отримати бажаний ефект. Основною метою при цьому є 
досягнення і підтримка господарюючими суб’єктами стійких 
конкурентних переваг, на основі насичення ринку необхідними та 
конкурентоспроможними товарами. 

Ж.Ж. Ламбен в своїй відомій монографії "Стратегічний 
маркетинг" під маркетинговою стратегією розуміє постійний та 
систематичний аналіз потреб ринку, який виводить підприємство 
на розробку ефективних товарів, призначених для конкретних 
груп споживачів і які мають характерні властивості, що відрізняють 
їх від товарів конкурентів і таким чином створюють виробнику 
стійку конкурентну перевагу [8, с. 7]. 

За визначенням Ф. Котлера, стратегія маркетингу – це 
логічна схема маркетингових заходів, за допомогою якої компанія 
сподівається виконати свої маркетингові завдання. Вона 
складається з окремих стратегій для цільових ринків, 
позиціонування, маркетингового комплексу і рівня витрат на 
маркетингові заходи. Маркетингова стратегія має уточнити 
сегменти ринку, на яких компанія планує зосередити свої зусилля 
[7, с. 155]. 

Інші науковці пропонують наступне визначення: стратегія 
маркетингу – це генеральна програма маркетингової діяльності на 
цільових ринках. Вона включає головні напрями маркетингової 
діяльності фірми і інструментарій комплексу маркетингу 
(маркетинг-мікс), за допомогою якого розробляють і здійснюють 
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маркетингові заходи для досягнення встановлених цілей. Стратегія 
маркетингу показує, з яким продуктом, на які ринки, з яким 
обсягом продукції необхідно виходити для досягнення 
встановлених цілей. Таким чином, стратегія маркетингу є засобом 
використання фірмою власного потенціалу і досягнення успіху в 
оточуючому її середовищі. Вона є основним засобом досягнення 
маркетингових цілей, формуючи і конкретизуючи відповідну 
структуру маркетингу-мікс [3, с.189]. 

Враховуючи підходи провідних науковців, автором було 
визначено поняття "маркетингова стратегія" як результат 
комплексного аналізу можливостей та потенціалу організації, 
сильних і слабких сторін, здійснення  координації напрямків 
підприємства на основі попиту і пропозиції, які зорієнтовані на 
цільовий ринок, потреби споживачів та дії конкурентів. 

Формування маркетингової стратегії сільськогосподарського 
підприємства містить у собі створення комплексу послідовних дій, 
що поєднують задоволення потреб споживачів та досягнення 
максимального ефекту від здійснення господарської діяльності. 
Даний комплекс полягає в наступному: вивчення та сегментація 
ринків, позиціонування продуктів, вивчення споживача, 
зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингу, здійснення 
товарної політики, розподілу і руху товарів, ціноутворення і цінова 
політика, маркетингові комунікації і стимулювання, міжнародний 
маркетинг, прийняття управлінських рішень.   

Характерні риси маркетингової стратегії підприємства 
проявляються в тому, що вона є довгостроково-орієнтованою; 
являє собою засіб реалізації маркетингових цілей підприємства; 
базується на результатах маркетингових досліджень та аналізу; має 
певну підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства; визначає 
ринкове спрямування діяльності підприємства; має певну логіку, 
послідовність і циклічність. 

Розробку маркетингової стратегії доречно здійснюватися в 
декілька етапів. Перш за все виявляються конкурентні переваги 
фірми. Для оцінки можливостей успішного виходу компанії на 
ринок зіставляються дані аналізу зовнішнього та внутрішнього 
середовища і на їх основі проводиться порівняння характеристик 
даної фірми з характеристиками конкурентів, а також з 
очікуваннями споживачів та партнерів. Фірма визначає сильні та 
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слабкі сторони, що допомагає їй виділити ті напрямки, в яких вона 
може досягти успіху; оцінює можливості та погрози потенційних 
ринків, що допомагає визначити фактори, які є необхідними для 
успіху на ринку. Порівняння потенційно успішних напрямків та 
важливих для успіху факторів дає фірмі уявлення про власні 
конкурентні переваги та робить можливим розробку стратегій. 
Далі розробляється базова маркетингова стратегія – 
довгостроковий план підприємства, який не повинен бути 
розписаним детально, тому що стратегія може бути спростована 
якимись непередбаченими подіями у зовнішньому середовищі. 
Базова довгострокова стратегія не є чимось, що визначається раз і 
назавжди та ніколи не змінюється. Вона повинна регулярно 
коректуватися та уточнюватися в залежності від змін, що 
трапляються на ринку, та результатів діяльності підприємства. 

При формуванні маркетингової стратегії 
сільськогосподарського підприємства слід враховувати специфіку 
даної галузі. Особливості сільського господарства обумовлені 
наступними чинниками: земля виступає як засобом, так і 
предметом праці; робочий період не співпадає з періодом 
виробництва; сезонність сільськогосподарського виробництва; 
господарювання у великій мірі залежить від природно-
кліматичних умов; сільськогосподарське виробництво ведеться на 
дуже великих площах земель, що впливає на фінансові результати. 

У сучасних умовах для забезпечення стабільних лідируючих 
позицій підприємства мають адекватно реагувати на мінливість 
ринкових умов та пристосовуватися до конкретного оточення. Для 
забезпечення успішної маркетингової стратегії 
сільськогосподарських підприємств необхідно дотримуватись 
таких принципів стратегічної поведінки: самовизначення, 
адаптація, інноваційне вдосконалення. Саме дотримання 
запропонованих принципів і дозволить отримати 
сільськогосподарським підприємствам конкурентні переваги та 
забезпечити сталий розвиток на перспективу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
розробка ефективної маркетингової стратегії є однією з  основних 
частин стратегічного комплексу сільськогосподарського 
підприємства на шляху досягнення поставлених цілей та завдань, а 
їх реалізація залежить від того, на скільки досконало спланована та 
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спрогнозована діяльність підприємства в сучасних ринкових 
умовах господарювання. За даних умов на передній план виступає 
маркетингова діяльність, як один з найефективніших інструментів 
аналізу та дослідження ринкової діяльності. 

Сучасні ж тенденції динаміки кон’юнктури та рівня 
конкуренції на ринку сільськогосподарської сировини та продукції 
змушують замислитися про важливість маркетингової стратегії в 
процесі здійснення стратегічного планування діяльності в аграрній 
сфері. Маркетингові підходи до розробки стратегічних векторів 
розвитку сільськогосподарської діяльності набувають особливого 
значення та пріоритетності для досягнення бажаних результатів.  

Література. 
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Эдвард Дж. 

Макдоннелл., С. Жильцов (пер.с англ.). – С.Пб.: Питер,1999.–416с. 
2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник 

для вузов. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 804 c.  
3. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Багиев Г.Л., 

Тарасевич В.М., Анн Х. – Под общ. ред . Г.Л. Багиева. – М.: 
Экономика, 1999. – 703 c.  

4. Балабанова Л.В. Маркетингове управління 
конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід / 
Балабанова Л.В., Холод В.В. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 294с. 

5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2009. – 336с. 

6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: 2002. –712 с.  
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Котлер Ф., 

Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. – СПб: Питер Ком, 1998. –896 с. 
8. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. – СПб.: Наука. 

– 1996г. – 589с. 
9. Писаренко В.В. Маркетинг овочевої продукції: методичні 

та практичні аспекти: [монографія] / Полтавська держ. аграрна 
академія. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. — 304с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа 
отраслей и конкурентов / И. Минервин (пер.с англ.). – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2005. – 452с. 

11. Шершньова З.Є. Стратегічне управління.– К.: КНЕУ, 
2004. – 699с. 

 



 

335 

УДК 658. 8. 012. 12: 339. 137. 2: 339.747 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІД ЧАС 
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Проаналізовано доцільність проведення маркетингових досліджень під 
час фінансової криз та їх вплив на стан реалізації конкурентної стратегії 
підприємств. Висвітлено головні переваги та недоліки основних видів 
маркетингових досліджень у розрізі підвищення конкурентоспроможності  
аграрних підприємств. 

In the article expedience of leadthrough is analysed market marketing during 
financial kriz and their influence on the state of realization of competition strategy of 
enterprises. Main advantages and lacks of basic types of marketings researches are 
reflected in the cut of increase of competitiveness  of agrarian enterprises. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Загальний 
стан аграрного виробництва в країні дає уявлення про рівень 
конкурентоспроможності аграрних підприємств. Від того 
наскільки ефективно господарюють наші сільськогосподарські 
підприємства в умовах кризового стану економіки, залежить не 
лише рівень фінансової стабільності підприємств та їх власників, а 
і рівень життя значної частини населення нашої країни, що 
проживає в сільській місцевості.  

 За умов різкого зменшення рівня доходу необхідно 
визначити на яку продукцію попит буде і у яких обсягах, а 
виробництво якої продукції необхідно припинити, законсервувати 
і відповідно до цього внести зміни у конкурентну стратегію 
підприємства. А для цього необхідно дослідити структуру попиту 
та пропозиції на ринках, провести маркетингові дослідження.  
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика 
організації маркетингових досліджень бере початок з 10-20-х рр. 
XX ст. (хоча перші згадування про неї були ще до кінця XIX в.). 
До цього періоду належить поява перших, згодом відомих 
спеціалістів в галузі маркетингових досліджень і перших 
спеціальних методик їх здійснення. Так, у 1922 р. Д. Старч уперше 
використав метод впізнавання при вимірюванні читаності 
рекламних оголошень. З 1923 р. до вимірювання читаності 
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рекламних оголошень за допомогою спеціальних методик 
приступив основоположник наукових опитувань громадської 
думки Дж. Геллап. З цього ж року стає відомим А.С. Нільсон 
завдяки своїй концепції роботи на ринку. У 1921 р. виходить 
перша книга П. Уайта, цілком присвячена маркетинговим 
дослідженням. Проте їх широкий розвиток у США і Європі можна 
віднести до періоду після закінчення Другої світової війни. 

Цілі статті. В основу дослідження покладено обґрунтування 
проведення маркетингових досліджень для аграрних 
підприємствах під час фінансової кризи, та їх роль у реалізації 
конкурентної стратегії.  

Виклад основного матеріалу. У часи кризи всі 
підприємства намагаються скоротити статті своїх видатків, деякі 
підприємства скорочують суму видатків на маркетенгові 
дослідження, деякі реорганізовують маркетингові відділи на 
підприємстві, а деякі навіть не вважають за доцільне вводити 
посаду маркетолога на підприємстві. Переважно, це пов'язано із 
нерозумінням керівників, яку користь приносить даний відділ. 
Коли на підприємстві відсутній маркетинговий відділ (або 
принаймі старший маркетолог), то керівництво позбавляє себе 
«маркетингового зору», посилаючись на необхідність знизити 
собівартість, — це ж не кращий вихід. Отримати прибуток від 
впровадження маркетингового відділу  на підприємстві можливо 
лише тоді, коли керівництво чітко розуміє, яку інформацію 
необхідно отримати і яким чином.  

Під час кризи необхідно швидко змінити асортимент 
виробленої продукції, враховуючи ціновий фактор, з орієнтацією 
на зміну у попиті та пропозиції. Це і буде тією конкурентною 
перевагою, яка дозволить підприємству у скрутні часи працювати 
ефективно, отримуючи прибутки, виплачуючи заробітну плату і 
поповнювати бюджет держави. А для встановлення кількісних і 
якісних характеристик товару і необхідно проводити маркетингові 
дослідження. 

Але і на маркетингові дослідження необхідно затрачати 
певні кошти, взалежності від особливостей поставлених цілей, від 
інформації яку потрібно зібрати та проаналізувати ти виду 
досліджень. 
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Виходячи зі стану сільськогосподарського виробництва і 
галузі вцілому в нашій країні, на рис.1 зображено структуру 
маркетингових досліджень (у грошовому вираженні), що 
проводилися в аграрній сфері України у 2009 році. 

 
Рис.1 Структура маркетингових досліджень в Україні за 2009 

рік (у відсотках від загальної вартості) 
 

Як видно з рис.1 кабінетні дослідження в Україні займають 
лідируючі позиції, порівняно з іншими видами маркетингових 
досліджень, бо це найпростіший і найдешевший спосіб вивчення 
ринку. Який здійснюється на підставі аналізу вже наявної 
інформації, а також даних із відкритих джерел. Для цього 
необхідно зібрати та систематизувати інформацію державної й 
галузевої статистики, наявні в підприємстві дані про продажі, 
аналітичні матеріали, що публікувалися в ЗМІ. Є сенс звернути 
увагу й на коментарі експертів (як правило, гравців ринку). Крім 
того, іноді можна купити результати останніх маркетингових 
досліджень на ту чи іншу тему. 

Таке дослідження проводять не виходячи з кабінету. Всю 
необхідну інформацію можна отримати за телефоном, з інтернету 
або поштою. Тому подібні розвідки називають кабінетними. 

Незважаючи на оманливу простоту, вони нерідко є єдиною 
альтернативою дорогому опитуванню. Краще вже обмежуватися 
кабінетними дослідженнями, ніж узагалі нічого не проводити, і 
цим самим позбавити підприємство «маркетингового зору». 

Кабінетними дослідниками можуть бути співробітники 
маркетингового відділу підприємства. Оскільки в цьому випадку не 
потрібно опитувати споживачів чи експертів, спостерігати за 
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поведінкою покупців чи рахувати кількість проданих товарів у 
торговельних точках — не обов'язково й залучати спеціалізоване 
агентство. 

Необхідно враховувати те, що державна статистика в 
Україні, найчастіше, неповна, мі можливі деякі розбіжності з 
реальністю. Думки експертів упереджені. Проте, якщо брати до 
уваги всі недоліки отриманої інформації та аналізувати масив 
суб'єктивних даних цілком, висновки будуть об'єктивними. І 
доцільно буде впроваджувати в дію відповідні заходи щодо 
покращення рівня конкурентоспроможності підприємства, 
можливо навіть змінити орієнтацію конкурентної стратегії. 

Якщо ж без збору первинної інформації, тобто без прове-
дення опитування споживачів або експертів, не обійтися й послуги 
маркетингової компанії необхідні, то і у цьому випадку можна 
зекономити. У такій ситуації підрядникові варто замовляти не 
повне дослідження, а лише те, що не можна зробити самостійно, 
— проведення опитування (мовою дослідників — «поле»). 

Зазвичай у сільськогосподарських підприємствах не існує 
маркетингового відділу, а є лише один спеціаліст, маркетолог або 
старший маркетолог у складі фінансово-планового відділу, він 
здатен самостійно розробити анкету. Дослідницькому агентству 
доручається лише робота в полі. А згодом, отримавши від 
дослідницької компанії електронну базу даних з відповідями 
опитаних, маркетолог може самостійно провести аналіз і зробити 
висновки. 

Вартість поля становить зазвичай від 60% до 90% ціни до-
слідження. Решта 10 — 40% — зекономлені кошти, вони підуть на 
виплату заробітної плати працівникам відділу. Це вказує на те, що 
при проведенні лише одного дослідження в рік доцільно вводити  
посаду  маркетолога у тих підприємствах, де його не має.  

Інформація зібрана у такий спосіб, буде більш достовірною 
ніж під час кабінетних досліджень й відповідні заходи з 
підвищення рівня конкурентоспроможності, будуть сто відсотково 
відповідати потребам ринку. Але і вартість дослідження вища. 
Хоча можливо і заощадити. Скільки саме заощаджується — зале-
жить, здебільшого, від розміру вибірки (тобто від кількості 
опитуваних). Зрозуміло, що чим більше людей опитують, тим 
більшу частку в ціні дослідження становить поле.  
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Аналогічний підхід використовують і в такому популярному 
виді досліджень, як фокус-групи. Якщо власний маркетолог може 
взяти на себе розробку сценарію фокус-групової дискусії і здатен 
провести аналіз результатів — стенограм дискусій, то вартість до-
слідження виявиться меншою в середньому на 10 - 20%. 

Звісно, у такого підходу є й недоліки. Фахівці маркетингових 
агентств зазвичай більш досвідчені й здатні розробити якісніший 
інструментарій (анкети, сценарії), ніж штатні маркетологи 
підприємства. Тому розробляти анкету варто у тісній співпраці з 
підрядником. 

Зекономити можна й на самому полі, тобто на зборі ін-
формації, на опитуванні. Кілька великих українських агентств уже 
давно й регулярно проводять опитування-омнібуси. Суть даної 
технології в тому, що дослідницька компанія запускає з певною 
періодичністю (зазвичай раз на місяць або квартал) опитування по 
всій Україні, при цьому будь-яка фірма-замовник може додати свої 
запитання в анкету. Виходить дослідження у складчину, при цьому 
конфіденційність сторін, які беруть участь цілком зберігається: 
кожен знає лише про свої запитання і лише по них отримує 
відповіді. 

Участь в омнібусі обходиться значно дешевше, ніж прове-
дення окремого дослідження. Щоправда, в тих випадках, коли 
потрібен великий обсяг інформації і запитань багато, участь в 
омнібусі може коштувати стільки ж, скільки й окреме опитування. 

Омнібусні дослідження теж мають свої недоліки. По-перше, 
замовник не може вплинути на строки його проведення. До-
слідження, як правило, є частиною спланованої маркетингової 
програми (рекламної кампанії), і якщо початок рекламної кампанії 
вже на носі, чекати наступного омнібуса часу не буде. Але така 
проблема не виникне, якщо планувати маркетингові опитування 
заздалегідь. 

По-друге, географію проведення омнібуса не можна 
відкоригувати залежно від побажань конкретного клієнта. Зокрема, 
якщо потрібно опитати не всю Україну, а лише окремі регіони, все 
одно доведеться опитувати цілу країну або відмовитися від участі в 
омнібусі. 

Омнібуси економлять гроші, тому вони популярні в країнах 
із великим досвідом проведення маркетингових розвідок. Так, у 
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світі 12% усіх досліджень (у грошовому вираженні) проводиться за 
технологією омнібуса, (що наочно зображено на рис.2). Ну а в 
Україні поки що лише 3%. 

 
Рис. 2 Структура маркетингових досліджень у світі за 2009 

рік (у відсотках від загальної вартості) 
 
Омнібусна групова дискусія розподіляється на кілька рівних 

частин, наприклад, двогодинна — на чотири півгодинні сегменти. 
Замість того щоб замовляти повну двогодинну групу, можна 
купити короткий сегмент у ній, достатній для обговорення конк-
ретної теми. 

Омнібусні дослідження поки не здобули великого 
поширення в Україні. Але, можливо, в умовах, коли маркетингові 
бюджети зовсім невеликі, а підприємства АПК не мають достатньо 
коштів на це, омнібуси стануть популярними. 

Найефективніший спосіб економії — проведення онлайн-
досліджень. Крім того, за допомогою інтернету можна встановити 
контакт із такими респондентами, яких складно опитати в інший 
спосіб. Наприклад, громадян із високими доходами (вони цінують 
свою приватність і неохоче погоджуються на участь в опиту-
ваннях). Або людей, які ведуть дуже активний або нічний спосіб 
життя (їх складно застати і в них зазвичай немає часу). А інтернет-
дослідження менше порушують приватність і можуть проводитися 
у будь-який зручний для опитуваних час. 

Омнібус 
12% 

 

Фокус-групи 
10% 

 

Кабінетні 
дослідження 

30% 
Польові 

дослідження 
28% 

Онлайн 
дослідження 

20% 
  



 

341 

Зараз у світі 20% усіх досліджень (у грошовому вираженні) 
проводиться через інтернет. В Україні поки що існує природна 
перешкода онлайн-дослідженням: серед дорослого населення 
країни (18 років і більше) всього 21% користуються інтернетом. 
Крім того, користувачам і «не-користувачам» мережі в нашій країні 
притаманна досить різна купівельна поведінка. 

Але якщо ваша цільова група, наприклад, молодь — вам і 
карти в руки: 71% студентства країни озброєні інтернетом. 
Непогано охоплені мережею й сім'ї з доходами вище середніх, 
керівники практично всіх підприємств незалежно від галузі, та 
деякі інші категорії населення. 

Найчастіше через інтернет проводять опитування (онлайн-
анкетування). Але онлайн відбуваються й фокус-групи (з 
використанням технології чату). А також глибинні інтерв'ю (на 
основі платформ, подібних до ІCQ і Sкуре). Крім того, з 
маркетинговою метою можна аналізувати повідомлення у блогах і 
на інтернет-форумах. 

Як правило, основним критерієм доцільності проведення 
онлайн-дослідження є те, наскільки поширене користування 
інтернетом у тій чи іншій потрібній вам цільовій групі. 

Висновки. Таким чином, можна зробити відповідний 
висновок про доцільність проведення маркетингових досліджень, 
навіть за сучасних умов фінансової кризи. Тому що у гонитві за 
економією важливо тримати споживача і конкурентів у полі зору.  

Щодо реалізації стратегії, то не знаючи ринку, неможливо 
влучити в ціль і досягти заплановоного рівня прибутковості, а 
проведені й проаналізовані маркетингові дослідження дозволяють 
реалізувати на практиці конкурентну стратегію підприємства. 
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Концепція логістики в економічній діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Розглянуті суть та принципи логістичних концепцій, та їх 
роль в підвищенні економічної ефективності сільськогосподарського 
підприємства. 

The logistics concept in economic activities the agricultural enterprises. The 
essence and principles of logistical concepts and their role in increase in economic 
efficiency of the agricultural enterprises are considered. 

 

Постановка проблеми. Загострення конкуренції на 
внутрішньому та світовому ринку й одночасне загострення 
проблеми продовольчої безпеки вимагають суттєвого  підвищення 
рівня розвитку сільського господарства України та більш чіткого 
взаємозв’язку логістики з стратегічними цілями підприємств, а 
також активізації ролі логістики у підвищенні гнучкості 
підприємств, їх здатність швидко реагувати на ринкові зміни. 
Досвід розвинутих країн у сфері підвищення ефективності 
матеріального виробництва свідчить про те, що одним із основних 
інструментів зміцнення позицій на ринку є використання 
концепції логістики в організації економічної діяльності 
підприємства. В сучасному розумінні логістика охоплює як 
безпосередньо виробництво, так і сферу планування і управління 
всією діяльністю підприємства в ланцюжку "постачальник - 
виробник - споживач".  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у розвиток теорії логістики в Україні зробили Л. Балабанова, М. 
Григорак, Є. Крикавський, М. Окландер, Ю. Пономарьова, Л. 
Фролова, Н. Чухрай та ін. [1,2,3,5,6,8]. Проте здебільшого 
практично не розглядаються можливості та напрями застосування 
концепцій логістики в аграрному виробництві. З іншого боку, саме 
                                                
2 Науковий керівник – к.е.н., професор Гуторов О.І. 
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вдосконалення сільськогоcподарського комплексу та діяльності 
окремих аграрних підприємств − предмет особливої уваги таких 
вітчизняних учених і практиків, як П. Гайдуцький, Б. Губський, М. 
Малік, П. Саблук та ін. [3,4,7]; напрям формування адекватного 
ринковим умовам внутрішнього продовольчого ринку та 
оптимізації його основних параметрів протягом останніх років 
були предметом дослідження науковців і фахівців-практиків. Проте 
в жодному з-поміж цих досліджень питання застосування 
концепцій логістичного управління як ефективного інструмента 
управління щодо підприємств аграрного сектора економіки 
України не вирішували, що й зумовлює актуальність нашого 
дослідження. 

Формування цілей статті. Метою статті є визначення 
актуальності, можливості та доцільності використання логістичних 
концепцій управління розвитком сільськогосподарських 
підприємств і визначення їх суті та основних напрямків з 
урахуванням специфіки діяльності таких суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Напрям діяльності 
підприємств аграрного сектора логічно зумовлює використання 
концепції логістики у сфері матеріального забезпечення їх 
основної діяльності – через оптимізацію процесів закупівель 
основних засобів виробництва та інших матеріалів з метою 
створення або оновлення парку машин, обладнання, необхідних 
для виконання виробничого процесу відповідно до агротехнічних 
вимог, а також потрібних підприємству інвентарю, засобів 
обробки земель тощо.  

За даними проф. А. Смєхова, реалізація основних положень 
логістики дає можливість скоротити витрати на транспортування і 
збереження продукції на 15-20 %, зменшити рівень запасів на 50 
%, знизити тривалість робочого циклу на 50-70 % [3].  

У вітчизняній науково-практичній діяльності найбільш 
розповсюдженими є три концепції логістики, які не стільки 
суперечать одна одній, скільки відбивають три різних підходи до 
забезпечення ефективності й безперервності матеріальних потоків 
економіки [8]. 

Одна з концепцій визначає діяльність, раніше відому як 
матеріально-технічне постачання (МТП) і управління споживанням 
матеріальних ресурсів, іншомовним словом „логістика”. 
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Предметом наукових досліджень вважається сама організація 
матеріальних потоків у системі МТП підприємства.  

Прихильники другої концепції прагнуть назвати словом 
„логістика” фахові функції організаторів виробництва, плановиків, 
контролерів, тобто широке коло конкретних функцій 
менеджменту. 

У третій концепції предметом дослідження визначена 
функція наскрізної організаційно-аналітичної оптимізації потоків 
як цілеспрямованої системи. Вважається, що потоки, як об’єкт 
функціональних обов’язків фахівця з логістики, вже створені або 
організовуються іншими службами підприємства. 

Незважаючи на зовнішні протиріччя, кожна з 
перерахованих концепцій визнає основну ідею логістичного 
погляду, що визначається на основі оптимізації виробничо-
господарської діяльності завдяки ефективному управлінню 
матеріальними потоками та пов’язаних з ними інформаційних та 
фінансових потоків підприємства на основі системного підходу. 

На наш погляд, при розробці стратегії економічної 
діяльності сільськогосподарських підприємств, в логістичну 
систему мають бути включені: транспортні операції і витрати, 
виробничі потужності, зв’язок, управління запасами, планові і 
контрольні системи, організаційні системи. 

Виходячи з того, що логістика гармонізує інтереси 
постачальників і споживачів, концепція логістики повинна 
базуватися на таких принципах.  

1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від виробника до 
кінцевого споживача як єдиного матеріального потоку. Елементи, 
що формують матеріальний потік підприємства, технологічно 
пов'язані, а витрати, обумовлені ними, економічно залежні. Це 
означає, що зміни в одному із видів діяльності впливають на інші, 
а спроби зниження окремих витрат можуть призвести до більш 
високих сукупних витрат.  

Зважаючи на значні проблеми у процесах транспортування 
та складування сільськогосподарської продукції, нагальною 
потребою вважаємо необхідність оптимізації транспортних 
процесів та розбудови складської мережі, зокрема створенням 
локальних, регіональних і загальнодержавних логістичних центрів 
(центрів накопичування та розподілу товарних потоків), а також 
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створення ефективної системи управління запасами 
сільськогосподарської продукції та результатів її переробки. 

Основною характеристикою матеріального потоку 
підприємства є безперервність. Протягом усього технологічного 
циклу постачання продуктів кожен його учасник повинен 
забезпечувати споживачів за принципом "точно в строк", але ці дії 
мають супроводжуватися мінімальними сукупними витратами, 
пов'язаними з рухом.  

З огляду на зв'язок між стадіями, що формують матеріальний 
потік підприємства, його міжфункціональний характер і беручи до 
уваги цільову спрямованість, логістика передбачає використання 
організаційно-управлінських механізмів координації - логістичних 
систем.  

2. Впровадження логістичних систем, як організаційно-
управлінського механізму координації дій спеціалістів різних 
служб, та відділів які управляють матеріальним потоком.  

Поняття "логістична система" вживається щодо органів 
управління і характеризується двома ознаками. З одного боку, 
логістична система - це організована множина структурних 
елементів, що функціонують для досягнення єдиної цілі, з іншого 
боку - план, за допомогою якого суб'єкт управління прагне її 
досягти.  

Поряд із поняттям "управління матеріальним потоком" 
науковці та спеціалісти виділяють ще два терміни - "управління 
матеріалами" і "управління розподілом". Перший стосується руху 
матеріальних ресурсів у межах підприємства, другий - розподілу 
готової продукції серед споживачів.  

3. Використання агрегованого показника, який крім вартості 
самих матеріальних ресурсів, враховує також витрати, пов'язані з 
їхнім рухом. На підставі співвідношення фактичних сукупних 
витрат із мінімальними при дотриманні одного обмеження - 
якісного обслуговування споживачів - роблять висновок про 
ефективність функціонування логістичних систем.  

Витрати, пов'язані з рухом матеріальних ресурсів, по суті, є 
витратами на створення і збереження запасів і досить легко 
піддаються формалізації.  

Управління логістикою в сільськогосподарському 
підприємстві спрямовано на координацію планування і поточної 
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діяльності в сфері матеріального забезпечення і розподілу в 
тісному зв'язку з технологічним процесом.  

Впровадження концепції логістики в сільського сподар-
ському підприємстві може забезпечити такі реальні результати:  

- скорочення «втрат» кількості продажу (за відсутності запасів 
необхідної продукції) завдяки більш точному розміщенню запасів і 
контролю за ними. Тим самим досягається подвійна мета: 
збільшується обсяг продажу і забезпечується більш високий рівень 
обслуговування споживача;  

- логістична система, яка спроможна швидко реагувати на 
ринкові зміни, може забезпечити скорочення "циклу 
обслуговування споживачів" і, відповідно, скорочення запасів у 
них. Це дає підприємству-постачальнику переваги перед 
конкурентами в боротьбі за свою частку ринку;  

- вдало спроектована логістична система сприяє зміцненню 
зв'язків постачальника зі споживачем. Це може бути досягнуто 
шляхом інтеграції засобів доставки продукції постачальника і 
засобів одержання її споживачем.  

- ефективні методи "фізичного розподілу" дають істотну 
економію витрат, що можна поширити і на споживача у формі 
зниження оплати за доставку продукції і т.д.;  

- впровадження ефективної логістичної системи дає 
можливість підприємству більш успішно і прибутково конкурувати 
на окремих ринках.  

Логістична концепція підприємства повинна будуватись на 
базі гнучкого формування логістичної організаційної структури, 
що забезпечує ліквідацію штучних кордонів між відділами і короткі 
інформаційні зв’язки при прийнятті економіко-управлінських 
рішень. 

Разом з тим, вважаємо, що неможливо побудувати типову 
логістичну концепцію, універсальну в застосуванні для будь-якого 
підприємства. Вона повинна бути побудована відповідно до 
особливостей конкретного сільськогосподарського підприємства. 
Вивчення продуктової та ринкової стратегії підприємства 
доповнюється аналізом навколишнього середовища, що 
характеризується взаємовідносинами між постачальниками і 
споживачами, темпом розвитку споживчого попиту, конкуренцією 
на ринках постачання і збуту та іншими факторами. 
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Висновки. Таким чином, концепція логістики – це спосіб 
мислення, що визначає цілі і принципи виробничо-господарської 
діяльності сільськогосподарського підприємства, сама ж логістика 
виступає при цьому засобом дій, засобом реалізації концепції.  

Здійснений нами аналіз вказує на наявність низки 
перспективних напрямів діяльності сільськогосподарських 
підприємств, у яких застосування логістичних концепцій не лише 
можливе, а й перспективне. Впровадження концепції логістики в 
сільськогосподарському підприємстві дає підприємству переваги 
перед конкурентами в боротьбі за свою частку ринку, та сприяє 
підвищенню економічної ефективності підприємства. 
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Досліджено перспективи поєднання маркетингу й психології, 

управління формуванням попиту. Запропоновано впровадження когнітивного 
маркетингу в системі аграрного ринку 

The Explored prospect of the association of marketing and psychologies, 
management shaping the demand. Offered introduction marketing Cognitive in 
system agrarian market 

 
 Постановка проблеми. Потреба в новій маркетинговій 

парадигмі з'явилася у зв'язку з докорінною зміною ринкової 
ситуації в багатьох розвинених країнах, де пропозиція вже давно 
випереджає попит, конкуренція постійно посилюється, а споживач 
настільки втомився від постійного стимулювання попиту, що часто 
готовий скоріше відмовитися від покупки, чим здобувати те, у 
необхідності чого він не зовсім упевнений. У таких умовах 
маркетинг все частіше із традиційної технології просування 
продукції перетворюється в технологію формування споживчої 
свідомості, закладаючи в неї стандарти споживання, саме це і 
являється основними передумовами когнітивної концепції 
маркетингу.  

Сучасне аграрне підприємство, що хоче закріпитися на 
висококонкурентному ринку на довгі роки й мати лояльних 
споживачів, повинно брати активну участь у формуванні 
споживчої свідомості, допомагати споживачеві пізнавати 
навколишній світ, формувати своє сприйняття й мислення, певну 
систему знань і переваг, разом зі споживачем створювати й 
розвивати нові потреби й нові технології споживання, які 
створюють певний стиль життя й споживання, споживчий 
стандарт.  
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Сьогодні лише окремі підприємства аграрного ринку 
свідомо використовують когнітивну концепцію маркетингу, деякі –
інтуїтивно,  інші – зовсім нехтують нею. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Когнітивний 
підхід уперше був реалізований у теорії психології. У цій науці з 
кінця 60-х років минулого століття став активно розвиватися новий 
напрямок досліджень, які фокусувались на вивченні когнітивних 
процесів. Появою терміна «когнітивна психологія» світ 
зобов'язаний американському психологові Найссеру [2], що став 
широко відомий після публікації в 1967 р. своєї книги «Cognitive 
Psychology», що дала назву цілої наукової області й окреслила 
основне коло її проблем. У той час він вважав, що когнітивні 
процеси найкраще вивчати, моделюючи інформаційний потік, що 
проходить через різні ментальні стадії.  

Когнітивна парадигма захопила не тільки психологію, але й 
інші науки, у тому числі й економіку.  

Важливість сприйняття (ключового когнітивного процесу) 
для теорії маркетингу відзначали багато вчених. Найбільш повно 
цей термін у теорії маркетингу обґрунтований О.В. Фірсановою. 
Вона вважає, що сприйняття є основною теоретичною одиницею 
в теорії маркетингу-менеджменту, оскільки саме збіг сприйняттів 
уможливлює здійснення обмінно-оцінного акту, необхідного як 
для висновку одиничних угод, так і тим більше для розвитку більш 
довгострокових форм взаємодії бізнес-суб'єктів. Логічно 
погодитися з таким трактуванням сприйняття. Однак 
О.В. Фірсанова обґрунтувала використання сприйняття як 
теоретичної одиниці маркетингу-менеджменту, при цьому вона 
вивчала аспекти взаємодії бізнес-партнерів. Ми вважаємо, що 
сприйняття є основною теоретичною одиницею маркетингу в 
цілому, включаючи всі його аспекти, а не тільки аспект взаємодії 
бізнес-партнерів. Очевидно, що сприйняття, насамперед, пояснює 
формування відношення до товару, бренду або продавця в процесі 
маркетингових комунікацій.  

Це пояснює актуалізацію когнітивного підходу до 
маркетингу, що акцентує маркетингову діяльність на вивчення 
розумових процесів, що відбуваються у свідомості потенційного 
споживача. Когнітивні процеси можуть пояснити поводження 
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споживача й дати ключ до побудови ефективних маркетингових 
стратегій позиціювання й просування товару.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
визначення перспектив когнітивного маркетингу в системі 
аграрного ринку та напрямків формування кола потенційних 
споживачів підприємства, які мають схожу пізнавальну систему 
(мислення, світосприймання, уяву тощо).  

Для досягнення поставленої мети передбачається 
розв’язання наступних задач: 

визначити основні передумови формування концепції 
когнітивного маркетингу в системі аграрного ринку;  

пояснити способи формування й стимулювання 
потенційного попиту на продукти й послуги аграрного ринку. 

Виклад основного матеріалу.  
Когнітивний маркетинг як теорія може дати цілісне уявлення 

про закономірності розвитку потенційного попиту на ринку, 
базуючись на вивченні когнітивних процесів, що відбуваються у 
свідомості споживача.  

Когнітивний маркетинг – це результат тісної інтеграції 
маркетингу й психології в спробі пояснити способи формування й 
стимулювання потенційного попиту на продукти й послуги 
суб'єктів  ринку.  

При цьому когнітивний маркетинг не обмежується тільки 
поясненням поводження споживача й процесу прийняття ним 
рішень, а активно розробляє інструментарій впливу на ринок 
споживачів і керування відтворенням попиту.  

Основні передумови формування концепції когнітивного 
маркетингу в системі аграрного ринку полягають в наступному: 

1. Більшість існуючих матеріальних потреб 
платоспроможного населення в системі аграрного ринку 
задоволено. Підкреслимо, що мова йде саме про існуючі 
матеріальні потреби (потенційні матеріальні, а тим більше, духовні 
потреби поки не задоволені). У зв'язку із задоволенням існуючих 
матеріальних потреб індивідів у виробників є тільки один вихід - 
створювати нові потреби, просувати їх на ринок й навчати 
споживача правильно їх використовувати, щоб бути 
задоволеними. Отже, виникає необхідність виховання споживача, 
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привчання його до певного способу або стилю споживання 
певних продуктів і технологій.  

2. Підвищується інтенсивність конкурентної боротьби 
суб’єктів аграрного ринку, зростає диференціація аграрної 
продукції, що спричиняє складності в її просуванні. У перегонах за 
ростом прибутків виробники аграрної продукції і послуг 
займаються постійним стимулюванням попиту, нарощують обсяги 
виробництва й диференціюють продукцію. Все це призводить до 
того, що продавати продукцію й послуги стає усе складніше. 
Потрібні нові методи просування й формування ринків 
потенційних споживачів. Ці нові методи перебувають, насамперед, 
в області виховання в потенційних споживачів стилю життя й 
споживання, що пов'язане з безпосереднім впливом на когнітивні 
процеси людини.  

3. Інформаційна революція, що виражається в різкому 
зростанні кількості інформації й необхідних для людини знань, 
привела до того, що людський мозок не справляється й перестає 
нормально сприймати й фільтрувати навіть потрібну для нього 
інформацію. Сучасний споживач при виборі товару має безліч 
альтернатив. Кожне підприємство повинно постаратися, щоб його 
продукція увійшла в те обмежене число альтернатив, які вивчає або 
розглядає споживач у процесі ухвалення рішення про покупку. Із 
психології відомо, що людина в стані розрізнити не більше 5-8 
варіантів того самого товару, тому кожне підприємство повинно 
прагнути потрапити в ті 5-8 брендів, які найчастіше приходять на 
розум споживачеві, коли мова йде про вибір якогось товару, а 
краще - у перші три. Тільки в цьому випадку підприємство може 
забезпечити собі конкурентноздатність у довгостроковій 
перспективі.  

4. Зміни у свідомості й поводженні споживача (покупки 
стають усе менш раціональними й усе більше емоційними). 
Відкидаючи інтереси споживача та обираючи стратегію 
прибутковості деякі підприємства переходять межу дозволеного й 
намагаються грубо маніпулювати споживчою свідомістю, 
нав'язуючи суспільству й окремим індивідам мету й сенс життя, що 
обмежуються споживанням матеріальних цінностей. Тому, 
питання етики при реалізації когнітивної концепції маркетингу є 
визначальними.  
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Таким чином, метою когнітивної концепції маркетингу є 
формування кола потенційних споживачів підприємства, які мають 
схожу пізнавальну систему, а відповідно схоже мислення, 
світосприймання, уяву тощо. При цьому «схоже» не означає на 
100% стандартне. Будь-яке мислення й сприйняття індивідуальні. 
Тобто, під формуванням «схожої пізнавальної системи», ми маємо 
на увазі об'єднання навколо підприємства і її продукції споживачів, 
які близькі за своїми інтересами, образом і стилем життя.  

Для підприємства аграрного ринку не буде нічого 
антилюдського в тім, що воно впливатиме на формування 
свідомості споживача. Це роблять не тільки підприємства, але і всі 
ми у звичайному спілкуванні зі своїми друзями й знайомими. 
Питання в тім, як ми це робимо, які методи ми використовуємо й 
наскільки свідомо ми управляємо цим процесом. На нашу думку, 
найнегативнішим і найстрашнішим наслідком неетичного 
застосування когнітивної концепції маркетингу може стати 
використання технологій психологічного впливу на людську 
підсвідомість із метою формування «слухняного споживача», тобто 
перетворення особистості у звичайного консьюмера (споживача) 
або масової людини. Сьогодні вже предосить таких людей і часто 
це результат їхнього власного вибору, що став слідством 
відсутності життєвих цілей й установок на розвиток внутрішньої 
особистості. Думаюча людина ніколи не дозволить обдурити себе, 
якщо сама цього не захоче. У зв'язку із цим етична сторона 
пропонованої когнітивної концепції маркетингу цілком задовільна 
як для підприємств, так і для споживачів. 

Ми переконані, що підприємства, які застосовуватимуть 
когнітивну концепцію маркетингу, працюватимуть на благо 
споживача, виходячи з позитивних спонукань,  такі підприємства і 
їхні товари матимуть право на існування й, як правило, рано або 
пізно визнаватимуться потенційними споживачами.  

Якщо ж підприємства свідомо поширюють неякісну 
продукцію або продукцію із завищеними споживчими 
властивостями за високими цінами, а потім за допомогою 
агресивної реклами програмують споживачів на покупку, то це 
повинно каратися з боку споживача повним неприйняттям 
продукції підприємства, а з боку держави - забороною 
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використання подібного роду технологій і випуску продуктів і 
послуг.  

Основними напрямками когнітивних маркетингових 
досліджень споживачів мають стати: сприйняття, розпізнавання 
образів, увага, пам'ять, уява, мовні функції, психологія розвитку, 
мислення й рішення завдань, людський інтелект і штучний 
інтелект [3]. Необхідно вивчати те, як люди одержують 
інформацію про продукцію, як ця інформація представляється 
людиною, як вона зберігається в пам'яті й перетворюється в знання 
і як ці знання впливають на їхню увагу й поводження.  

Когнітивні маркетингові дослідження споживачів повинні 
охоплювати весь діапазон психологічних процесів - від відчуттів 
до сприйняття, розпізнавання образів, уваги, навчання, пам'яті, 
формування понять, мислення, уяви, запам'ятовування, мови, 
емоцій і процесів розвитку; охоплювати всі сфери поводження [4].  

Ефективність когнітивного маркетингу значною мірою 
залежатиме від наявності у підприємства «когнітивної карти 
споживача». Когнітивна карта споживача - це схематичний, 
спрощений опис світогляду індивіда, точніше його фрагмента, що 
ставиться до даної проблемної ситуації. У людини, що живе в 
певному середовищі й веде певний спосіб життя, у процесі 
навчання формується якась система просторових зв'язків 
(когнітивна карта), що визначає його відношення до життя й 
поводження. Очевидно, що маркетинг бере участь у процесі 
навчання людини нормам поводження й стилю споживання, 
формуючи, таким чином, когнітивну карту певної ситуації 
споживання й сприяючи просуванню товару.  

Таким чином, когнітивна карта споживання - це якась 
система просторових зв'язків, що формують структуру потреб 
індивіда на основі навчання. Інакше кажучи, у кожного споживача 
існує певне розуміння того, що він хоче й де можна це одержати. 
При цьому вирішальне значення має накопичений досвід 
споживання. Навчаючись, людина точно знає (він так думає), де 
він може одержати те, що хоче. Людська логіка виглядає в такий 
спосіб: хочеш одержати це (конкретний товар або послугу) - іди 
туди-то (конкретне місце). Таким чином, у свідомості споживача 
виникає карта місцевості (картина ринку), у якій кожне бажання 
має певне місце, де воно може бути реалізовано. Тобто важливим з 
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погляду когнітивного підходу є не просто одержання 
товару/послуги, а одержання його в певному місці. 
Підтвердженням цьому служить маркетинг-мікс, у якому одним з 4-
х Р є «місце» (place). На цьому ж принципі побудована вся 
роздрібна торгівля аграрного ринку, для якої ключовою 
конкурентною перевагою крім асортименту й інших важливих 
факторів є місце розташування закладу торгівлі. Тобто ключовим 
моментом у когнітивній карті є просторове сприйняття ринку. Для 
одних людей ринок аграрної продукції укладається в границі 
одного району, де вони живуть і здійснюють більшу частину 
покупок. Інші сприймають ринок навіть одного продукту як 
глобальний, різко збільшуючи можливості вибору.  

Вивчення когнітивних карт дозволить розвивати й нові 
методи позиціювання товарів і послуг. Певні товари можуть 
свідомо позиціюватися як локальні (наприклад, що продаються 
біля будинку) у просторовому сприйнятті споживача, інші як 
національні (границі держави), треті як глобальні. Важливо 
розуміти, які когнітивні карти споживання існують у свідомості 
потенційних споживачів відносно різних видів товарів і послуг.  

У когнітивному маркетингу активно повинен 
використовуватися «когнітивний стиль», під яким мається на увазі 
сукупність критеріїв вибору переваг специфічних для кожної 
людини. Це система коштів й індивідуальних прийомів. Сучасні 
маркетологи не тільки просувають свої товари, але й учать 
споживача правильно вибирати відповідний для нього товар, 
тобто навчають і консультують споживача. Що це як не 
формування певного когнітивного стилю споживання (способу 
рішення завдання або ухвалення рішення про покупку)?  

Також, у когнітивному маркетингу велика роль повинна 
відводитись сприйняттю продукції споживачем, адже сприйняття є 
найбільш складною категорією, що відображає цілісність бачення 
й відчуття індивіда.  

Таким чином, маркетинг, що базується на когнітивному 
підході, цікавиться, насамперед, психологією споживання. У 
підсумку споживачі, що приймають продукти підприємства (а 
заодно й стиль споживання), поступово зближаються по своєму 
світосприйманню (когнітивним картам) і критеріям прийняття 
рішень (когнітивному стилю). Але оскільки одержати схоже на 
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100% сприйняття навколишньої дійсності в більшості людей 
практично неможливо, то соціум ділиться на безліч фрагментів 
ринку (міні-сегментів), які характеризуються однотипними 
форматами свідомості й відношенням до навколишньої дійсності. 
Саме з такими міні-сегментами й повинні працювати сучасні 
підприємства аграрного ринку, створюючи для кожного свій набір 
продуктів і послуг (стандарт споживання), що приведе до 
супердиференціації товарної пропозиції аграрної продукції.  

Можна виділити два основних напрямки застосування 
когнітивної концепції маркетингу на практиці - творче й 
адаптивне. Творча когнітивна концепція маркетингу припускає 
активне поводження підприємства відносно формування 
стандартів споживання й просування нових технологій 
споживання (підприємство бере активну участь у формуванні 
способу життя своїх споживачів, їхньому поводженні, тобто 
фактично формує свідомість). Такий маркетинг вимагає більших 
фінансових можливостей, оскільки припускає залучення не тільки 
коштів традиційної й нетрадиційної реклами, але й коштів PR, 
пропаганди, а також різної непрямої реклами й спеціальних акцій, 
прямо ніяк не пов'язаних з підприємством, але які формують 
певний тип свідомості споживачів. Наприклад, аграрне 
підприємство, що виробляє екологічно чисту продукцію, може 
замовити виробництво й демонстрацію по телебаченню серії 
документальних фільмів, що пропагують здоровий спосіб життя та 
вживання екологічно чистої продукції, про результати сучасних 
досліджень у цій області тощо. При цьому можливо, що 
підприємство не буде афішувати свою участь у цьому проекті 
(великі концерни або холдинги володіють сьогодні телевізійними 
станціями, газетами, журналами, ЗМІ, контролюючи й регулюючи 
інформацію, що висвітлюється ними).  

Не можна не відзначити, що творча когнітивна концепція 
маркетингу не може здійснюватися односпрямовано, без 
використання традиційного зворотного зв'язку. Тому навіть 
агресивний варіант поводження підприємства й проштовхування 
на ринок власного бачення світу й пов'язаного з ним стилю життя 
й споживання повинен враховувати реакцію потенційного 
споживача й відповідно до неї коректувати своє поводження. У 
противному випадку поступово на ринку можуть сформуватися 
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тенденції, абсолютно протилежні напрямку руху підприємства. Це 
постійно підтверджує й практика маркетингу. Таким чином, 
вибираючи творчу концепцію когнітивного маркетингу, 
підприємство намагається бути ініціатором формування нових 
потреб, тобто воно створює стандарти споживання й впливає на 
формування свідомості споживача.  

Адаптивна концепція когнітивного маркетингу припускає 
пристосування підприємства під уже існуючі потреби й стандарти 
споживання, уже існуючий стиль споживання й спосіб життя 
споживачів. Однак адаптивний маркетинг не означає, що 
підприємства абсолютно не беруть участь у формуванні стандартів 
споживання. Вони беруть участь, просто ця участь виражається не 
в агресивному нав'язуванні ринку своїх стандартів, а в поступовому 
плавному входженні в існуючі сформовані структури світогляду 
потенційних споживачів. Для цих підприємств необхідною 
умовою ефективних дій є первісне ретельне вивчення 
особливостей свідомості, когнітивних процесів індивідів, особливо 
сприйняття споживачів, звичок, що склалися, умов життя, 
особливостей споживання, тобто когнітивних карт і стилю 
споживання. Вивчивши це, можна знайти якусь нішу, через яку 
плавно ввійти в існуючу ринкову структуру (стандарт споживання), 
а потім, закріпившись, діяти більш активно.  

Когнітивний маркетинг, просуваючи технології споживання 
продуктів, створює певний стиль споживання й стандарт 
споживання. При цьому інструменти маркетингу не змінюються, 
вони залишаються тими ж - класичні 4 «Р» (маркетинг-мікс) і 
відносини (метод взаємодії). Важливим є те, що акцент у 
просуванні робиться не на товар, а на технологію споживання, що 
і формує необхідний стиль життя й стандарт споживання, а в 
остаточному підсумку й тип свідомості.  

Висновки. Когнітивну концепцію маркетингу необхідно 
розглядати як концепцію побудови організації (бізнес-системи або 
бізнес-структури), у рамках якої можливе формування загального 
сприйняття бізнес-партнерів (у тому числі покупців і кінцевих 
споживачів).  

Загальне сприйняття означає схожу систему поглядів на 
навколишній світ, цінностті, ділових й особистих якостей 
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учасників аграрного ринку, мотивів, стилю життя, споживання 
продукції.  

Формування схожого сприйняття продукції учасниками 
аграрного ринку дозволить мотивувати всю бізнес-структуру на 
досягнення єдиних цілей розвитку, що акумулюватиме й 
спрямовуватиме ресурси в єдине русло й забезпечить зростання 
ефективності їхнього використання. Отже, забезпечить більше 
шансів досягнути поставлених цілей підприємством (суб’єктом 
аграрного ринку).  

Вплив на сприйняття аграрної продукції споживачами 
дозволить бізнес-структурі виховувати їх у рамках 
розроблювальних нею правил. Зближення сприйняттів 
підприємства і його споживачів зробить їх більш лояльними до 
діяльності підприємства, що дозволить підприємству без опору 
переводити споживачів з одних продуктів на інші, із старіючих 
технологій на нові.  
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Анотація. Маркетинг робочої сили – відповідальний етап 
управління робочою силою, спрямований на довгострокове забезпечення 
організації людськими ресурсами. Ці ресурси утворюють стратегічний 
потенціал, за допомогою якого можливе вирішення конкретних цільових 
задач. Маркетинг робочої сили як інструмент цілеспрямованої і 
ефективнішої роботи з управління персоналом є складовою стратегії і 
тактики виживання та розвитку підприємства при ринкових 
взаємовідносинах. 

Summary. Marketing the labour a responsible stage of labour 
management, directed on long-term ensuring the organizations human resource. 
These facility form the strategic potential, by means of which there is possible permit 
of the concrete problems. Marketing the labour as instrument goal-directed and 
efficient work there is part with personnel management to strategies and tacticians, as 
well as developments of the enterprise in condition market.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями. 
Теоретичні аспекти досліджень щодо управління однозначно 
вказують на те, що фундаментальні джерела створення 
конкурентних переваг підприємств слід пов'язувати з робочою 
силою та її інтелектуальним рівнем, а також із мотивацією працівни-
ків до підвищення якості праці, самовдосконалення, формування 
ринкової свідомості з орієнтацією на ефективну трудову діяльність, 
постійне професійне зростання, набуття фахової 
багатопрофільності та суміщення функцій, високого рівня загальної і 
технічної культури.. Прагнення працівників відповідати певним 
критеріям конкурентоспроможності, професійно-кваліфікаційним 
вимогам сприятиме зростанню продуктивності праці та власному 
творчому розвитку, що дасть можливість реалізувати інтереси 
найманих працівників і роботодавців у конкретних умовах ринкової 
кон'юнктури. Крім того, усвідомлення вирішальної ролі робочої сили 
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в економічній системі, як товару зумовило посилення уваги фахівців 
на дослідження основних факторів конкурентоспроможності 
робочої сили та використання маркетингових стратегій в управлінні 
робочою силою підприємств. Внаслідок цього у сфері управління 
людськими ресурсами активно розробляються та широко 
запроваджуються нові форми й методи маркетингового 
управління, що спрямовані на залучення виконавців до участі у 
прийнятті важливих для організації управлінських рішень, більш 
повне і якісне використання їх інтелектуального потенціалу, його 
постійне відтворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній 
літературі категорія “робоча сили” є актуальним предметом 
досліджень, результати яких викладено у роботах провідних 
науковців України: О.Амоші, С.Бандура, Д.Богині, О.Грішнової, 
І.Гнибіденка, В.Дієсперова, Є.Качана, А.Колота, Е.Лібанової, 
Н.Лук'янченко, О.Новікової, Л.Шаульської і близького зарубіжжя: 
В.Буланова, М.Волгіна, Г.Мелікяна, В.Кулікова, Г.Слезингера, 
С.Рощина та інших. Вагомий внесок у дослідження проблем 
маркетингу й логістики робочої сили зробили такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як Л.Балабанова, Л.Гапошина, С.Гриценко, 
О.Кібанов, Є.Крикавський, Ж.-Ж.Ламбен, В.Ніколайчук, 
М.Окландер, О.Панкрухін, М.Васелевський, Р.Патора, 
Л.Семеркова, В.Томілов та інші. Докладний аналіз наукових 
здобутків названих вчених показав, що недостатньо повно 
досліджено напрями використання маркетингу аграрними 
підприємствами для узгодження своїх інтересів. Тому потреба 
подальшого розвитку теоретичних і методологічних основ 
формування маркетингових стратегій управління робочою силою 
через узгоджені дії між суб’єктами соціально-трудових відносин, 
адаптації методології маркетингу  до сфери прикладання праці 
визначає актуальність і наукову невирішеність поставленої 
проблеми. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розробка 
концептуальних положень та обґрунтування науково-методичних 
основ формування і реалізації маркетингової стратегії управління 
робочою силою на рівні аграрного підприємства. Для досягнення 
цієї мети у статті поставлено такі цілі: розкрити сутність категорії 
“маркетинг робочої сили”; визначити роль маркетингу у процесах  
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управління робочою силою і обґрунтувати маркетингову стратегію 
управління робочою силою аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок робочої 
сили розглядається як складна система соціально-економічних і 
правових відносин, що виникають у процесі формування, 
розподілу і використання здатності до праці на засадах найму. 
Формування ринку робочої сили як комплексу цілеспрямованих 
заходів з боку його суб’єктів націлено на досягнення таких цілей: 
по-перше, задоволення професійних і життєвих потреб 
економічно активного населення, по-друге, задоволення потреби 
роботодавців у робочій силі відповідної якості та кількості, по-
третє, забезпечення державою умов для ефективної зайнятості. 
Можливостями формування ринку робочої сили у вигідному для 
себе напрямку володіє не кожен його суб’єкт і не повною мірою.[1, 
с.10] 

Маркетинг робочої сили – це двосторонній процес, 
спрямований, з одного боку, на комплексне дослідження стану 
зовнішнього ринку робочої сили, тенденцій і закономірностей 
його розвитку, а з іншого – на прийняття обґрунтованих рішень у 
сфері працевлаштування, сприяння зайнятості й ефективного 
використання здатностей до праці за допомогою обміну у сфері 
внутрішнього ринку робочої сили. 

Маркетинг робочої сили – відповідальний етап управління 
робочою силою, спрямований на довгострокове забезпечення 
організації людськими ресурсами. Ці ресурси утворюють 
стратегічний потенціал, за допомогою якого можливе вирішення 
конкретних цільових задач. Маркетинг робочої сили означає 
змістовне розширення функції виробничого маркетингу до області 
управління людськими ресурсами. Він охоплює такі понятійні 
елементи: 

 маркетинг як основний принцип управління, 
орієнтованого на ринок; 

 маркетинг як засіб систематизованого пошуку рішень. 
Через використання сучасних методів дослідження ринку 
формується база даних, як стратегічних, так і оперативних; 

маркетинг як досягнення конкурентних переваг. [2, с.35] 
Маркетинг робочої сили трактує робоче місце як продукт, 

що продається ринку праці. З цього погляду понятійні елементи 
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маркетингу робочої сили може бути представлені так: він виступає 
напрямом стратегічного і оперативного планування робочої сили; 
створює інформаційне базу для роботи з працівниками 
підприємств за допомогою методів дослідження зовнішнього й 
внутрішнього ринку праці; спрямований для досягнення 
привабливості роботодавця через комунікації з цільовими групами 
(сегментами ринку). 

Все частіше в теорії та практиці управління робочою силою 
застосовується такий вираз як «тренд змінених цінностей». 
Регулярно фіксований спеціалістами із зайнятості і управління 
персоналу (зайнятої робочої сили), він дає уявлення про еволюцію 
головних потреб по шукачів вакансій та власного персоналу 
організації. Основними у період останніх десятиліть стали наступні 
цінності: прагнення до саморозвитку та задоволення життям; 
емансипація жінок; зниження готовності до підлеглості; зниження 
значення роботи як обов’язку; зростаюча оцінка вільного часу; 
висока оцінка збереження природи; збереження фізичного 
здоров’я. [3, с.68] 

Односторонній підхід до вибору професії та місця роботи – 
це продукт еволюційного розвитку суспільства. Виявлені тенденції 
в професійному визначенні працездатного населення і перш за все 
молоді, продемонстрували, що орієнтації на професії формуються 
в значній мірі під впливом нереалістичних передбачень та 
соціальних штампів, а не реальної ситуації та можливостей. Таким 
чином, виникає ситуація, коли кількість претендентів, які прагнуть 
вивчати робочі спеціальності, складає лише 40-60 % від наявних в 
навчальних закладах місць, натомість в так званій офісній сфері 
(службовці, працівники банків, тощо) попит перевищує 
пропозицію, незважаючи на те, що через велику кількість 
спеціалістів конкуренція в цій сфері загальмовує кар’єрний 
розвиток.  

Відомо, що пропозиція сукупної суспільної праці чітко 
співпадає із зміною чисельності населення, що обумовлює вибір 
стратегії забезпечення підприємств персоналом. Чисельність 
населення залежить від впливу двох кількісних факторів: 
природного та просторового (механічного) руху. Перший фактор, 
згідно оцінок демографів, досить високо прогнозований, оскільки 
сальдо числа народжень та смертей є показником, що підлягає 
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еволюційному розвитку. Його революційні зміни зумовлені лише 
надзвичайними обставинами, такими як війни, великі стихійні 
катастрофи, тощо. Глобалізація ринків робочої сили зумовила ще 
більшу, ніж раніше, необхідність отримання прогнозних оцінок 
претендентів на найом не лише в національному просторі, але і в 
країнах – потенційних експортерах та імпортерах робочої сили. 
Демографічні показники свідчать про те, що ситуація з природнім 
та механічним рухом населення призводить до додаткових 
труднощів на ринку праці та жорсткої конкуренції за придбання 
кращої робочої сили. Вищі шанси на конкурентну перемогу у тих 
підприємств, котрі своєчасно розвивають інноваційні стратегії 
забезпечення своїх структур персоналом та реалізують привабливі 
форми роботи із персоналом. Недостатня кількість спеціалістів та 
керівників зумовлена як демографічними змінами, так і 
підвищеними вимогами претендентів до потенційного місця 
роботи. Найбільші проблеми із наявністю висококваліфікованої 
робочої сили зустрічаються в технічно важких виробничих 
одиницях.  

Зростаюча конкурентна боротьба роботодавців вимагає 
формування на підприємствах нових робочих місць або 
модернізації уже існуючих із одночасною зміною вимог до 
персоналу, його готовності не лише до багатофункціональних дій 
в рамках своєї професії, але й до інтелектуальних та психічних 
перевантажень. Чим більш ретельно розроблені вимоги та 
сформульовані обов’язки до персоналу, тим вище ймовірність 
знайти прийнятного співробітника, а також підвищити 
кваліфікацію вже зайнятого персоналу для створення та 
забезпечення підприємства потенціалом для виконання нових 
організаційних задач.  

Протягом останніх років актуальні первинні фактори 
необхідності реалізації в організації маркетингу доповнились 
новими. З позицій зовнішнього впливу -  це політика держави, 
профспілок та спілок роботодавців, націлена на гуманізацію праці 
та розширення прав працівників, динамічний ринок праці; 
економічний та технічний розвиток, що супроводжується 
технічними змінами, збільшенням (зменшенням) 
платоспроможного попиту на працю; соціокультурні фактори, 
засоби масової інформації.  До сформованих в самому 
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підприємстві, так званих внутрішніх факторів, можна віднести 
стратегічну організаційну мету, орієнтовану на клієнта, специфіку 
підприємства, його розмір, національний або міжнародний 
формат функціонування, імідж, характер оптимізації цілі між 
організацією та працівником.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Маркетинговий механізм стратегічного 
управління робочою силою підприємств 
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стратегічного управління персоналом з врахуванням впливу 
галузевих, територіальних, демографічних, виробничих і 
соціальних  факторів. Мета такого механізму полягає у 
збалансуванні кількісно-якісної структури попиту і пропозиції 
робочої сили, підвищенні використання трудового потенціалу, що 
посилить конкурентне становище суб’єктів господарювання на 
ринку. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким 
чином, можна зробити висновок, що людина як частина 
персоналу, робоча сила або співробітник є більш широким 
об’єктом маркетингу персоналу, ніж споживач, що потрапив в 
поле зору  маркетингу товарів та послуг.  

Маркетинг персоналу стає однією з найважливіших чинників 
виживання підприємств у умовах ринкових відносин. Інколи навіть 
мінімальні вкладення можуть забезпечити максимальне 
використання робочої сили і  дозволяють підприємству виграти в 
конкурентній боротьбі. Центри управління персоналом необхідні 
кожному підприємству, а роль керівника цієї служби зростає. Він 
стає однією з основних керівників сучасного підприємства чи 
фірми.  

Маркетинг робочої сили як інструмент цілеспрямованої і 
ефективнішої роботи з управління персоналом є складовою 
стратегії і тактики виживання та розвитку підприємства при 
ринкових взаємовідносинах. З розвитком особистості працівника 
доводиться дедалі більше погоджувати ринкові умови й інтереси 
працівників підприємства. Розвиток виробництва все більше 
потребує планування його кадрового забезпечення. Обґрунтування 
стратегічних програм розвитку персоналу, що і стане 
перспективним напрямком досліджень по даній проблемі. 
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В статті автор відобразив результати свого дослідження з питань 
утворення синергічного ефекту об’єднаних підприємств. Розглянуті та 
узагальнені основні поняття синергії. Запропонована класифікація 
синергічного ефекту від інтеграції підприємств.  

The author present the results of their research into the synergetic effects from 
the union of the corporations. The basic determinations of synergy have been 
examined and generalized. The classification of the synergetic effects have been 
proposed. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови посилення 
конкуренції вимагають від підприємств пошуку нових 
можливостей досягнення конкурентних переваг. Одним із шляхів 
досягнення цих переваг є ефект синергії при інтеграції 
підприємств. Саме він є ключовим аспектом при прийнятті рішень 
щодо інтеграції, тому вимагає детального вивчення і аналізу. 

Останні дослідження і публікації. Синергія як явище 
досить широко досліджувалось як в вітчизняній так і зарубіжній 
літературі. Вперше термін «синергетика» застосував Г.Хакен по 
відношенню до поведінки термодинамічних систем в фізиці. 
Визначення синергізму як «економічного феномену» було 
здійснено І.Ансоффом. І. Пригожин сформував закон синергії по 
відношенню до організації. Досить відомим дослідниками з цієї 
теми вважаються Р.Акофф , С.Майерс, М.Портер, Р.Метьюз, 
В.Занг, Е. Кемпбелл, Д.К.Ван Хорн. Д.Нортон, Д.Бішоп . 

Серед українських науковців питанням синергії приділяли 
увагу: С.Мочерний, О. Зав’ялова, Т.Пепа, Л. Масловська. 

Постановка завдання. Метою даної статті є уточнення 
змісту поняття «синергетика», «синергія», «синергічний ефект» на 
основі синтезу існуючих уявлень в зарубіжній і вітчизняній 
практиці Систематизувати види синергії по відповідним 
класифікаційним ознакам в єдину класифікацію. 



 

366 

Виклад основного матеріалу. До поняття синергії 
підходять з двох поглядів з загальнонаукової позиції та з позиції 
економіки. 

Із загальнонаукового погляду синергетику трактували так: 
 - Синергетика (гр. synergetikos – спільний, узгоджено 

діючий) – науковий напрямок, що вивчає зв'язок між елементами 
структури (підсистемами), котрі утворюються в відкритих системах 
(біологічних, фізико-хімічних та ін.) завдяки процесам 
самоорганізації в природі та суспільстві, тобто інтенсивному 
(потоковому) обміну речовин і енергії з оточуючим середовищем в 
неврівноважених умовах; в таких системах спостерігається 
погоджена поведінка підсистем, в результаті чого підвищується 
ступінь її упорядкованості [ 1 ]. 

- Г Хакен визначив синергетику як дисципліну, в якій 
досліджується поєднана дія багатьох підсистем, в результаті якої на 
макроскопічному рівні виникає структура і відповідне 
функціонування [ 2 ]. 

- І.Прігожин стверджував, що для будь-якої організації існує 
такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде суттєво 
більший, або суттєво менший простої суми потенціалів її 
елементів [ 3 ]. 

Синергію в економічній системі дослідники трактували 
наступним чином: 

- Економічна синергетика, з позиції В.Занга, [ 4 ] – це наука 
про загальні принципи еволюції та самоорганізації економічних 
систем. 

- Г.Краснов у своїх працях наголошував, що синергічний 
ефект в економіці означає перевищення сукупних результатів 
діяльності інтегрованих економічних систем від суми результатів 
діяльності підприємств до їх об’єднання в інтегровану економічну 
систему [ 5 ]. 

- Д.К.Ван Хорн пояснював синергію як економію яка 
виникає внаслідок злиття, коли вартість виробничих активів 
об’єднаної компанії перевищує просту суму їх активів [ 6 ]. 

- Відомий дослідник Е.Кемпбелл визначив синергію як 
кумулятивний позитивний ефект (2+2=5), що значно перевищує 
сукупні результати різних бізнесів в порівнянні з рівнем 
ефективності кожного з них окремо [ 7 ]. 

- Російський вчений Смірнов у своїх працях стверджував, що 
для будь-якої організації існує такий набір та поєднання елементів, 
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при якому її потенціал буде суттєво більший простої суми 
потенціалів елементів, що в неї входять, або суттєво менше [ 8 ]. 

Узагальнюючи наведені визначення можна стверджували, 
що синергія при інтеграції підприємств – це той додатковий 
потенціал розвитку і ключовий економічний інтерес, який ці 
підприємства можуть отримати тільки при об’єднання в єдину 
систему. 

В економічній літературі найчастіше зустрічається типи 
класифікації синергії по Ансоффу та Гуркову.  

Перший тип І.Ансоффа, який виділив наступні види 
синергії: синергізм продажу, оперативний синергізм, 
інвестиційний синергізм, синергізм менеджменту. 

Другий тип запропонував І.Б.Гурков, виділивши:. 
Інвестиційну і фінансову синергію, синергію конгломерату, 
ринкову, виробничу, інноваційну, політичну кадрову. 

Проте наведені класифікації не є повними. Аналізуючи види 
синергії які виникають в інтегрованих підприємствах слід 
зазначити, що не існує чіткої їх класифікації, тому при аналізі 
відповідної літератури були виділені відповідні класифікаційні 
ознаки і запропонована наступна система класифікації синергії. 

 
 

Рис.1. Класифікація синергічного ефекту 
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Позитивний ефект інтеграції, що виникає внаслідок 
об’єднання підсистем може бути як позитивним так і негативним. 
Позитивний ефект синергії який може проявлятися у вигляді 
фінансової економії, застосуванню передових методів роботи, 
диференціації, доступу до необхідних ресурсів і нових каналів 
збуту. Цей ефект описується логічною формулою 2+2=5. Проте 
досвід багатьох компаній підтверджує, що достатньо невеликої 
помилка в оцінці можливого потенціалу може привести до 
негативного ефекту синергії, який формульно можна визначити як 
2+2=2,5. Так за даними дослідження інтеграційного менеджменту, 
проведеного McKinsey у 2002 році в 70% злиттів компаній не було 
досягнуто очікуваного росту доходів, чверть компаній переоцінила 
обсяг зниження витрат не менше ніж 25%. Дослідження Booz-
Allen&Hamilton показало, що в результаті «переоцінки ефекту 
синергії» не реалізовано більше 70% цілей, що ставились перед 
злиттям. До негативних ефектів можна віднести: важкість введення 
єдиного стандарту обслуговування клієнтів, стилю роботи та 
швидких технологічних змін, можливий відтік клієнтів, що 
обслуговувались поглинутою компанією і яких влаштовували старі 
умови, переоцінка зміни частки ринку. 

При оцінці синергічного ефекту використовують якісний 
аналіз який пов'язаний саме з виявленням можливих позитивних 
ефектів інтеграції, кількісна оцінка визначає прогнозні прирости 
параметрів, що визначають надходження грошових засобів: ріст 
виручки за рахунок збільшення обсягу продажу, покращення якості 
продукції; зниження витрат і прискорення росту продажу за 
рахунок економії на масштабах випуску і нових можливостей 
росту; зниження відтоку по податку на прибуток за рахунок 
оптимізації податкових виплат, зниження інвестицій в обіговий 
капітал [ 9 ]. 

Відповідно до сфери реалізації ефекти синергії 
характеризуються наступним чином: 

Фінансова синергія – економія за рахунок зміни джерела 
фінансування, вартості фінансування та інших вигод. 

Управлінська синергія – економія за рахунок створення нової 
системи управління. Так об’єднання підприємств може 
здійснюватись шляхом горизонтальної, вертикальної інтеграції, 
створення конгломерату. Метою об’єднання є створення більш 
ефективної системи управління. 
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Операційна синергія – економія на операційних витратах за 
рахунок об’єднання служб маркетингу, обліку, збуту. Економія за 
рахунок ефекту масштабу, отримання технологічного ноу-хоу та 
ін. 

Відповідно до природи виникнення функціональна синергія 
проявляється в ефекті масштабу В основі цього ефекту є закон 
зниження сукупних витрат на 20-30% при кожному подвійному 
збільшенні обсягів виробництва та найбільш повному 
використанні виробничих потужностей підприємства. 

Ефект інтеграції виявляється, як правило, в процесі 
створення інтеграційної виробничої системи та визначається як 
сума всіх вигід, отримання яких було б неможливе при 
автономному функціонуванні учасників такої системи для кожного 
її учасника 

Ефект комплексних переваг визначає перевагу пакету послуг, 
товарів та угод за умови їх оптових поставок порівняно з 
роздрібними [ 10 ]. 

Синергія «конгломерату» полягає в об’єднанні в одній 
корпорації бізнесів, що мають різні етапи розвитку або різну 
динаміку ринкової кон’юнктури. Таким чином, постає задача 
знизити загальну циклічність розвитку корпорації.  

Входження в новий товарно-ринковий сегмент відбувається в 
два етапи: початок та робота. На початковому етапі до основних 
витрат, таким як на будівлі і обладнання додаються неявні витрати, 
пов’язані з переходом в нову сферу бізнесу: створення нової 
організації, установлення можливих правил і процедур, найм 
нових робітників.. Тобто на початковому етапі синергізм може 
існувати в двох формах: у формі грошових заощаджень завдяки 
тому, що у фірми є все необхідне для ведення нового бізнесу, та в 
формі економії часу коли компанія стає конкурентоспроможною. 
На стадії оперативної роботи синергізм може проявлятися в ефекті 
масштабу, розподілом накладних витрат по декільком продуктам  [ 
11 ]. 

Фактори прояву синергії  можна класифікувати в напрямку 
прямої та опосередкованої вигоди. Пряма выгода – це збільшення 
чистих грошових потоків реорганізованих компаній. 
Опосередкована вигода проявляється як збільшення ринкової 
вартості акцій об’єднаної компанії  як наслідок підвищення їх 
привабливості для потенційного інвестора. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Наведений в статті підхід до класифікації синергії  в інтегрованих 
підприємств може допомогти підприємствам більш комплексно 
підійти до питань її аналізу та більш якісної до її оцінки. Проте 
дана класифікація здебільшого стосується інтеграції у вигляді 
злиттів і поглинань. Особливості синергії при інших формах 
об’єднань підприємств, ще вимагають подальших досліджень. 
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Досліджено сутність поняття економічної стійкості підприємства. 
Виявлено зв'язок між категоріями конкурентоспроможності та стійкості 
підприємств. Проаналізовано стійкість як чинник формування 
конкурентних переваг.  

The essence of concept of economic development of the enterprise is defined. 
The interrelation between categories of competitiveness and development of the 
enterprises is defined. The development as the factor of formation of competitive 
advantages is analysed. 

 
Постановка проблеми. Зовнішнє середовище є 

конкурентним для сільськогосподарського товаровиробника 
простором, в якому суб’єкт господарювання змагається за ресурси 
виробництва, що є обмеженими. Тут він вступає в відносини з 
іншими економічними агентами на основі законів конкуренції, 
балансування попиту і пропозиції та товарно-грошових відносин з 
метою узгодження потреб держави, товаровиробника та 
споживача. Зовнішнє середовище є сукупністю об’єктів та 
чинників, що знаходяться поза сферою безпосереднього 
управління керівництва підприємства. Проте саме узгодження між 
собою дії зовнішніх та внутрішніх чинників є приводом до 
утворення економічної стійкості на різних рівнях управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
забезпечення процесу господарської діяльності підприємства в 
конкурентному середовищі різносторонньо досліджується в 
працях Бодрова О. Г. [1], Заюкової М. С. [2], Іванова В. І. [3], 
Козаченка А.В. [4], Портера М. [6]. Особлива увага приділяється 
особливостям відносин великої кількості суб’єктів ринку з метою 
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формування ефективних механізмів їх взаємодії в процесі стійкого 
розвитку.  

Метою дослідження є вивчення сутності економічної 
стійкості сільськогосподарського підприємства з метою її 
обґрунтування як чинника конкурентоспроможності.. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зовнішнє 
середовище по відношенню до підприємства характеризується 
такими властивостями як складність, рухомість та невизначеність 
[5, с. 15], котрі водночас є характерними рисами ринкової 
економіки. За Бернаром Саланьє [7]: «ринкова економіка може 
нормально функціонувати тільки тоді, якщо вона існує в умовах 
конкуренції». Кожен із суб’єктів ринку володіє певним рівнем 
конкурентоспроможності – властивості організовувати, 
реалізовувати та розвивати потенціал в динамічному середовищі.  

Конкурентне середовище виступає по відношенню до 
сільськогосподарського підприємства провокатором розвитку. 
Відповідно до змін система самоорганізується, постійно змінюючи 
свій спосіб функціонування. Так, наприклад, підприємство 
збільшує кількість виробленого продукту чи наданих послуг при 
зростанні попиту на них. Таким чином функціонування 
підприємства буде забезпечуватися наявністю стійкого стану для 
розвитку, обґрунтованого балансом між внутрішніми 
можливостями системи та зовнішніми потребами в них. 

Конкурентоспроможність є комплексною характеристикою 
суб’єкта господарювання, котра вміщує в собі особливості 
використання переваг в процесі боротьби за кращі умови 
функціонування. Категорія конкурентоспроможності для 
підприємства означає не лише здатність виживати на ринку, але й 
володіти можливостями до розвитку власного потенціалу. В 
процесі безперервної ринкової боротьби суб’єктами 
господарювання здобуваються конкурентні переваги, котрі є 
заставою стійкої конкурентної позиції. Така позиція проявляється в 
утриманні конкурентною перевагою стійких цінностей протягом 
тривалого проміжку часу.  

Конкурентні переваги підприємства ґрунтуються на 
ключових параметрах, які визначають засоби і способи здійснення 
господарської діяльності. Жоден окремо взятий фактор не може 
характеризувати причини успіху чи невдач підприємства, але їх 
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когерентна взаємодія явно свідчить про можливості утворення 
конкурентних переваг [6, с. 53].  Фактори, можливі комбінації і їх 
поєднання визначають економічний потенціал підприємства. 
Кожна комбінація формує унікальну економічну систему з власним 
рівнем стійкості відносно факторів, що її складають. При чому 
обов’язковим складом комбінації є як матеріальна (засоби, 
предмети, носії праці), так і нематеріальна (зв’язки та процеси між 
факторами виробництва) основа.  

Конкурентні переваги сільськогосподарського підприємства 
формуються залежно від взаємозв’язку і взаємодії складових 
потенціалу, які володіють цілісністю, гнучкістю, інтегративністю, а 
також стійкістю, яку зазвичай інтерпретують як властивість 
підприємства зберігати намічений режим функціонування, 
відповідаючи на різноманітні впливи.  

Козаченко А. В. розглядає стійкість як основну категорію 
при вивченні систем, що є їх здатністю  утримувати себе в заданих 
параметрах. На його думку, стійким є підприємство, яке володіє 
властивістю відбивати негативний вплив факторів як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища [4, с. 78].  

В. І. Іванов визначає економічну стійкість підприємства як 
зовнішній прояв внутрішньої структури об’єкта. На його думку, 
господарюючий суб’єкт як система володіє певною кількістю 
стійких компонентів, перебільшення яких над нестійкими формує 
рівновагу різного рівня.  Ці компоненти є ресурсами підприємства, 
збалансований стан яких має забезпечити умови економічного 
зростання в майбутньому [3, с. 14]. 

Під економічною стійкістю підприємства слід розуміти «стан 
динамічного розвитку», при якому зберігається рівновага 
параметрів системи на певному рівні, що для господарюючого 
суб’єкта проявляється в утримання темпу виробництва продукції в 
умовах різноманітних впливів мікро- та макросередовища[1, с. 63].  

Якщо вважати процес забезпечення економічної стійкості 
однією з цілей стійкого економічного розвитку то є певний смисл 
характеризувати дану категорію на основі ефективності 
використання елементів потенціалу сільськогосподарського 
підприємства (рис. 1).  
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Рис. 1. Взаємозв’язок стійкості та конкурентоспроможності 

сільськогосподарського підприємства, авторська розробка 
 
Деякі вчені відмічають важливість стійкості підприємства як 

наявності постійного позитивного ефекту, що є підставою для 
стійкого економічного розвитку підприємства [2, с. 6]. Таке 
судження підтверджується тим, що кожне сільськогосподарське 
підприємство прагне скомбінувати фактори виробництва таким 
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чином, щоб забезпечити максимально можливий результат з 
мінімально можливими витратами. 

Кожен окремий фактор виробництва в результаті діяльності 
створює ефект, за допомогою суми яких можна визначити 
інтегральний показник економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва, що характеризується 
досягненням певного позитивного результату за наслідками 
господарської діяльності.  При чому підвищення ефективності 
виробництва за окремим економічним параметром не дає підстави 
стверджувати про достатність умов для підтримки 
конкурентоспроможності. Достатньою умовою конкурентного 
росту сільськогосподарського підприємства є комплексне 
ефективне поєднання стійких елементів економічного потенціалу. 
Наявність синергетичного ефекту сприятиме створенню умов для 
формування конкурентних переваг. Так, для 
сільськогосподарського підприємства чинниками забезпечення 
стійких переваг в процесі функціонування виступають природо-
ресурсний, кадровий, матеріально-технічний, фінансовий, 
інвестиційний, інноваційний, організаційний, маркетинговий та 
інформаційний елементи. Всі підсистеми економічного потенціалу 
мають конкретний вираз та спрямованість на досягнення  загальної 
мети підприємства – стійкого розвитку. 

Зв'язок між категоріями ефективності, стійкості та 
конкурентоспроможності полягає в тому, що ефективність 
діяльності сільськогосподарського підприємства базується на 
стійких перевагах, котрі використовуються ним не лише для 
підтримання існуючої конкурентної позиції, а й для створення 
нових пріоритетних напрямів розвитку. Таким чином, стійкість 
забезпечує можливість підтримки існуючих та виступає чинником 
створення нових конкурентних переваг.  Водночас стійка система 
конкурентних переваг створює передумови для досягнення та 
утримання конкурентоспроможності.  

Висновки. Конкурентне середовище надає 
сільськогосподарському виробнику можливість оперативно 
реагувати на зміну кон’юнктури та добирати шляхи задоволення 
нових потреб, за рахунок функції ризику стимулює інноваційний 
пошук,  в умовах різноманітності конкурентних переваг є 
приводом покращення економічної ефективності виробництва. 
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Ефективне використання сукупності стійких елементів 
економічного потенціалу забезпечує сільськогосподарському 
підприємству стійкість. Загальна економічна стійкість підприємства 
є станом, що утворюється внаслідок наявності стану рівноваги 
кожного елементу на певному структурному рівні господарства. 
Економічна стійкість підприємства характеризується не лише 
врівноваженістю системних компонентів, а й здатністю 
ефективного пристосування до зовнішніх змін. Таким чином 
стійкість є, з одного боку, наслідком використання потенціалу, а з 
іншого – чинником створення, посилення та  підтримання 
конкурентних переваг в процесі реалізації обраної конкурентної 
стратегії.  
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МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНО-
ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ АПК 

 

Шуст О.А., к.е.н., докторант 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 Обґрунтовані теоретико-методологічні засади маркетингу як одного із 

головних інструментів інноваційно-орієнтованого розвитку АПК, що дозволяє 
успішно здійснювати конкурентну боротьбу на ринку сільськогосподарської 
продукції. 

Grounded theoretic-methodological marketing principles as one of main 
instruments innovative oriented to development of agro industrial complex that allows 
successfully carrying out competitive activity at the market of agricultural produce. 

В умовах становлення та формування ефективного 
конкурентного середовища вітчизняного АПК на перший план 
виступає нове вирішення важливих проблем інноваціно-
орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств., що 
викликає необхідність розробки, глибокого аналізу та 
впровадження сучасних технологій управління, в тому числі 
інноваційною діяльністю. Одним із дійових інструментів 
удосконалення методів управління в умовах глобалізації є 
маркетинг. 

Організація управління інноваційною діяльністю на 
принципах маркетингу дає можливість зменшити негативний 
вплив зовнішнього середовища на ефективність аграрних 
підприємств та виробництво конкурентоспроможної продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
в дослідження маркетингу як інструменту інноваційно-
орієнтованого розвитку АПК зробили вітчизняні науковці: І. М. 
Акімова, А.В.Войчак, А.Ф Павленко,  А.Ю. Юданов, О.М. 
Варченко, Т.Г. Дудар, Т.В. Савчук, О.А.  Виноградов та інші вчені-
економісти. Проте ще недостатньо розробленими залишаються 
шляхи посилення інвестиційної привабливості аграрних 
підприємств які вимагають подальшого розвитку й удосконалення.  

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних 
засад і прикладних аспектів маркетингу як інструменту інноваційно-
орієнтованого розвитку АПК, що дозволяє успішно здійснювати 
конкурентну боротьбу на ринку сільськогосподарської продукції. 
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Виклад основного матеріалу. Одним із пріоритетних 
напрямків посилення конкурентоспроможності вітчизняного АПК 
є посилення інвестиційної привабливості аграрних підприємств, 
що сприяє зростанню і нагромадженню основного капіталу, 
впровадженню новітніх технологій, розвитку матеріально-
технічної бази. 

Сільське господарство в економіці будь-якої країни посідає 
особливе місце внаслідок специфічної ролі, яка йому відведена, що 
зумовлена особливістю виробництва продуктів харчування як 
основи життєдіяльності людей і відтворення робочої сили, 
виробництвом сировини для багатьох видів невиробничих 
споживчих товарів і продукції виробничого призначення. Тобто, 
за своєю сутністю, рівень розвитку сільського господарства багато 
в чому визначає рівень продовольчої та економічної безпеки 
країни. 

Формування та розвиток ринкових відносин у вітчизняній 
економіці зумовили кардинальну зміну макроекономічного 
середовища АПК, що виявилося, насамперед, залежністю 
матеріального стану товаровиробників від кінцевих результатів 
збуту. Скорочення обсягу централізованих закупівель 
сільськогосподарської продукції пред'явило додаткові вимоги до 
організації збутової діяльності, до яких більшість суб'єктів АПК 
були не готові. Лібералізація товарних ринків  зумовила жорстку 
конкуренцію на внутрішньому ринку, що обмежило обсяги 
реалізації вітчизняних товарів АПК. 

Причинами, які можуть посилити наслідки кризи, крім 
загального спаду ринку, труднощів отримання кредитів і т.д., 
можуть бути також і неправильно вибрана стратегія розвитку 
організації, неефективна робота менеджменту, неузгодженість 
інтересів менеджменту і власників організації, недостатня 
кваліфікація управлінських кадрів. Крім того, для багатьох 
організацій АПК в умовах кризи загострилася ще одна проблема − 
невідповідність наявних засобів виробництва, а також персоналу 
підприємства, задачам, які необхідно вирішити для виходу з кризи. 

Ситуація, що створилася, для вітчизняного сільського 
господарства зумовила необхідність розробки принципово нового 
підходу до осмислення економічних відносин в АПК. Для 
ефективної взаємодії сфер АПК необхідна якісно нова 
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теоретично-методологічна основа, яка б дозволила максимально 
використати потенціал ринкового механізму господарювання. 

У цій ситуації маркетинг стає своєрідним інструментом, 
здатним вивести підприємства АПК із кризи. Разом з тим, 
інструменти маркетингу дозволяють оцінити перспективність 
ринку, обґрунтувати напрями діяльності організацій та шляхів 
виходу з кризової ситуації з найменшими втратами. Саме 
маркетинговий підхід до вирішення основних проблем 
підприємства в період кризи буде сприяти веденню активної 
комерційної діяльності [1]. 

Однією із важливих задач маркетингу є виявлення як 
зовнішніх, так і внутрішніх причин кризової ситуації та 
обґрунтувати заходи щодо її подоланню. Зазначимо, що у період 
кризи необхідно застосовувати специфічний маркетинг, сутність 
якого пов'язується із оперативною зміною маркетингової політики 
підприємства та усіх інструментів комплексу маркетингу (продукт, 
ціна, канали розподілу і методи просування продукту) залежно від 
змін зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Розвиток маркетингової діяльності в АПК передбачає 
інтеграцію принципів, методів і стратегій маркетингу. Маркетинг 
як управлінський процес виводить концепцію маркетингу на 
новий організаційно-функціональний рівень, коли пріоритетом 
маркетингового управління стає не просто збут і стимулювання 
продажів, а управління попитом, або створення і стимулювання 
нових потреб покупців [2]. 

Відсутність системного державного стратегічного підходу 
щодо вирішення проблеми насичення внутрішнього ринку за 
рахунок відповідного збільшення обсягів внутрішнього 
виробництва (на основі розвитку імпортозамінної продукції) 
призвело до формування високої залежності внутрішнього ринку 
від зовнішніх джерел постачання, а також необхідності 
нарощування експорту з метою покриття дефіциту рахунку 
поточних операцій платіжного балансу. 

Характерними ознаками внутрішнього ринку України на 
даний час є наявність значних дисбалансів між попитом та 
пропозицією на окремих товарних ринках та ринках послуг. Так, 
поточному році забезпечено значне зростання виробництва 
сільськогосподарської продукції. Проте, збільшення обсягів 
виробництва продукції сільського господарства і продовольства, 
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на жаль, в умовах негативного впливу на економіку держави 
світової фінансової кризи не дає змоги покращити фінансовий 
стан сільгосптоваровиробників, забезпечити 
конкурентоспроможність агропромислового виробництва та 
покращити доступ населення до основних видів продовольства. 

Зазначимо, що серед чинників, які зумовлюють виклики та 
загрози для вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників 
основними є значне зниження рівня цін на основні види 
сільськогосподарської продукції до рівня, що не компенсує 
витрати на їх виробництво та може призвести до масового 
банкрутства сільськогосподарських товаровиробників і 
переробних підприємств, а також  згортання обсягів експорту 
основних видів сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, 
соняшнику, олії, ріпаку. 

У нинішніх умовах має місце зростання вартості 
транспортування зерна, соняшнику, ріпаку та сої  на 
хлібоприймальні підприємства та послуг, пов'язаних з 
обробленням таких вантажів. Негативний вплив на стабільність та 
перспективний розвиток галузей АПК має згортання практично 
всіх інвестиційних проектів, особливо в галузі тваринництва та 
зернового господарства. 

Необхідно також відмітити чинники, які виникли після 
набуття Україною членства у СОТ, є зниження рівня тарифного та 
нетарифного захисту вітчизняного аграрного ринку. Так, 
зниження митних тарифів на імпорт багатьох продовольчих 
товарів та суттєві розбіжності та недостатній ступінь гармонізації 
вітчизняних санітарних і ветеринарно – санітарних норм із 
аналогічними нормами ЄС  створювати додаткові проблеми для 
вітчизняних товаровиробників. 

Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання не вдаватися 
до використання спеціальних захисних заходів, передбачених ст. 5 
Угоди про сільське господарство. Отже, можливості захисту 
внутрішнього агропродовольчого ринку у разі перевищення 
критичного рівня імпорту або якщо ціна імпортованого товару є 
нижчою за критичну, Україна використовувати не зможе.  

Зі вступом до СОТ, найбільші цінові коливання 
прогнозуються на ринку м’яса (на даний час внутрішні ціни на 
даний вид продукції перевищують рівень світових цін). Зниження 
ставок ввізного мита на яловичину, свинину та м'ясо птиці суттєво 
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посилить конкуренцію на внутрішньому ринку цієї продукції. 
Вищезазначена різниця в цінах між імпортованою та вітчизняною 
продукцією створює переваги для імпортованого м’яса, перш за 
все, для переробних підприємств, адже за цих умов продукція 
вітчизняного виробника стає неконкурентоспроможною. 

Безперечно, що взяті Україною зобов’язання безпосередньо 
відбиватимуться на стані вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств і внутрішньому аграрному ринку внаслідок 
неналежного рівня конкурентоспроможності вітчизняної 
сільськогосподарської продукції, що пов’язано, в першу чергу, з 
недостатньо розвинутим сегментом великотоварного виробництва, 
особливо у тваринництві. Так, основні обсяги виробництва молока 
(більше 80%) зосереджені в селянських господарствах населення,  
що не дає можливості технологічно забезпечити якість молока. 

Окрім цього, низький рівень розвитку інфраструктури 
аграрного ринку створює сприятливе підґрунтя для поширення 
тіньового товарообігу. Так, близько 20% зібраних овочів не 
доходить до споживача саме через брак спеціалізованих сховищ — 
у середині  90-х більшість з них були перепрофільовані, а решта не 
відповідають сучасним стандартам післязбиральної переробки. 
Отже, лише по причині відсутності сховищ Україна під час 
зберігання втрачає більше картоплі, ніж вирощує середня за 
розмірами країна ЄС. 

Посилення негативного впливу наведених чинників 
посилюватиметься й внаслідок нерозв’язаності багатьох 
внутрішніх проблем у вітчизняному АПК, у тому числі у сфері 
державної підтримки сільгоспвиробників. Так, за відсутності 
системи заготівлі сільськогосподарської продукції (кооперативів) 
склалася практика, коли посередники скуповують продукцію за 
цінами, нижчими собівартості, що робить сільгоспвиробництво 
виробництво нерентабельним і призводить до його поступового 
скорочення. 

Наступною перешкодою у забезпеченні дієвості державної 
підтримки є додержання принципу її адресності. Так, наприклад, 
пільги з податку на додану вартість також отримують переробні 
підприємства (які у кінцевому випадку передаються посередникам), 
а не безпосередньо виробники сільськогосподарської продукції. 
Документи для отримання державної дотації виробникам 
сільгосппродукції, насамперед м’яса, видаються переробними 
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підприємствами лише при прийомці продукції. Переважну 
більшість продукції тваринництва у населення скуповується за 
готівку посередниками без документального оформлення факту 
купівлі-продажу. Таким чином, фактичними отримувачами 
державної дотації є посередники. 

Крім того, в умовах кризи різко знижується купівельна 
здатність населення по продуктах харчування. Так, наприклад, 
темпи споживання всіх видів м'яса сповільнюються, оскільки 
доходи споживачів не дозволяють споживати свинину і яловичину 
в попередніх обсягах, внаслідок чого попит зміщується на м'ясо 
птиці. 

Але слід зазначити, що криза може відкрити і нові 
можливості для підприємств аграрного сектору економіки. У 
рамках державної підтримки сільського господарства Уряд вживає 
заходи щодо забезпечення доступності фінансових ресурсів для 
підприємств галузі, захисту внутрішніх ринків та стимулюванню 
експорту сільськогосподарської продукції. 

Відомо, що здійснення маркетингового забезпечення 
діяльності сільськогосподарських товаровиробників на ринку 
вимагає реалізації функцій планування, організації, координації, 
контролю, аудиту і стимулювання заходів щодо інтенсифікації 
процесу формування і відтворення попиту і збільшення прибутку. 

Роль маркетингу може бути охарактеризована з різних 
позицій [4]. По-перше, маркетинг сприяє реалізації закону 
вартості. По-друге, за допомогою маркетингу забезпечується 
раціональне використовування ресурсів і управління собівартістю. 
Орієнтуючись на маркетинг, товаровиробник слідує вимогам 
ринку, забезпечує мінімізацію витрат для забезпечення 
конкурентного ринку збуту. По-третє, використовування 
принципів маркетингу прискорює інноваційний процес. По-
четверте, маркетинг забезпечує ефективне просування продукції на 
ринок. По-п'яте, маркетинг служить основою планування 
сільськогосподарської діяльності в ринкових умовах. Зазначимо, 
що у ринкових умовах обґрунтуванням плану господарської 
діяльності є аналіз тенденцій і закономірностей, що складаються 
на ринку в конкретних умовах, тобто без використання 
інструментів маркетингу неможливо забезпечити ефективне 
планування. 
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Для планування маркетингу в умовах кризи зростає роль 
використовування ситуаційних планів і сценаріїв, що 
розробляються по мірі виникнення потенційно небезпечних 
ситуацій, появи нових перспектив розвитку підприємства. 
Механізм адаптації планів маркетингу зовнішніх і внутрішнім змін 
передбачає використання системи планування маркетингу. 

Реалізація таких підходів вимагає підвищення рівня 
оперативності роботи з поточною інформацією, задля 
оперативності реагування на кризові явища. Для 
сільськогосподарського товаровиробника важливо своєчасно 
виявляти кризову ситуацію та застосовувати антикризові 
механізми, що дозволить удосконалити маркетингову діяльність 
підприємства на ринку та сформувати інноваційно- орієнтований 
розвиток і управління галуззю АПК. 

Висновки. Механізм маркетингу інноваційної діяльності 
являє собою багаторівневу систему, яка включає два виражені 
вектори орієнтації: вектор спроможності інноваційного 
потенціалу, що забезпечує необхідний рівень інноваційної 
активності та вектор інноваційної активності, за якого 
підприємство може проводити розробку, виробництво й 
упровадження інновації за умови відповідного рівня розвитку 
бізнес-процесів (організації діяльності, виробництва, 
диверсифікації) відповідно до потреб, котрі виникли на ринку 
інноваційної продукції. 
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